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ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด 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) ระดับ
สถาบัน ปีการศึกษา 2557 ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ทั้งในระดับหลักสูตร คณะ 
และสถาบัน รวมทั้ง น าเสนอบทวิเคราะห์การประเมินตนเองถึงจุดแข็ง โอกาสในการพัฒนา เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาหลักสูตร คณะ และสถาบันต่อไป 

 
 
 

 

(รองศาสตราจารย์ นงนิตย์  ธีระวัฒนสุข) 
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ส่วนที่  1  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

  1.1 ข้อมูลทั่วไปของมหาวิทยาลัย (โดยย่อ) 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดอยู่ใน “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 

ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในระดับ
หลักสูตร ระดับคณะ และ ระดับสถาบัน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุน คือ ระดับส านัก ได้อิงองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้ตามคู่มือการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 และเพิ่มเติมองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานเป็นผู้ก าหนดตัวบ่งชี้ ให้สอดคล้องกับบริบทและพันธกิจของ
หน่วยงาน 

 

1.2 ผลการประเมินตนเอง ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในระดับสถาบัน ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รวบรวมผลการด าเนินงานเพื่อจัดท า
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อรับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 
ในวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2558 ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต  
ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ซึ่งสามารถสะท้อนคุณลักษณะบัณฑิตในหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัย โดยประเมินจากค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 80 หลักสูตร   
มีผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตรเท่ากับ 181.23 คิดเป็นคะแนน 2.27 คะแนน  

อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คุณวุฒิปริญญาเอกถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดของบุคคลากร
สายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิปริญญาเอก จ านวน 347.5 คน จากจ านวนอาจารย์
ประจ าทั้งหมด 688.5 คน คิดเป็นร้อยละ 50.47 มีคะแนน ประเมิน 5.00 คะแนน (เกณฑ์การประเมิน     ร้อยละ 40 
เท่ากับ 5 คะแนน)  

อาจารย์ประจ าด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกัน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 30.94 โดยคิดเป็น   
2.58คะแนน (เกณฑ์การประเมิน ร้อยละ 60 เท่ากับ 5 คะแนน)  

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฯ จัดบริการด้านต่างๆ แก่นักศึกษา เช่น การให้
ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต การจัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่ง
ทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  รวมทั้งมีการน าgoogle app for education 
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มาใช้ในการให้บริการต่างๆ แก่นักศึกษา เพื่อให้การท างานรวดเร็วขึ้นและเป็นการลดขั้นตอน โดยมีผลการประเมิน
ด าเนินได้ครบ 6 ข้อ คิดเป็น 5 คะแนน  

กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรีกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าแผน
กิจกรรมนักศึกษาที่ครบถ้วน ทั้งในส่วนของกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อมกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมโดยมีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพในแก่
นักศึกษาอย่างต่อเนื่องและได้มีการพัฒนาระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา ในการเก็บข้อมูลโครงการและรายชื่อ
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัยโดยมีผลการประเมินด าเนินการได้ครบ 6 ข้อ    
คิดเป็น 5 คะแนน  

จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้การประเมินตนเองตามองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต มีผล
การด าเนินงานได้ 3.97 คะแนน “ระดับดี” 

 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการบริหาร

จัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุน
ครบถ้วนมีผลการประเมินการด าเนินได้ครบ 6 ข้อ คิดเป็น 5 คะแนน 

เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นปัจจัยส าคัญอีกอย่างหนึ่งในการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
การผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบัน มหาวิทยาลัยฯ มีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์    
ทั้งจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 38,904,575.20 บาท มีอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
(ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ) จ านวน 630 คน โดยคิดเป็นสัดส่วน 61,753.29 บาทต่อคน ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้จากทุก
คณะ รวมเป็นค่าคะแนนของมหาวิทยาลัย เท่ากับ 3.99 

ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย มหาวิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่และ
น าไปใช้ประโยชน์ทั้งเชิงวิชาการ และการแข่งขันของประเทศ ผลงานทางวิชาการอยู่ในรูปของบทความวิจัยหรือ
บทความทางวิชาการและงานสร้างสรรค์ ที่ตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 370 ชิ้นงาน โดยมีค่าถ่วง
น้ าหนัก 239.6 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (รวมผู้ลาศึกษาต่อ) จ านวน 687 คน คิดเป็นร้อยละ 34.88 
ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้จากทุกคณะ รวมเป็นค่าคะแนนของมหาวิทยาลัย เท่ากับ 4.15  

จากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้การประเมินตนเองตามองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย มีผลการ
ด าเนินงานได้ 4.38 คะแนน “ระดับดี” 

 

องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
การบริการวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยได้ศึกษาความต้องการ

ของกลุ่มเป้าหมายน ามาจัดท าแผนบริการวิชาการประจ าปีของมหาวิทยาลัย ทั้งที่ท าให้เกิดรายได้และการบริการ
วิชาการที่มหาวิทยาลัยจัดท าเพื่อสร้างประโยชน์แก่ชุมชนหรือสังคม โดยมีการประเมินความส าเร็จของการบริการ
วิชาการ และน ามาจัดท าเป็นแผนการใช้ประโยชน์จนเกิดผลลัพธ์ที่สร้างความพึงพอใจต่อชุมชนและสังคมอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยมหาวิทยาลัยได้ก าหนดพื้นที่ในการให้บริการวิชาการใน 4 ต าบลที่อยู่บริเวณโดยรอบจอง
มหาวิทยาลัย  คือ ต าบลเมืองศรีไค ต าบลโพธิ์ใหญ่ ต าบลธาตุ และต าบลค าขวาง ผลการประเมินการด าเนินการได้    
5 ข้อ คิดเป็น 4.00 คะแนน 

จากการด าเนินการดังกล่าวส่งผลให้การประเมินตนเองตามองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ     
มีผลการด าเนินงานได้ 4.00 คะแนน “ระดับดี” 
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องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยฯ ได้ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นภารกิจอย่างหนึ่งของมหาวิทยาลัยได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ  ได้แก่ การท านุบ ารุงการ
อนุรักษ์ฟื้นฟูเผยแพร่วัฒนธรรมไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมีโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ าโขงที่เรียกว่า “ฮีตสิบสอง” ซึ่งเป็นประเพณีจารีตของชาวอีสาน 
โดยมีความร่วมมือกับคณะต่างๆ ในการจัดกิจกรรม เพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่น
โดยมีผลการประเมินการด าเนินการได้ 7 ข้อ คิดเป็น 5.00 คะแนน 

จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้การประเมินตนเองตามองค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม มีผลการด าเนินงานได้ 5.00 คะแนน “ระดับดีมาก” 

 
องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ

สถาบัน มหาวิทยาลัยฯ มีการจัดท าแผนเพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนาและการด าเนินงานของสถาบันให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายและกลุ่มสถาบันตลอดจนมีการบริหารด้านบุคลากร การเงิน ความเสี่ยง และการประกันคุณภาพ เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานตามพันธกิจหลักให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยมีผลการประเมินการด าเนินการได้
ครบ 7 ข้อ คิดเป็น 5.00 คะแนน 

ผลการบริหารงานของคณะ มหาวิทยาลัยฯ มีจ านวนคณะวิชาทั้งสิ้น 11 คณะ ( 10 คณะ และ            
1 วิทยาลัย) โดยทุกคณะวิชาท าการประเมินคุณภาพภายในตามระบบประกันคุณภาพของ สกอ. มีผลรวมคะแนน
เฉลี่ยการประเมินคุณภาพฯ เท่ากับ 37.01 คิดเป็นคะแนนเฉลี่ยระดับมหาวิทยาลัย เท่ากับ 3.38 

ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการก ากับการด าเนินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ  ทั้งในส่วนของการการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ
คุณภาพ การจัดสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและการพัฒนาคุณภาพ โดยมีผลการ
ประเมินการด าเนินงานได้ 5 ข้อ คิดเป็น 4.00 คะแนน 

จากการด าเนินการดังกล่าว ส่งผลให้การประเมินตนเองตามองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ มีผล
การด าเนินงานได้ 4.13 คะแนน “ระดับดี” 

 

1.2 ผลการวิเคราะห์การประเมินตนเอง ระดับสถาบัน 

องค์ประกอบ 
การประเมินตนเอง ระดับสถาบัน 

ผลลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า 

I 
กระบวนการ 

P 
ผลลัพธ์ 

O รวม 

1. การผลติบัณฑิต 5 3.79 5.00 2.27 3.97 ด ี
2. การวิจัย 3 3.99 5.00 4.15 4.38 ด ี
3. การบริการวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 ด ี
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1 - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 3 - 4.50 3.27 4.13 ด ี
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

13 3.86 4.71 3.27 4.18 ดี 

ระดับคุณภาพ ดี ดีมาก พอใช้   
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 ผลการประเมินตนเองในภาพรวมมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอยู่ในระดับ “ดี” เมื่อพิจารณาแยกตามพันธกิจ 
5 ด้าน พบว่า 1) ระดับ “ดีมาก” 1 องค์ประกอบ คือ ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และ 2) ระดับ “ดี”          4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ หากพิจารณาเชิงระบบ
ของการด าเนินงานในภาพรวม พบว่า 1) ปัจจัยน าเข้า ( Input) อยู่ในระดับ “ดี” 2) กระบวนการด าเนินงาน 
(Process) อยู่ในระดับ “ดีมาก” และ 3) ผลลัพธ์ (Output) อยู่ในระดับ “พอใช้”  

 ปัจจัยที่แปรผันผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัยในการประเมินตนเองในครั้งนี้  อย่างมีนัยส าคัญจากผลการ
ด าเนินงานของคณะวิชาต่างๆ โดยเรียงล าดับความส าคัญจากมากไปน้อย ได้แก ่

1) ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรทุกหลักสูตร  
คุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมของสถาบันอยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” โดยเป็นผลรวม 

การบริหารจัดการหลักสูตรของคณะ หากพิจารณาลงรายคณะ พบว่า 1) ระดับ “พอใช้” 7 หน่วยงาน 2) ระดับ  
“ต้องปรับปรุง” 1 หน่วยงาน และ 3) ระดับ “ต้องปรับปรุงเร่งด่วน” 3 หน่วยงาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 จ านวน 80 หลักสูตร 
พบว่า 1) หลักสูตร“ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” 65 หลักสูตร (ร้อยละ 81.25 ของหลักสูตรทั้งหมด) โดยระดับคุณภาพดี 
26 หลักสูตร (ร้อยละ 32.50 ของหลักสูตรทั้งหมด) ระดับคุณภาพปานกลาง 37 หลักสูตร (ร้อยละ 46.25 ของ
หลักสูตรทั้งหมด) และระดับคุณภาพน้อย 2 หลักสูตร (ร้อยละ 2.50 ของหลักสูตรทั้งหมด) ซึ่งคะแนนของทั้ง 65 
หลักสูตร จึงจะน าไปคิดค่าคะแนนในตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการด าเนินการโดยรวมของคณะและมหาวิทยาลัย 2) หลักสูตร 
“ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” 15 หลักสูตร หากพิจาณาคะแนนประเมินฯ พบว่า ระดับคุณภาพดี 2 หลักสูตร (ร้อยละ 
2.50 ของหลักสูตรทั้งหมด) ระดับคุณภาพปานกลาง 9 หลักสูตร (ร้อยละ 46.25 ของหลักสูตรทั้งหมด) และระดับ
คุณภาพน้อย 4 หลักสูตร (ร้อยละ 5.00 ของหลักสูตรทั้งหมด) ซึ่ งคะแนนของทั้ง 15 หลักสูตรนี้ ไม่น าไปคิดค่า
คะแนนในตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผลการด าเนินการโดยรวมของคณะ และ มหาวิทยาลัย แต่ทั้ง 15 หลักสูตร ยังใช้เป็นตัวหาร
ในการประเมินคุณภาพหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

สาเหตุที่หลักสูตร “ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน” ได้แก่ 1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรซ้ ากัน 9 หลักสูตร โดย
เข้าใจคลาดเคลื่อนในการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรสหสาขาวิชาหรือพหุวิทยาการ 2) อาจารย์
ประจ าหลักสูตรปฏิบัติงานไม่ครบถ้วนตลอดระยะเวลา 4 หลักสูตร และ 3) คุณสมบัติของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 2 หลักสูตร 

2) อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลการด าเนินงานในภาพรวมของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30 .94 ซึ่ง    

“น้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด” ของกลุ่มสถาบัน ข. สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 
โดยเป็นอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยละ 23.97 อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ร้อยละ 
6.83 และอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งศาสตราจารย์ ร้อยละ 0.15 

หากพิจารณารายคณะ พบว่า “ทุกคณะ” มีอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในคณะ        
น้อยกว่าร้อยละ 60 ของอาจารย์ประจ าในคณะ ทั้งนี้ คณะในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะใน
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินน้อยกว่า 3.51 ส่วนคณะในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินมากกว่า 3.51 ทุกคณะ 

3) การบริหารงานของคณะ  
การบริหารงานของคณะในตัวบ่งชี้ระดับสถาบัน เป็นผลจากการค านวณค่าเฉลี่ยการประเมินจาก     ทุก

คณะ โดยผลการประเมินระดับสถาบัน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “พอใช้” 
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หากพิจารณาลงรายคณะ พบว่า 6 จาก 11 หน่วยงาน มีผลการประเมินคุณภาพภายใน “น้อยกว่า 
3.51” โดยเป็นคณะในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “ทุกคณะ” และคณะในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1 คณะ ส่วนคณะในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี “ทุกคณะ” มีค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมิน “มากกว่า 3.51” 

4) อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
ผลการด าเนินงานในภาพรวมของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 50.47 ซึ่ง “มากกว่า

เกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ.ก าหนด” ของกลุ่มสถาบัน ข. สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี (ร้อยละ 40 ขึ้นไป) 
หากพิจารณาลงรายคณะ พบว่า 3 จาก 11 หน่วยงาน มีอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกน้อยกว่า

ร้อยละ 40 ของอาจารย์ประจ าในคณะ โดยเป็นคณะในกลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 หน่วยงาน และ
คณะในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 หน่วยงาน ส่วนคณะในกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มีอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก มากกว่าร้อยละ 40 ของอาจารย์ประจ าทุกคณะ 
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ส่วนที่  2  ขอ้มลูทั่วไปของสถาบัน 
 

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  ปรับสถานะเป็น 
“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2533 โดยมีการประกาศจัดตั้งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2534 ประกอบด้วย ส านักงานอธิการบดี คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ สถาบันภาษาและวัฒนธรรม และส านักวิทยบริการ   

ปีการศึกษา 2537 ประกาศราชกิจานุเบกษา จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 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 คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ คณะศิลปศาสตร์ 
คณะรัฐศาสตร์ และศูนย์ศึกษานอกที่ตั้ง ณ จังหวัดมุกดาหาร โดยมีหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนรวม 
3 หน่วยงาน คือ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
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ปีการศึกษา 2555 สภามหาวิทยาลัยได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยทั้ง
ระดับคณะและหน่วยงานสนับสนุน ตามมติสภามหาวิทยาลับอุบลราชธานี ในคราวประชุมครั้งที่ 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.) 
 

สัญลักษณ์  ทรงเจดีย์แบบล้านช้างหมายถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือภายในมีดอกบัว
หลวงประดิษฐานอยู่บนแท่นรองรับของเส้น  3 เส้นดอกบัวมีสีกลีบบัวอันหมายถึง
สัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีและเส้น 3 เส้นที่เป็นฐานรองรับดอกบัวนั้นหมายถึง
แม่น้ าสายส าคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือแม่น้ าโขงแม่น้ าชีและแม่น้ ามูลลักษณะ
ของดอกบัวเป็นประเภทบัวเหนือน้ าที่พร้อมจะเบ่งบานให้ความดีงามแก่มหาชนได้ชื่นชม 
ส่วนกลีบดอกบัวด้านล่างสองกลีบ หมายถึง คุณธรรมและปัญญาอันเป็นเปลือกหุ้ม

สถาบันส าหรับดอกตูมสามกลีบหมายถึง องค์พระรัตนตรัย สีน้ าเงิน ที่เป็นขอบเส้นของตรามหาวิทยาลัยนั้นหมายถึง 
ความมั่นคงแข็งแรงและสีเหลืองสดที่เป็นพื้น หมายถึง สีประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ดอกไม้ประจ ามหาวิทยาลัย  

 “กันเกรา” เป็นต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นไม้ยืนต้นชนิด
หนึ่งที่พบมากในบริเวณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียก
กันเกราว่า "มันปลา"  และภาคใต้  เรียก "ต าแสง" หรือต าเสา  มีชื่อทางวิทยาศาสตร์
ว่า FegraeaFragransRoxb. จัดอยู่ในวงศ์ (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 

ปณิธาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง 

 วิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน 

อัตลักษณ์  

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

เอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดเอกลักษณ์ไว้ดังนี้ “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้ าโขง”พร้อมทั้ง
ก าหนดแผนกลยุทธ์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 14/2554 วันที่ 24 ธันวาคม 2554 โดยแนวคิดของ
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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แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558) ดังนี้ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี

คณบดี  
(10 คณะ, 1 วิทยาลัย)/ 

ผู้อ านวยการส านัก 
(4 ส านัก) 

คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล 

คณะกรรมการพิจารณา 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

สภาอาจารย ์

รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ดังนี ้
1. ฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
2. ฝ่ายบรหิารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
3. ฝ่ายแผนและกจิการสภามหาวิทยาลัย 
4. ฝ่ายวิชาการ 
5. ฝ่ายบรหิารกายภาพและสิ่งแวดลอ้ม 
6. ฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
7. ฝ่ายประกันคณุภาพและสารสนเทศ 
8. ฝ่ายบรหิารและชุมชนสมัพันธ์  

(รักษาราชการแทน) 
9. ฝ่ายคลังและทรัพย์สิน  

(รักษาราชการแทน) 

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ดังนี ้
1. ฝ่ายวิชาการ 
2. ฝ่ายปฏิบตัิการวิจยั 
3. ฝ่ายการศึกษานานาชาต ิ
4. ฝ่ายจัดการศึกษานอกท่ีตั้ง  

(รักษาราชการแทน) 
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รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2558) 
1 ศาสตราจารย์ พิเศษ จอมจินจันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
2 ศาสตราจารย์ คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์วราวุธ สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ศาสตราจารย์ อมร จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

4 รองศาสตราจารย์ คุณหญิง สุมณฑา พรหมบุญ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

5 รองศาสตราจารย์ ปภัสวดี วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

6 รองศาสตราจารย์ อดุลย์ อภินนัทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

7 นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

8 ศาสตราจารย์ ธีระ สูตะบุตร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

9 ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ สุมนต ์สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

10 รองศาสตราจารย์ ธนชาติ นุ่มนนท ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

11 นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง  

12 รองศาสตราจารย์ นงนติย์  ธีระวัฒนสุข อธิการบดี 
13 นายประวิทย์ อนนัตรวราศิลป ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุภาวณีย์ อมรจิตสุวรรณ ประธานสภาอาจารย ์
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้บริหาร  

15 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ป่วน สุทธิพินิจธรรม คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
16 รองศาสตราจารย์ อุทิศ อินทรป์ระสิทธิ ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
17 นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนติิศาสตร ์
 กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจ า  

18 รองศาสตราจารย์ ระพพีันธ์ ปิตาคะโส คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภัทรียา วสิยัจร คณาจารย์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
20 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุ่งรัศมี บุญดาว คณาจารย์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
21 นางสาวจนิตนา ศิริบูรณ์พิพฒันา คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาส จติต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
23 นายธีระศักดิ์ เชียงแสน  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน 
24 นางอรอนงค์ งามชัด  รักษาราชการในต าแหน่งหัวหนา้งานประสานงาน 

 

รายชื่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ 31 กรกฎาคม 2558) 

 ประธานคณะกรรมการ  
1 รองศาสตราจารย์ นงนติย์ ธีระวฒันสุข อธิการบดี 
 คณะกรรมการ  
2 รองศาสตราจารย์ อริยาภรณ์ พงษ์รัตน ์ รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อินทิรา ซาฮีร์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม 
4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฑามาส จติต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 



 รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนั มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 

 

-17- 

 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรีเนตร สาระพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
7 นางสิรินทิพย์ บุญม ี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ์ 
8 นางจฑุามาศ หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
9 นายนภดล พฒันะศษิอุบล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 
10 นายทรงพล อินทเศียร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและชมุชนสัมพนัธ ์
11 นางสาวรัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
12 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อัญชลี ส าเภา ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายปฏิบัติการวจิัย 
13 นางสาวอรนชุ ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายการศึกษานานาชาติ 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กุลภา โภคสวัสดิ์ รักษาราชการแทนผู้ชว่ยอธิการบดฝี่ายจดัการศึกษานอกที่ตั้ง 
 คณบดี  

15 รองศาสตราจารย์ อุทิศ อินทรป์ระสิทธิ ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
16 รองศาสตราจารย์ ธีระพล บนัสทิธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์
17 รองศาสตรจารย์ กุลเชษฐ์  เพียรทอง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
18 รองศาสตราจารย์ กนกวรรณ มะโนรมย ์  คณบดีคณะศิลปศาสตร์   
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุตนิันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์
20 รองศาสตราจารย์ มนัทนา สามารถ   คณบดีคณะบริหารศาสตร ์
21 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ ปว่น สุทธิพนิิจธรรม   คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กัญญา จึงวิมุติพันธ์  คณบดีคณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 
23 รองศาสตราจารย์ ไชยนัต์ รัชชกูล  คณบดีคณะรัฐศาสตร์   
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุรีย์ ธรรมกิบวร คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์
25 นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนติิศาสตร ์
 ผู้อ านวยการส านัก  

26 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล ปุษยตานนท ์
(ระหว่างวันที ่28 ก.พ - 30 ก.ย. 2558) 

รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 

27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มงคล ปุษยตานนท ์ ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวดี  กงเพชร ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

 

 

หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  

ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนรวม 80 หลักสูตร โดย
แยกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 45 หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 24 หลักสูตร และ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 11 หลักสูตร ทั้งนี้ มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพ
หลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพภายใน ของ สกอ. จ านวน 65 หลักสูตร (ร้อยละ 81.25) จาก 80 หลักสูตร (โดยมี
รายละเอียดดังตารางที่ 1) 

 

 

ข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที ่
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ตารางที่ 1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 

คณะ 
หลักสูตร ผลประเมินภาพรวมระดับหลักสตูร 

ป.ตร ี ป.โท ป.เอก รวม ได้มาตรฐาน ไม่ได้มาตรฐาน ภาพรวมคณะ 

1. คณะเภสัชศาสตร ์ 1 3 1 5 5 0 พอใช้ 
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 2 - - 2 2 0 พอใช้ 
3. คณะพยาบาลศาสตร ์ 1 - - 1 1 0 พอใช้ 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 10 7 3 20 20 0 พอใช้ 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 6 5 5 16 16 0 พอใช้ 
6. คณะเกษตรศาสตร ์ 3 3 2 8 7 1 ต้องปรับปรุง 
7. คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ 1 - - 1 1 0 พอใช้ 
8. คณะศลิปศาสตร ์ 10 3 - 13 6 7 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
9. คณะบริหารศาสตร ์ 7 1 - 8 3 5 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
10. คณะนติิศาสตร ์ 1 - - 1 1 0 พอใช้ 
11. คณะรัฐศาสตร ์ 3 2 - 5 3 2 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
ระดับสถาบัน 45 24 11 80 65 15 ต้องปรับปรุง 

ข้อมูล : ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร วันที ่13 ตุลาคม 2558 
โดยส านักงานประกันคุณภาพฯ 

 

 

จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 

 ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด (โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 2) 
และจ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557 จ าแนกตามคณะ และประเภทการศึกษา (โดยมีรายละเอียดดัง 
ตารางที่ 3)  

ตารางที่ 2 จ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2557 

คณะ 
ประเภทการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. คณะเภสัชศาสตร ์ 588 21 2 611 

2. วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 580 0 0 580 

3. คณะพยาบาลศาสตร ์ 170 0 0 170 

4. คณะวิทยาศาสตร ์ 1,706 121 18 1,805 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 2,122 102 44 2,268 

6. คณะเกษตรศาสตร ์ 1,074 43 13 1,130 

7. คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ 227 0 3 230 

8. คณะศลิปศาสตร ์ 1,487 53 0 1,540 

9. คณะบริหารศาสตร ์ 3,306 55 0 3,234 
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คณะ 
ประเภทการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

10. คณะนติิศาสตร ์ 1,223 0 0 1,223 

11. คณะรัฐศาสตร ์ 1,189 37 0 1,226 

ระดับสถาบัน 12,334 411 78 12,823 

ข้อมูล: งานทะเบียน กองบริการการศึกษา (ระบบ REG) ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2558 
 

ตารางที่ 3 จ านวนนักศึกษารับเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2557 

คณะ 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. คณะเภสัชศาสตร ์ 117 5 0 122 

2. วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 179 0 0 179 

3. คณะพยาบาลศาสตร ์ 64 0 0 64 

4. คณะวิทยาศาสตร ์ 649 55 3 687 

5. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 553 30 12 595 

6. คณะเกษตรศาสตร ์ 285 16 1 302 

7. คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ 68 0 0 68 

8. คณะศลิปศาสตร ์ 490 21 0 511 

9. คณะบริหารศาสตร ์ 1,125 26 0 1,110 

10. คณะนติิศาสตร ์ 407 0 0 407 

11. คณะรัฐศาสตร ์ 489 15 0 504 

ระดับสถาบัน 4,066 163 16 4,184 

ข้อมูล: งานทะเบียน กองบริการการศึกษา และส านักบัณฑิตศึกษา ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2557 

 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาทุกระดับ ปีการศึกษา 2557 (ที่ยืนยันข้อมูลระบบ 
REG) จ านวน 2,397 คน 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 
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ตารางที่ 4 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557  

คณะ 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. คณะเภสัชศาสตร ์ 85 2 1 88 
2. วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 72 0 0 72 
3. คณะพยาบาลศาสตร ์ 32 0 0 32 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 310 81 3 385 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 343 27 1 371 
6. คณะเกษตรศาสตร ์ 192 12 2 206 
7. คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ 62 0 5 67 
8. คณะศลิปศาสตร ์ 224 11 0 235 
9. คณะบริหารศาสตร ์ 565 10 1 546 
10. คณะนติิศาสตร ์ 193 0 0 193 
11. คณะรัฐศาสตร ์ 162 1 0 163 

ระดับสถาบัน 2,240 144 13 2,397 

ข้อมูล: งานทะเบียน กองบริการการศึกษา ข้อมูล ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2558 
 

 

จ านวนอาจารย์ประจ าและบุคลากรสายสนับสนุน 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจ านวนบุคลากรทั้งสิ้น 1,512.5 คน โดยแยกเป็นสายวิชาการ 688.5 คน และ
สายสนับสนุน 823 คน โดยคิดเป็นสัดส่วนสายวิชาการ ต่อสายสนับสนุน เท่ากับ 1 : 1.19 

1) จ านวนอาจารย์ประจ า (หัวจริง) ปีการศึกษา 2557 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอาจารย์ประจ า (หัวจริง) ทั้งสิ้น 688.5 คน โดยมีคุณวุฒิปริญญาตรี 21.5 
คน (ร้อยละ 3.12) คุณวุฒิปริญญาโท 319.5 คน (ร้อยละ 46.40) และคุณวุฒิปริญญาเอก 347.5 คน (ร้อยละ 50.47) 
ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด ในส่วนของต าแหน่งทางวิชาการ มีจ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทาวิชาการ จ านวน 213 
คน (ร้อยละ 30.94) ของอาจารย์ประจ าทั้งหมด โดยมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์มากที่สุด จ านวน 
165 คน (ร้อยละ 23.96) ของอาจารย์ประจ าทั้งหมดโดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 5 

ตารางที่ 5 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 

คณะ 
อาจารย์ประจ า 

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

1. คณะเภสัชศาสตร ์ 55 11 11 10 45 40 18 8 - 66 
2. วิทยาลัยแพทยศาสตร์

และการสาธารณสุข 
46 11 1 30 26 47 9 1 - 57 

3. คณะพยาบาลศาสตร ์ 17.5 1 - 15.5 3 16.5 2 - - 18.5 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 131 7 1 41 96 79 48 10 1 138 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 77 3 2 23 55 35 34 11 - 80 
6. คณะเกษตรศาสตร ์ 61.5 - - 12 49.5 30.5 21 10 - 61.5 
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คณะ 
อาจารย์ประจ า 

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

7. คณะศลิปประยุกต์และ
การออกแบบ 

20 - - 14 6 13 5 2 - 20 

8. คณะศลิปศาสตร ์ 101.5 22 5.5 80 38 101.5 18 4 - 123.5 
9. คณะบริหารศาสตร ์ 65 4 - 51 17 63 5 - - 68 
10. คณะนติิศาสตร ์ 22 2 1 21 2 21 3 - - 24 
11. คณะรัฐศาสตร ์ 22 10 - 22 10 30 1 1 - 32 
ระดับสถาบัน 618.5 70 21.5 320.5 346.5 476.5 164 47 1 688.5 

ข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที่, * ขอ้มูลที่น าเสนอ คือ ขอ้มูลอาจารย์หวัจริง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 
 

2) จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2557 

ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบุคลากรสายสนับสนุน ทั้งสิ้น 823 คน โดยเป็น
ข้าราชการ 172 คน (ร้อยละ 20.89) พนักงานมหาวิทยาลัย 382 คน (ร้อยละ 46.42) ลูกจ้างประจ า 108 คน      
(ร้อยละ 13.12) และลูกจ้างชั่วคราว 161 คน (ร้อยละ 19.56) ของบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด โดยมีรายละเอียด  
ดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนปีการศึกษา 2557 แยกประเภทบุคลากร ดังนี้ 

คณะ ประเภทบุคลากร 
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งหมด 

1. คณะเภสัชศาสตร ์ 8 22 4 6 40 
2. วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการ

สาธารณสุข 
1 58 1 10 70 

3. คณะพยาบาลศาสตร ์ 2 7 - - 9 
4. คณะวิทยาศาสตร ์ 23 28 9 15 75 
5. คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 16 21 12 29 78 
6. คณะเกษตรศาสตร ์ 22 6 38 3 69 
7. คณะศลิปประยุกต์และการออกแบบ - 11 - 3 14 
8. คณะศลิปศาสตร ์ 4 24 3 3 34 
9. คณะบริหารศาสตร ์ - 24 - - 24 
10. คณะนติิศาสตร ์ 1 16 - - 17 
11. คณะรัฐศาสตร ์ - 13 - 1 14 
หน่วยงานสนับสนุน      
1. ส านักวิทยบริการ 20 16 8 2 46 
2. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 4 14 - 1 19 
3. ส านักทรัพยส์ินและสิทธิประโยชน์ - 10 - 11 21 
4. ส านักงานอธิการบด ี 71 112 33 77 293 
ระดับสถาบัน 172 382 108 161 823 

ข้อมูลกองการเจา้หน้าที ่ณ วันที ่31 กรกฎาคม 2558 
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ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ และอาคารสถานที่  

งบประมาณ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับงบประมาณจาก 2 แหล่งเงิน คือ เงินงบประมาณแผ่นดิน และเงิน
รายได้มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน เป็นเงิน 1,698,416,530.22 บาท จ าแนกตามประเภทงบประมาณ ได้ดังนี้  งบประมาณแผ่นดิน 
884,185,800.00 บาท และงบประมาณเงินรายได้ 814,230,730.22 บาท มีอัตราการเพิ่มของงบประมาณที่ได้รับใน
ภาพรวมเพิ่มขึ้น 169,699,185.56 บาท ร้อยละ 11.10 โดยแยกเป็นงบประมาณแผ่นดินร้อยละ 20.60 จ านวนเงิน 
151,052,300.00 บาท และอัตราการเพิ่มของงบประมาณเงินรายได้ ร้อยละ 2.34 จ านวนเงิน  18,646,885.56 บาท
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 ตารางเปรียบเทียบงบประมาณแผ่นดินที่ได้รับจัดสรรและเบิกจ่าย จ าแนกตามหมวดค่าใช้จ่าย
ปีงบประมาณ  2557 - 2558 ดังนี้ 

ป ี
งบประมาณ 

รายรับ รายจ่าย ร้อยละการเบิกจา่ย 
งบประมาณ รายได้ รวม งบประมาณ รายได้ รวม งบประมาณ รายได้ รวม 

2557 733,133,500.00 795,583,844.66 1,528,717,344.66 657,836,316.82 617,061,759.43 1,274,898,076.25 89.73 77.56 83.40 
2558 884,185,800.00 814,230,730.22 1,698,416,530.22 808,949,304.58 603,975,339.25 1,412,924,643.83 91.49 74.18 83.19 

เปลี่ยนแปลง 151,052,300.00 18,646,885.56 169,699,185.56 51,112,987.76 -13,086,420.18 138,026,567.58 0.76 -3.38 -0.21 

ข้อมูล: กองแผนงาน (จากระบบ UBUFMIS ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2558) 
 

 

 

อาคารสถานที่ 

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

ข้อมูล: กองแผนงาน รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
 

 

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 
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3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

4) ก าหนดให้มีปัจจัยคุณภาพเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพและดัชนีชี้วัดคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
พร้อมทั้งก าหนดเงื่อนไขเวลาที่ต้องบรรลุเพื่อใช้ในการควบคุมตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้อง
กับภารกิจของมหาวิทยาลัยและค านึงถึงมาตรฐานการอุดมศึกษา 

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
บริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ 

คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย 

คณบด/ีผู้อ านวยการส านัก รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ 

ผู้อ านวยการกอง/หัวหนา้
หน่วยงาน 

คณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลยั 

ภาควิชา/ สาขาวิชา/ แผนก 

ส านักงานประกันฯ 

หลักสตูร/ ฝ่าย 



 รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนั มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 

 

-24- 

 

3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2556) 
3.1 ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. ควรปรับปรุงแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อมุ่ง
สู่วิสัยทัศน์“เป็นสถาบันชั้นน้าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้้าโขงและอาเซียน” โดยครอบคลุมแผนการบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร ซึ่งประกอบด้วยสายบริหาร สายวิชาการและสายสนับสนุน รวมทั้งจัดท้าแผนกลยุทธ์การเงินให้
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ โดยต้องมีตัวบ่งชี้และเป้าหมายอย่างชัดเจน นอกจากนี้ต้องมีการถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์ไปสู่ทุกหน่วยงานเพื่อให้มีการจัดท้าแผนกลยุทธ์ระดับหน่วยงานที่เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน 

 

ผลการด าเนินงาน : มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 

– 2559) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558 โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้เพิ่มเป้าประสงค์ที่เกี่ยวของกับการด าเนินงานทางด้าน
การเงินและการพัฒนาบุคลากร เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป 

 

2. มหาวิทยาลัยต้องเร่งพัฒนาคุณภาพของทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพหลักสูตรของ สกอ. ในปีการศึกษา 2557 โดยควรปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการระดับ
หลักสูตร และพัฒนากรรมการประจ้าหลักสูตรให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักในคุณภาพของบัณฑิต 
อันเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บัณฑิตและสังคม  

ผลการด าเนินงาน : มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
 มหาวิทยาลัย โดยส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบและ
กลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร ส าหรับเป็นแนวทางการด าเนินงานในปีการศึกษา
ถัดไปและจัดชี้แจงให้คณะกรรมการประจ าหลักสูตรรับทราบ เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2558 นอกจากนี้ ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษาได้จัดโครงการเรื่อง“การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 2558” โดยเชิญศาสตราจารย์
(พิเศษ) จอมจินจันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ ดร.จีรวัฒน์ วีรังกร ผู้ช่วยผู้อ านวยการกอง
กิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ และได้ร่วมกันระดมสมองในการก าหนดอัตลักษณ์
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 มิถุนายน 2558 นอกจากนี้ ส านักงานพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการระดับหลักสูตร หมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2559 จ านวน 3 ครั้ง และ มีการจัดโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาการศึกษาทั่วไป จ านวนทั้งสิ้น 12 
รายวิชา จาก 49 รายวิชา 
 มหาวิทยาลัย โดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อ
พัฒนาและสร้างความรู้ความเข้าเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เป็นกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 4 กิจกรรม/โครงการ ได้แก่  
  1) โครงการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557วันที่ 9-10 ตุลาคม 
2557 โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยถึง
แนวทางในการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ  ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 
  2) โครงการซ้อมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา2557 วันที่ 11-12 
พฤษภาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รวมทั้ง
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรและซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการตามเกณฑ์ 
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  3) โครงการชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร วันที่ 22 พฤษภาคม 
2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการรายงานผลการด าเนินงานระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2557 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
  4) โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร วันที่ 1-2 กันยายน 2558 โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร มีทักษะในการท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรเพื่อสร้างความมั่นใจใน
การเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นภายในคณะ 
และมหาวิทยาลัย 

 

3. แม้ว่ามหาวิทยาลัยจะมีจ้านวนผลงานวิจัยค่อนข้างมาก แต่คุณภาพของงานวิจัยยังไม่สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย “ภูมิปัญญาแห่งภูมิภาคลุ่มน้้าโขง” ซึ่งเป็นการเน้นงานวิจัยรับใช้สังคม 
ดังนั้น ควรปรับปรุงทิศทาง และระบบกลไกในการผลิตผลงานวิจัยที่ครอบคลุมงานวิจัยเชิงประยุกต์ที่เกิดประโยชน์แก่
ชุมชนและสังคมภูมิภาคลุ่มน้้าโขง รวมทั้ง งานวิจัยแบบสหสาขา และแบบบูรณาการ 

ผลการด าเนินงาน : อยู่ระหว่างด าเนินการ  
 

4. ควรสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักให้กับผู้บริหารทุกระดับ ในการด้าเนินงานด้านประกัน
คุณภาพ  โดยถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารที่ต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นความ
รับผิดชอบของบุคลากรทุกคน  

ผลการด าเนินงาน : มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
 1) โครงการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 9-10 ตุลาคม 2557 
โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อเป็นการสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยถึง
แนวทางในการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ  ตั้งแต่ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย           
 2) โครงการซ้อมตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2557 วันที่ 11 -12 
พฤษภาคม 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร รวมทั้ง
เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแนวทางการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตรและซักซ้อมความเข้าใจในการด าเนินการตามเกณฑ์ 
 3) โครงการชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร วันที่ 22 พฤษภาคม 
2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการรายงานผลการด าเนินงานระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2552 และการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
 4) โครงการสัมมนาเรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (Educational Criteria 
for Performance Excellence; EdPEx) วันที่ 29 มิถุนายน 2558  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้เข้าใจแนว
ทางการด าเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (EdPEx) แก่ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัยและคณะ/
หน่วยงานเทียบเท่า และ เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานต่อยอดการประกันคุณภาพแบบก้าวกระโดดทั้งระบบ 
โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (EdPEx) เป็นเครื่องมือด าเนินงาน   
 5)  โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 1-2 กันยายน 2558 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร มีทักษะในการท าหน้าที่เป็นผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อสร้างความมั่นใจ
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ในการเตรียมพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นภายในคณะ 
และมหาวิทยาลัย 

 

3.2 ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 
ควรจัดให้มีการลงนามค ารับรองการถ่ายทอดแผน
กลยุทธ์ระดับสถาบัน ไปสู่ ผู้ บ ริห ารทุกคณ ะ/
หน่วยงาน รวมทั้งมีการจัดท า Personal KPI ของ
ผู้บริหารทุกคนเพื่อการก ากับติดตามตัวบ่งช้ีของ
แผนกลยุทธ์ แผนบุคลากร และแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 

มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อจัดท าค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ/ส านัก/วิทยาลัย เพื่อจัดท ารูปแบบ
และแนวทางการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2559  
ระหว่ างมหาวิทยาลั ยกั บ คณ ะ/ส านั ก /วิทยาลั ย โดยที่ ป ระ ชุม
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบ ในการประชุมครั้งที่ 
2/2558 (วาระเวียน) วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 และมหาวิทยาลัยจักได้
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ/ส านัก/
วิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2559 ในเดือน ตุลาคม 2558 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
1. ควรจัดท าแผนกลยุทธ์การเงินและแผนกลยุทธ์
ด้านทรัพยากรบุคคล ให้เป็นส่วนหนึ่งในแผนกลยุทธ์
ของสถาบัน 
2. การจัดท าแผนกลยุทธ์ต้องให้สอดคล้องกับผล
ก า ร วิ เค ร าะ ห์  SWOT โด ย อ าจ ใช้ วิ ธี  Matrix 
Analysis  
3. ควรปรับปรุงแผนกลยุทธ์และก าหนดตัวช้ีวัด
รวมทั้งเป้าหมายที่เช่ือมโยงไปยังวิสัยทัศน์ (เป็น
สถาบันช้ันน าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง
และอาเซียน) และเอกลักษณ์  (ภูมิปัญญาแห่ง
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง) 

1. มหาวิทยาลัยได้มีการทบทวนแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 
ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2559) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2558
โดยมหาวิทยาลัยได้เพิ่มเป้าประสงค์ที่เกี่ยวของกับการด าเนินงานทางด้าน
การเงินและการพัฒนาบุคลากร เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนพัฒนาบุคลากรต่อไป 
2. มหาวิทยาลัยได้ทบทวนกลยุทธ์ มาตรการ ที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยโดยใช้วิธี Matrix Analysis   
3. มหาวิทยาลัยได้ก าหนดตัวช้ีวัด วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย ในการ
ประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์ เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2558 

องค์ประกอบท่ี 2 การผลิตบัณฑิต  
1. ผู้บริหารควรวิ เคราะห์และก าหนดอาจารย์
กลุ่มเป้าหมายการขอต าแหน่งทางวิชาการ จัดท า
แผนการท าผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลอาจารย์กลุ่มเป้าหมายการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการระยะ 4 ปี และได้น ามาประกอบการจัดกิจกรรม/
โครงการพัฒนาอาจารย์ให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการในแต่ละปี โดย
ร่วมกับคณะต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ได้มีผลงานทางวิชากรเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ  

2. ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้องต้อง
เร่งพัฒนาคุณภาพของทุกหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน โดยปรับปรุงโครงสร้างการบริหาร
จัดการระดับหลักสูตร และพัฒนากรรมการประจ า
หลักสูตรให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดความ
ตระหนักในคุณภาพของบัณฑิต อันเป็นการแสดง
ความรับผิดชอบต่อผู้ใช้บัณฑิตและสังคม  
3. กรรมการประจ าหลักสูตรต้องวิเคราะห์หาสาเหตุ 
และก าหนดแนวทาง และด าเนินการปรับปรุง
คุณภาพของบัณฑิต ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้มีการปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณภาพของทุกหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน ได้ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหลักสูตร โดยก าหนดให้ทุก
การด าเนินงานของหลักสูตร เช่น การเปิด/ปิดหลักสูตรและรายวิชา  การ
ปรับปรุ งหลักสู ต รใหญ่ /ย่อย ต้องผ่ านความ เห็นชอบจากคณ ะ
กรรมการบริหารคณะวิชาเจ้าของหลักสูตร แล้วจึงเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย เสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัย และเสนอเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการด าเนินงานทุกครั้ง ซึ่ง
มหาวิทยาลัยได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบและกลไกการ
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
TQF ในทุกมาตรฐานการเรียนรู้ บริหารหลักสูตรและการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร ส าหรับเป็นแนว

ทางการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไป และจัดช้ีแจงให้คณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรรับทราบเมื่อวันท่ี 8 สิงหาคม 2558 
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง “การพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 2558” โดยเชิญศาสตราจารย์(พิเศษ) จอมจินจันทรสกุล นายก
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  และ ดร.จี รวัฒน์  วีรั งกร ผู้ ช่ วย
ผู้อ านวยการกองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษ และได้ร่วมกันระดมสมองในการก าหนดอัตลักษณ์และ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 มิถุนายน 
2558 และได้จัดท าค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 2077/2558 เรื่อง 
“แต่งตั้ งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการพัฒนาอัตลักษณ์  และ
คุณ ลักษณ ะบัณ ฑิ ตที่ พึ งประสงค์ ”  และด าเนิ นการจั ดประชุม
คณะกรรมการไปแล้ว 2 ครั้ง ได้แก่ ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 14 สิงหาคม 
2558 และครั้งที่ 2/2558 วันที่ 28 กันยายน 2558 ซึ่งได้มีการน าผลการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตย้อนหลัง 3 ปี มาเป็นข้อมูล
ประกอบการพิจารณา และน าข้อมูลมาพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้
สามารถผลิตบัณฑิตได้ตามอัตลักษณ์และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัยตามที่ก าหนด 

4. ควรทบทวนแผนบริหารบุคลากร โดยเฉพาะ
กรอบอัตราก าลังให้ เหมาะสมกับภาระงานและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ได้ตระหนักถึงการ
บริหารบุคลากร โดยเฉพาะกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภาระงานและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัย ดังนั้น ในการประชุม
ครั้งที่ 14/2557 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 จึงจัดให้มีคณะกรรมการ
วิเคราะห์กรอบอัตราก าลัง ตามค าสั่งที่ 126/2558 ณ วันที่ 20 มกราคม 
2558 เพื่อท าหน้าที่หลัก คือ วิเคราะห์ภารกิจของส่วนราชการภายใน 
และการประเมินค่างานของต าแหน่ง เพื่อก าหนดกรอบอัตราก าลัง และ
กลั่นกรองการขอกรอบอัตราก าลังของส่วนราชการภายใน และจัดท า
กรอบอัตราก าลัง 4 ปี เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการ
ได้มีการพิจารณาทบทวนแนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลังที่ผ่านมา 
และได้จัดท าข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลัง 
โดยสาระส าคัญของข้อบังคับดังกล่าว จะก าหนดแนวทางการก าหนด
กรอบอัตราก าลังทั้งอัตราใหม่ และกรอบอัตราก าลังของระดับต าแหน่งที่
สูงขึ้น รวมทั้งแนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลัง โดยคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับ
ดังกล่าว ในการประชุมครั้งท่ี 10/2558 เมื่อวันท่ี 15 กันยายน 2558 และ
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติตามล าดับ 

องค์ประกอบท่ี 4 การวิจัย  
1. ผู้บริหารคณะควรเพิ่มช่องทางในการหาทุนวิจัย
ทั้ งภายในและภายนอก เพื่ อเพิ่ มทุนสนับสนุน
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

คณะและมหาวิทยาลัย เพิ่มช่องทางการหาทุนวิจัยโดยการ สมทบทุนวิจัย
ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น สมทบทุนวิจัยร่วมกับส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิชาการ ในปีงบประมาณ 2558 มีการ
สมทบทุนร่วม เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,165,884  บาท โดยมหาวิทยาลัย
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
สมทบ 1,082,942 บาท และคณะสมทบ 1,082,942 บาท และ
มหาวิทยาลัยฯ ได้หาช่องทางในการสนับสนุนการวิจัยให้คณะ โดยการ
จัดท าบันทึกความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อสมทบทุนส าหรับการ
ด าเนินงานวิจัย เช่น ความร่วมมือกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) เพื่อด าเนินการวิจัยแบบบูรณาการในลักษณะพื้นที่เฉพาะ ภายใต้
โครงการ “ความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ในการท างานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด” มี
ระยะเวลาด าเนินการ 3 ปี ตั้ งแต่วันที่  15 กันยายน 2557 ถึง 14 
กันยายน 2560 โดยร่วมสนับสนุนทุนวิจัยฝ่ายละ 8,000,000 บาท (แปด
ล้านบาทถ้วน) แบ่งเป็นการสนับสนุนทุนวิจัยในปีแรก ฝ่ายละ 2,000,000 
บาท (สองล้านบาทถ้วน) ปีที่ 2 และ 3 ฝ่ายละ 3,000,000 บาท (สาม
ล้านบาทถ้วน) จากการด าเนินงานดังกล่าว ท าให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ได้รับทุนจ านวน 10 ทุน 

2. ทีมผู้บริหารควรวิเคราะห์หาสาเหตุและวางแผน
ส่งเสริมสนับสนุนในการเพิ่มจ านวนผลงานทาง
วิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการ  
ควรก าหนดตัวบ่ งช้ีและค่าเป้ าหมายของแผน 
บริก ารวิ ชาการ  เช่น  จั ด โค รงการอบ รม เชิ ง
ปฏิบัติการแก่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายใน
ระดับต่ าง ๆ ตลอดจนก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินการตามแผนและมีการประเมินแผนตามที่
ก าหนด 

มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน  ซึ่ง
ประกอบด้วยรองคณบดีที่ก ากับดูแลงานบริการวิชาการจากทุกคณะ 
ร่วมกันก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในการด าเนินงานบริการวิชาการ 
ทั้งในระดับโครงการและแผนงาน ซึ่งยึดตามตัวช้ีวัดที่มหาวิทยาลัยต้อง
ตอบแก่ผู้สนับสนุนงบประมาณในการด าเนินงานเป็นหลัก นอกจากนี้ ยัง
ได้ก าหนดตัวบ่งช้ีด้านคุณภาพของการให้บริการวิชาการ โดยก าหนด
ตัวช้ีวัด ระดับความรู้ที่ผู้ร่วมโครงการได้รับเพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วม
โครงการ (การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ครั้งท่ี 2/2557) 
จากตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่ก าหนด มหาวิทยาลัยได้ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานเป็นประจ าทุก 3 เดือน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ
ด าเนินงาน ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานทั้งรับแผนและระดับ
โครงการ (การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน 
ครั้งท่ี 1/2558) 

องค์ประกอบท่ี 6 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ควรก าหนดตัวบ่งช้ีและค่าเป้าหมายของแผนท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เช่น จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการแก่ผู้รับผิดชอบตัวบ่งช้ีและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมายใน
ระดับต่ าง ๆ ตลอดจนก ากับติดตามให้มีการ
ด าเนินการตามแผนและมีการประเมินแผนตามที่
ก าหนด 

มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
ประกอบด้วยรองคณบดีที่ก ากับดูแลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จากทุก
คณะ ร่วมกันก าหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายในการด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ทั้งในระดับโครงการและแผนงาน นอกจากนี้  ยังได้
ก าหนดตัวบ่งช้ีด้านคุณภาพของการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยก าหนด
ตัวช้ีวัด ระดับความรู้ของผู้เข้าร่วมโครงการที่เพิ่มขึ้นจากการเข้าร่วม
โครงการ  
จากตัวช้ีวัดและเป้าหมายที่ก าหนด มหาวิทยาลัยได้ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานเป็นประจ าทุก 3 เดือน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ
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ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
ด าเนินงาน ได้มีการประเมินผลการด าเนินงานทั้งรับแผนและระดับ
โครงการ  

องค์ประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ  
ควรมีการติดตามการน าความรู้จากกิจกรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้อย่างเป็นระบบ เช่น มอบ
รางวัลหรือสิ่งจูงใจให้แก่ผู้ที่น าความรู้ไปใช้ จัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ โดยให้ผู้ที่น าความรู้ไปใช้
ได้มาเล่าประสบการณ์หรือแนวทางการน าความรู้ไป
ใช้ในการพัฒนางาน 

คณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีการติดตาม
ผลการจัดกิจกรรมและการน าความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้
ของคณะ/ส านัก โดยให้คณะ/ส านักรายงานผลการด าเนินงานต่อ
คณะกรรมการทุกครั้ง และสนับสนุนให้บุคลากรของคณะ/ส านักน า
ความรู้ไปแลกเปลี่ยนประสบการณ์หรือพัฒนางาน ร่วมกับมหาวิทยาลัย
ต่างๆ จ านวน 3 ครั้ง ได้แก่  

1) กิจกรรม Mini-UKM ครั้ งที่  10 วันที่  28 ตุลาคม 2557 ณ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  

2) โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 27 วันที่ 18-20 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมมาร์คอร์ โรงแรม
ไอยรา แกรนด์พาเลช จังหวัดพิษณุโลก  

3) กิจกรรม Mini-UKM ครั้งที่ 11 วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558  ณ 
โรงแรมตักศิลานคร จ. มหาสารคาม 
 

องค์ประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  
1. แผนกลยุทธ์ทางการเงินควรจัดท าให้ครอบคลุม
ทั้งการจัดหา การจัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย การควบคุม
การใช้จ่ายและต้องมีตัวบ่ งช้ีความส าเร็จและ
เป้าหมายที่ชัดเจน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2558-2559 ซึ่งครอบคลุมทั้งการจัดหา การ
จัดสรรเป็นค่าใช้จ่าย รายละเอียดตามรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4 /2558 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมี
การควบคุมการใช้จ่ายและมีตัวบ่งช้ีความส าเร็จและเป้าหมายที่ชัดเจน 

2. แผนกลยุทธ์ทางการเงินจะต้องสอดคล้อง
ครอบคลุมแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องสื่อ
ให้เห็นความต้องการงบประมาณ/ทรัพยากรที่ต้อง
จัดหาส าหรับการด าเนินงานตามกลยุทธ์แต่ละกล
ยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินท่ีสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ทั้งแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงิน
รายได้ ซึ่งเป็นแผนท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน   

3. การจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ 
รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย 2 ครั้ง จะต้องรายงาน
ภายในวงรอบปีงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
จ านวน 2 ครั้ง คือ รายงานฯ ณ สิ้นไตรมาสที่  2 และ 3 เสนอต่อ
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยพิจารณา ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2558 และครั้ง
ที ่7/2558 เมื่อวันท่ี 29 สิงหาคม 2558  

4. หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณควรจัดท าให้
ชัดเจนและครบถ้วนตามแผนกลยุทธ์การเงิน เพื่อให้
มีแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส
ตรวจสอบได้ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีแนวทางการจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน  
หลักเกณฑ์การจัดสรร รายละเอียดตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558-2559 และมีปฏิทินและแนวทางการจัดท า
แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะ/หน่วยงาน และบันทึกข้อความที่ ศธ 
0529.5/987 ลงวันที่ 8 กันยายน 2557 เรื่อง การบริหารงบประมาณ
แผ่นดิน หมวดค่าวัสดุการศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และมี



 รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนั มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 

 

-30- 

 

ข้อเสนอแนะคณะกรรมการประเมินฯ ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
การวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้อย่าง
ชัดเจน  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรและบริหารจัดการงบประมาณตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัย ว่าด้วยการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. 2534 และมหาวิทยาลัยมีแผนปฏิบัติการและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ท่ีสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และแผนกลยุทธ์
ทางการเงินมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิยาลัย ในการ
ประชุมครั้งที่ 11/2557 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2557 มีมติ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2557 วันที่ 27 กันยายน 2557  มี
มติอนุมัติแผนแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

5. ควรมีการด าเนินงานวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่อหัว 
และสถานะความมั่นคงทางการเงินอย่างต่อเนื่อง 

มหาวิทยาลัย โดยกองแผนงาน ได้ด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิต และมีการวิเคราะห์ สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา คณา
อาจารย์ บุคลากรในการจัดการเรียนการสอน โดยด าเนินการวิเคราะห์
เปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
สถาบัน ปีการศึกษา 2557 ตัวบ่งช้ี 5.1  

องค์ประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
1.ควรก าหนดตัวบ่งช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อการสนับสนุนให้มีการพัฒนา
นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่   "สร้างสรรค์ สามัคคี 
ส านึกดีต่อสังคม" โดยให้เป็นตัวบ่งช้ีที่ ใช้พัฒนา
คุณภาพการให้บริการในระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในให้ ชัด เจน อาจก าหนดเป็ น
องค์ประกอบท่ี 10 ตัวบ่งช้ีที่ 10.1  10.2 เป็นต้น 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

2. ควรมีการศึกษาตัวบ่งช้ีความส าเร็จของแผนกล
ยุทธ์ให้ชัดเจน เฝ้าระวังตัวบ่งช้ีที่มีความเสี่ยงต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์และประสานงานให้ผู้รับผิดชอบ
จัดท าแผนพัฒนาให้สามารถบรรลุตามเป้าหมายให้
ครบทุกตัวบ่งช้ี 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 

3. ส านักงานประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยควร
วางแผนวิจัยหรือจัดการความรู้ด้านการประกัน
คุณ ภาพ เพื่ อ ให้ มี แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี  เผยแพร่ ให้
หน่วยงานอ่ืนน าไปใช้ประโยชน์ 

- อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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ส่วนที ่3 การด าเนินงานตามองค์ประกอบตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพ ระดับสถาบัน 
 
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วงรอบด าเนินงาน 

1. การผลติบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม ส านักงานประกันคณุภาพฯ ปีการศึกษา 2557 
1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอก 

กองการเจ้าหน้าที ่ ปีการศึกษา 2557 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

กองการเจ้าหน้าที ่ ปีการศึกษา 2557 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตรี  สนง.พัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2557 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี สนง.พัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2557 

2. การวิจัย 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์  

ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

ปีงบประมาณ 2558 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

ปีงบประมาณ 2558 

 2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

ปีการศึกษา 2557 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแกส่ังคม  ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

ปีงบประมาณ 2558 

4. การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม   

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

ส านักงานส่งเสริมบริหาร
งานวิจัยฯ 

ปีงบประมาณ 2558 

5. การบริหารจัดการ 
 

5.1 การบรหิารของสถาบันเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

- กองแผนงาน (เกณฑ์ข้อ 1 - 3)  
- ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

(เกณฑ์ข้อ 4)  
- ฝ่ายจัดการความรู้ (เกณฑ์ข้อ 5) 
- กองการเจ้าหน้าที่ (เกณฑ์ข้อ 6) 
- ส านักงานประกันคณุภาพฯ 

(เกณฑ์ข้อ 7) 

ปีงบประมาณ 2558 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ ส านักงานประกันคณุภาพฯ ปีการศึกษา 2557 
5.3ระบบก ากับการประกันคณุภาพ
หลักสตูรและคณะ 

- ส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา (เกณฑ์ข้อ 1-5) 

- ส านักงานประกันคณุภาพฯ 
(เกณฑ์ข้อ 4-6) 

ปีงบประมาณ 2558 
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.27 2.27 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 50.47 5.00 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 30.94 2.58 
1.4 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  6 ข้อ 5.00 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.  3.97 
 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. หลายคณะส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์แก่นักศึกษา ท าให้ให้ได้รับรางวัลยกย่องในระดับจังหวัด และ
ระดับชาติ 

2. หลายคณะมีการสร้างความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
กับหน่วยงานภายนอก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

3. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนการจัดกิจกรรมแก่นักศึกษา โดยมีนักวิชาการศึกษา นักแนะแนว
การศึกษาและอาชีพให้ค าปรึกษาและบริการข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ  

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. มีหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร จ านวน 15 หลักสูตร โดยมีสาเหตุมาจากอาจารย์
ประจ าหลักสูตรซ้ ากัน 9 หลักสูตร ดังนั้น ควรเพิ่มมาตรการในการก ากับติดตาม สร้างความเข้าใจ และแก้ปัญหาให้
หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 2. ควรมีการวิเคราะห์จุดอ่อนของหลักสูตรที่ได้คะแนนผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรน้อย เพื่อน าไปจัดท า
แผนการปรับปรุงพัฒนา 
 3. ควรวิเคราะห์แนวทางในการบริหารจัดการสัดส่วนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ในภาพรวมของสถาบัน 
และคณะวิชา 

4. ควรมีแผนการพัฒนาอาจารย์ให้มีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น เช่น ทุนวิจัย แต่งต ารา ทุนสนับสนุน
การตีพิมพ์ผลงานวิจัย เป็นต้น 

5. ควรพัฒนาระบบและกลไกการประสานงานระหว่างคณะและมหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
6. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยด าเนินการร่วมกับคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
1. มีการใช้ google app for education เพื่อให้การท างานรวดเร็วขึ้น และเป็นการลดขั้นตอน 
2. มีระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา ในการเก็บข้อมูลโครงการและรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมทั้งใน

ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 
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ตัวบ่งชี้ที่   1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานประกันคุณภาพฯ 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

 

สูตรการค านวณ  
 

 
 
 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 

1. จ านวนหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบท่ี 1 (ทุกคณะ) 65 หลักสตูร 
2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด (ทุกคณะ) 80 หลักสตูร 
3. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (คะแนน อ.2-6 หลักสูตร) (ทุกคณะ) 181.23 - 
4. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบท่ี 1 ของทุกคณะ 81.25 ร้อยละ 
5. ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรของคณะ 2.27 คะแนน 

 

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

3.49 2.27 2.27 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_O_1.1-1-1 ตารางสรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

คะแนนทีไ่ด้  = 
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ตัวบ่งชี้ที่   1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและความ
ลุ่มลึกทางวิชาการ เพื่อปฏิบัติพันธกิจส าคัญของสถาบันในการผลิตบัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้า
ทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น คณะจึงควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาที่ตรง หรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรที่เปิดสอนในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของหลักสูตร  
 

เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 

1. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีปีการศึกษา 2557 21.5 คน 
2. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาโทปีการศึกษา 2557 319.5 คน 
3. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกปีการศึกษา 2557 347.5 คน 
4. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 688.5 คน 
5. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2557 50.47 ร้อยละ 
6. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป) 5.00 คะแนน 

 

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

53 50.47 5.00 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_I_1.2-1-1 ตารางสรปุวุฒิการศึกษา อาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2557 
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ตัวบ่งชี้ที่   1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า   

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองการเจ้าหน้าที่ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้องส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบัน

ท าการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าไปใช้ในการเรียน
การสอน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงาน
ดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจ 
 

เกณฑ์การประเมิน 
โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
 ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป  
 

ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 

1. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557 213 คน 
2. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งอาจารย์ 475.5 คน 
3. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 165 คน 
4. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 47 คน 
5. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 1 คน 
6. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2557 688.5 คน 
7. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2557 30.94 ร้อยละ 
8. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 2.58 คะแนน 

 

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

30 30.94 2.58 บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_1.3-1-1 ตารางสรปุอาจารยป์ระจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ปีการศึกษา 2557 
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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 

 

ผลการด าเนินงาน  
มี ผลงานด าเนินงานตามเกณฑ ์

 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยได้จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาใน
สถาบัน โดยงานแนะแนวและจัดหางาน ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท าแผนการ
ปฏิบัติงานด้านแนะแนวและจัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 (UBU_P_1.4-1-1) โดยแบ่งภาระงานออกเป็น 
7 ด้าน คือ 1) ด้านสารสนเทศ 2) ด้านแนะแนวการศึกษา 3) ด้านการให้ค าปรึกษา 4) ด้านแนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน 5) ด้านบริการวิชาการและอบรมพัฒนา 6) ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และ 7) ด้านการประเมินผล
และปรับปรุงพัฒนา 
มีการวางแผนด้านงบประมาณโดยขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อปรับปรุงห้องและจัดซื้อครุภัณฑ์ของ
ห้องให้ค าปรึกษา การวางแผนด้านสถานที่ให้บริการการให้ค าปรึกษาการวางแผนพัฒนาบริการด้านแนะแนว
อาชีพและจัดหางานและจัดท าร่างค าสั่งคณะกรรมการฯ รวมถึงวางระบบการให้ค าปรึกษานักศึกษาระดับปริญญา
ตรี(UBU_P_1.4-1-2) ซึ่งได้ด าเนินการจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเตรียมตัวเข้าสู่
อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน ดังนี้ 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหา 4 ด้าน ได้แก่ 
1.1 ด้านจติใจ ได้แก่ อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก 
1.2 ด้านสังคม ได้แก ่การปรับตวั สัมพันธภาพ 
1.3 ด้านการเรียน ได้แก่ ความถนัด ความสนใจ และความสามารถด้านตา่งๆ 

                  1.4 ด้านอ่ืนๆ เชน่ สุขภาพฯลฯ 
                  โดยมีช่องทางการให้บริการ 3 ช่องทาง คือ 1) ให้ค าปรึกษาที่ห้องให้ค าปรึกษา 2) ให้ค าปรึกษา
ผ่าน social media และ 3) ลงพื้นที่เพื่อดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในกรณีที่นักศึกษาไม่สามารถมาขอรับค าปรึกษา
ด้วยตนเองได้ (UBU_P_1.4-1-3) 

2. จัดโครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้ค าปรึกษา ครั้งที่ 4 (UBU_P_1.4-1-4) 
3. จัดกิจกรรมแนะแนวด้านการใชช้ีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
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มี ผลงานด าเนินงานตามเกณฑ ์

วันที ่ สถานที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 

1 ส.ค. 57 
 

ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2557 ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา 

1 ส.ค. 57 
 
 

ห้องประชุมมันปลา  
คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ 

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีท่ี 1 คณะศิลปะ-ประยุกต์
และการออกแบบ ประจ าปีการศึกษา 2557 

คณะศิลป
ประยุกต์และการ

ออกแบบ 

7 และ 17  
ก.ค. 58  

อาคารเรียนรวม 5 โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการส าหรับนักศึกษา
ใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในหัวข้อ สวัสดิการนักศึกษา
เพื่อสร้างความเข้าใจให้นักศึกษาในเรื่องการกู้ยืม กยศ. /
การขอทุนการศึกษา/การท างานพิเศษระหว่างเรียนและการ
ให้ค าปรึกษาเฉพาะบุคคล 

กองบริการ
การศึกษา 

15 - 17  
ก.ค. 58 

สนามรักบี้ หอพักนักศึกษา กิจกรรมรวมใจกันเกราช่อใหม่สู่หอพักนักศึกษา ม.อุบลฯ 
เพื่อให้บริการนักศึกษาด้านสวัสดิการนักศึกษา ได้แก่ 
ทุนการศึกษา, กยศ.,แนะแนวและจัดหางาน 

สโมสรนักศึกษา 

22 ก.ค. 58 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับคณะและสถาบัน ประจ าปี
การศึกษา 2558 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงบริการของ
มหาวิทยาลัยในด้านสวัสดิการนักศึกษา อันได้แก่ 
ทุนการศึกษา, กยศ., แนะแนวและจัดหางาน 

ส านักงานพัฒนา
นักศกึษา 

 
4. สนับสนนุการเข้าสู่อาชีพของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษามีทักษะและประสบการณ์ในการท างานก่อนที่จะ

เข้าสู่การท างานจริง (UBU_P_1.4-1-5) 
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มี ผลงานด าเนินงานตามเกณฑ ์

4.1 โครงการสนับสนุนการด าเนินงานศูนย์บริการจัดหางานระหว่างเรียนจ านวน 500,000 บาท 

 
 

ซึ่งมีการติดตามและประเมินการด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือนโดยรายงานผลการด าเนินงานด้านบริการด้านการ
ให้ค าปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเตรียมตัวสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบันต่อที่ประชุมรวมทั้งการรายงาน
ผลการด าเนินงาน งานสวัสดิการนักศึกษา ปี2557 รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2557 
 

 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่

นักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยมีการรวบรวมข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษามีของหน่วยงานที่ให้บริการ ดังนี้ 

1. หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร (UBU_P_1.4-2-1) 
1) งานกิจกรรมนักศึกษา 
2) กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กิจกรรมจิตอาสา) โดยสามารถสืบค้นผ่าน Fanpage 
Facebook กยศ. 
3) แนะแนวและจัดหางาน โดยสามารถสืบค้นผ่าน Fanpage Facebook แนะแนวและจัดหางาน 
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4) สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. หน่วยงานที่ให้บริการแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา(UBU_P_1.4-2-2) 

1) แนะแนวและจัดหางานโดยมชี่องทางการให้บริการข้อมูลทั้งสิ้น 6 ช่องทาง ดังนี้ 
1. บอร์ดประชาสัมพนัธ์ทั้งคณะและส่วนกลาง 
2. ประชาสัมพนัธ์ข่าวสารทางระบบบริการการศึกษา(Reg.) 
3. Website งานสวัสดิการนักศึกษา  
4. Fanpage Facebook แนะแนวและจัดหางาน 
5. ผ่านเวบ็ไซต์มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
6. หนังสือแจ้งเวียนข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

2) งานกิจการนักศึกษาทุกคณะซึ่งให้บริการ 2 ช่วงเวลา ได้แก่ 
1. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดบัคณะ และสถาบัน 
2. โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการส าหรับนักศึกษาใหม่ (UBU_P_1.4-2-3) 

 

งานแนะแนวและจัดหางาน ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการติดตามและประเมินผลโดย
รายงานผลด้านบริการสารสนเทศเป็นประจ าทุกเดือนต่อที่ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษา (UBU_P_1.4-2-4) และ
รายงานผลการด าเนินงาน งานสวัสดิการนักศึกษา ปี 2557 (UBU_P_1.4-2-5) 
 

 

3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

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

วันที ่ สถานที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
26 ส.ค. 57 คณะ

วิศวกรรมศาสตร์ 
โครงการส่งเสริมและแนะแนวการรับราชการใน
ต าแหน่งปลัดอ าเภอ (ACDO Road show) 

กรมการปกครอง 

28-31 ส.ค. 57 อาคารเรียนรวม 5 โครงการเตรียมความพร้อมส าหรับการส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2557 

กองบริการการศึกษา 

3-4 ต.ค. 57 อาคารเรียนรวม 5 
 

อบรมการเขียนจดหมายสมัครงานและสอบธนาคาร
กรุงเทพจ ากัด (มหาชน)   

ธ.กรุงเทพฯ 

24-25 ม.ค. 58 โรงแรมยูเพลส โครงการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ ครั้งท่ี 6 ชมรมทอฝัน/ 
แนะแนวและจัดหางาน 

16-20 ก.พ. 58 อาคารเรียนรวม 5 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ส าหรับการส าเร็จการศึกษาและก้าวสู่ตลาดงานใน
อาเซียน 

กองบริการการศึกษา 

20-21 ก.พ. 58 ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 7 รอบ  
พระชนมพรรษา 

โครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ UBU JOB FAIR 
2015 

แนะแนวและจัดหางาน 

16 มี.ค. 58 โรงแรมยูเพลส โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์
ประจ าปี 2557  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

10 พ.ค. 58 คณะเกษตรศาสตร์ โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตประจ าปีการศึกษา 
2557  
 

คณะเกษตรศาสตร์ 
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วันที ่ สถานที่ ชื่อกิจกรรม/โครงการ ผู้รับผิดชอบ 
8 มิ.ย. 58 

 
คณะศิลปประยุกต์
และการออกแบบ 

บรรยายหัวข้อ “การเขียน RESUME” โดยวิทยากร 
น.ส.รมิตา ผูกรักษ์ และ น.ส.นิมิตา ปาละวงศ์ 

คณะศิลปประยุกต์และ
การออกแบบ 

 

 

มีการติดตามและประเมินผลโดยประเมินความพึงพอใจโครงการ เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขในการ
จัดกิจกรรมครั้งต่อไป ทั้งในด้านปริมาณและด้านคุณภาพ ซึ่งได้จัดท ารายงานผลโครงการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ ครั้งที่ 6  
(UBU_P_1.4-3-1) รายงานผลโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ UBU JOB FAIR 2015 (UBU_P_1.4-3-2) รายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2557 (UBU_P_1.4-3-3) 
 

 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อ ไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

 ผลการด าเนินงาน :  
มหาวิทยาลัยมีการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5โดยงานแนะแนวและจัดหางาน ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ขออนุมัติ
จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดท าโครงการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2557ซึ่งด าเนินการประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2557 
(ระดับคณะและระดับสถาบัน) เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อการน ามาปรับปรุงคุณภาพการ
ให้บริการให้ดียิ่งขึ้นโดยเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นแบบประเมิน (Questionnaires) ที่สร้างขึ้นจากการ
เกณฑ์มาตรฐาน ในระดับสถาบัน ตัวบ่งชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และ ในระดับคณะ ตัวบ่งชี้
ที่ 1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2557 แบ่งออกเป็น 2 ชุด ได้แก่ คณะและ
สถาบัน ประกอบด้วยข้อค าถาม 3 ตอนและได้ท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 2 วิธี คือ ระดับคณะเก็บข้อมูลโดยการ
แจกแบบประเมินรายคณะ จ านวน 3,508 คนและระดับสถาบันเก็บข้อมูลจากแบบประเมินออนไลน์และแบบ
ประเมินจากบริการหน้าเคาเตอร์ งานสวัสดิการนักศึกษา จ านวน 2,918 คน มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี้ 

1. ส่งแบบประเมินให้แต่ละคณะตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ 
2. ท าการปรับแก้แบบประเมิน  
3. ส่งแบบประเมินที่แก้ไขเสร็จแล้วให้คณะน าไปใช้เก็บข้อมูล  
4. คณะเก็บข้อมูลโดยการแจกแบบประเมินรายคณะ ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 3,508 คน 
5. จัดท าแบบประเมนิออนไลน์เพื่ออ านวยความสะดวกแก่นักศึกษา 
6. มหาวิทยาลยัเก็บข้อมูลจากแบบประเมินออนไลน์และเก็บแบบประเมินจากบริการหน้าเคาเตอร์ งาน

สวัสดิการนักศึกษา ตามจ านวนกลุ่มตัวอย่าง 2,918 คน  
7. น าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรม Microsoft Excel /SPSS16 เพื่อหาความถี่ (Frequency), 

ร้อยละ(Percentage),ค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีการศึกษา 2557ได้ท าการศึกษาโดยแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ 1) การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการ
ใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 2) การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา และ 3) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 
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ระดับสถาบัน 

ล าดับ กิจกรรมท่ีประเมิน ผลการประเมิน 
1 จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาใน

สถาบัน 
3.94 

2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ัง
เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 

3.89 

3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 3.85 
 รวม 3.90 

 

ระดับคณะ 

ล าดับ คณะ ผลการประเมิน 

1 คณะเกษตรศาสตร์  3.93 
2 คณะวิทยาศาสตร์  3.82 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์  4.05 

4 คณะเภสัชศาสตร์  3.63 
5 คณะบริหารศาสตร์  3.83 

6 คณะศิลปศาสตร์  3.84 

7 คณะนิติศาสตร์  3.86 
8 คณะรัฐศาสตร์  3.65 

9 คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ  3.84 

10 คณะวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  3.90 

11 คณะพยาบาลศาสตร์   4.31 

12 วิทยาเขตมุกดาหาร  3.81 

 รวม 3.87 
 

และได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2557 (UBU_P_1.4-4-1) เพื่อเผยแพร่แก่ 11 คณะ และ 1 
วิทยาลัย (UBU_P_1.4-4-2) พร้อมทั้งเผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2557 (UBU_P_1.4-4-3) 
 

 
5. น าผลการประเมินจาก ข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้น

หรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษาโดยงานแนะแนวและจัดหางาน ส านักงานพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้วางแผนน าผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2557 มาปรับปรุงพัฒนาบริการด้าน
ต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษาทั้งด้านวิชาการและการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่
ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์
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มี ผลงานด าเนินงานตามเกณฑ ์

วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอก
สถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าซึ่งในปีการศึกษา 2557 ได้ด าเนินการน าผลการประเมินคุณภาพการจัด
กิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2557 
รายงานต่อคณบดี 11 คณะ และ 1 วิทยาลัย (UBU_P_1.4-5-1)รายงานต่อที่ประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวัสดิการ
นักศึกษาครั้งที่ 8/2558 (UBU_P_1.4-5-2) และรายงานต่อที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้
กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (UBU_P_1.4-5-3) เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และให้
สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาให้มากที่สุดโดยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของนักศึกษา มา
จ าแนกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
1. ด้านจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
- อยากให้คณะและสถาบันให้ค าแนะน าในด้านการประกอบ

อาชีพเมื่อส าเร็จการศึกษา ให้ค าปรึกษาว่าจบจากคณะ
สาขาวิชาน้ีแล้วไปท างานอะไรได้บ้าง 

- คณะและสถาบันควรจัดตั้งทีมท่ีปรึกษาด้านต่างๆ ให้แก่
นักศึกษาอย่างเป็นทางการ หรือควรจัดท าคู่มือให้แก่นักศึกษา 
และคณะควรให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างเป็นระบบ 

- อยากให้คณะและสถาบันจัดอบรมการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยแก่นักศึกษาให้มากกว่าน้ี เพราะเป็นสิ่ง
ท่ีนักศึกษาต้องรู้ น าไปปฏิบัติน าไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการ
เรียนและการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยให้อยู่รอดและปลอดภัย 

1. จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน
(ด าเนินการปีการศึกษา 2558) 

2. จัดท าระบบกลไกการให้ค าปรึกษานักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

3. แต่งตั้งคณะกรรมการการให้ค าปรึกษาและแนะ
แนวการศึกษาและอาชีพนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี(อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
 

 
 

2. ด้านการใหข้้อมูลของหน่วยงานที่ใหบ้ริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหลง่งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
- ควรมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มขึ้น รวดเร็วขึ้น เข้าใจง่าย ไม่

ยุ่งยากหรือซับซ้อนจนเกินไปเพ่ือให้นักศึกษารับทราบถึง
กิจกรรมต่างๆได้ท่ัวถึง 

- อยากให้คณะประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการท ากิจกรรมจิตอาสา
เยอะ 

- อยากให้ทางคณะและสถานบันแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
กองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษาให้ชัดเจนและท่ัวถึง รวมถึง
ทุนการศึกษาต่างๆด้วย 

- อยากให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวการท างานเมื่อจบไปแล้วให้
มากขึ้น  

- อยากให้พัฒนาการให้ข้อมูล เกี่ยวกับงานพิเศษ 

1. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสาให้มากขึ้น เพื่อให้
เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา 

2. เพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลด้านทุนการศึกษา 
3. กยศ. ลงพื้นท่ีให้ข้อมูลด้านการกู้ยืมแก่นักศึกษา 
4. พัฒนาระบบจัดหางานของมหาวิทยาลัยให้สะดวก

ต่อการเข้าและใช้งานของนักศึกษา 
(UBU_P_1.4-5-4) 
 

3. ด้านจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
- อยากให้มหาวิทยาลัย มีกิจกรรมท่ีให้นักศึกษาได้รับความรู้

เกี่ยวกับการท างานในอนาคตจริง 
- อยากให้มีการจัดกิจกรรมจัดงานให้นักศึกษาท าระหว่างเรียน

มากขึ้น 

1. จัดโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน
(ด าเนินการปีการศึกษา 2558) 

2. ขอเพิ่มวงเงินโครงการสนับสนุนการด าเนินศูนย์
บริหารจัดหางานระหว่างเรียน(งบประมาณปี 
2559) 

(อ้างอิง แผนงบประมาณป ี2559) (UBU_P_1.4-5-5) 
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มี ผลงานด าเนินงานตามเกณฑ ์

 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ท่ีเป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

 ผลการด าเนินงาน : 
มหาวิทยาลัยให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่าโดยขออนุมัติจัดสรรงบประมาณเงินรายได้ เพื่อจัดท า
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและศิษย์เก่าหัวข้อ การพัฒนา
บุคลิกภาพวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมยูเพลสมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 50 คน ซึ่ งได้
ประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและศิษย์เก่า 
หัวข้อ “การพัฒนาบุคลิกภาพ” เพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไขในการจัดกิจกรรมคร้ังต่อไป โดย
จัดท ารายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรและศิษย์เก่า หัวข้อ การ
พัฒนาบุคลิกภาพ (UBU_P_1.4-6-1) และเผยแพร่รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและศิษย์เก่า หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพ  ที่  website งานสวัสดิการนักศึกษา 
(UBU_P_1.4-6-2) 

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

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_1.4-1-1 แผนการปฏิบัติงานด้านแนะแนวและจัดหางาน ประจ าปีงบประมาณ 2558 
UBU_P_1.4-1-2 ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษานกัศึกษาระดับปริญญาตร ี
UBU_P_1.4-1-3 ขั้นตอนการปฏิบตัิงานด้านการใหค้ าปรึกษา 
UBU_P_1.4-1-4 โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้ค าปรึกษา ครั้งที่ 4 
UBU_P_1.4-1-5 ประมวลภาพกิจกรรมแนะแนวด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลยั 
UBU_P_1.4-1-6 ขั้นตอนการปฏิบตัิงานด้านแนะแนวอาชีพและจัดหางาน 
UBU_P_1.4-2-1 หน่วยงานท่ีให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
UBU_P_1.4-2-2 หน่วยงานท่ีให้บริการแหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
UBU_P_1.4-2-3 โครงการเตรยีมความพร้อมทางด้านวิชาการส าหรับนักศึกษาใหม ่
UBU_P_1.4-2-4 รายงานการประชุมประจ าเดือน งานสวัสดิการนักศึกษา 
UBU_P_1.4-2-5 รายงานผลการด าเนินงาน งานสวสัดิการนักศึกษา ปี 2557 
UBU_P_1.4-3-1 รายงานผลโครงการเตรียมตัวสูโ่ลกอาชีพ ครั้งท่ี 6  
UBU_P_1.4-3-2 รายงานผลโครงการนัดพบตลาดงานเชิงคุณภาพ UBU JOB FAIR 2015 
UBU_P_1.4-3-3 รายงานผลการประเมินคณุภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2557 
UBU_P_1.4-4-1 รายงานผลการประเมินคณุภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนกัศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2557 
UBU_P_1.4-4-2 บันทึกศธ 0529.4.1/ว 2040 ลงวันท่ี 9 มิ.ย.58รายงานผลต่อคณบดี 11 คณะ และ 1 วิทยาลยั 
UBU_P_1.4-4-3 การเผยแพร่รายงานผลผ่านเว็บไซต์งานสวัสดิการนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ 
UBU_P_1.4-5-1 บันทึกศธ 0529.4.1/ว 2040 ลงวันท่ี 9 มิ.ย.58รายงานผลต่อคณบดี 11 คณะ และ 1 วิทยาลยั 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_1.4-5-2 รายงานต่อที่ประชุมเชิงปฏิบัติการงานสวัสดิการนักศึกษาครั้งที่ 8/2558 
UBU_P_1.4-5-3 รายงานต่อที่ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการความรู้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา 
UBU_P_1.4-5-4 ตัวอย่างการพัฒนาระบบจัดหางานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
UBU_P_1.4-5-5 แผนงบประมาณปี 2559 
UBU_P_1.4-6-1 รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบตัิการเพื่อพัฒนาศักยภาพการปฏิบตัิงานของบุคลากรและศิษย์เก่า 

หัวข้อ การพัฒนาบุคลิกภาพ 
UBU_P_1.4-6-2 การเผยแพร่รายงานผลผ่านเว็บไซต์งานสวัสดิการนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ม.อุบลฯ 

 
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 : 

มหาวิทยาลัยมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบัน โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนและการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร โดยให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 
ทุกด้าน ซึ่งประกอบด้วย 1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 2) กิจกรรมกีฬา 
หรือการส่งเสริมสุขภาพ 3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม และ 5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2557 (UBU_P_1.5-1-1) ประกอบด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธ
กิจ วัตถุประสงค์ กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตารางกิจกรรมรายด้าน ซึ่งมีการก าหนดตัวชี้วัด
เพื่อการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษา คือ ระดับคิดเห็นของผู้เข้าร่วม
กิจกรรมแต่ละด้านได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 ขึ้นไป โดยใช้แบบประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นเครื่องมือในการวัดผล ทั้งนี้ การจัดท า
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แผนดังกล่าว ได้ด าเนินการภายใต้โครงการอบีมเชิงปฏิบัติการองค์ความรู้ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในวันที่ 19-
20 มีนาคม 2558 ณ จังหวัดบุรีรัมย์  เป็นการด าเนินงานระหว่างสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ สังกัดสโมสร
นักศึกษา ร่วมกับงานกิจกรรมนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา และผู้แทนทุกคณะ 

 
 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ ให้ครบถ้วน 
     - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 

- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

     - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษาพัฒนาและตระหนักถึงรายละเอียดต่างๆ ของการจัดท าโครงการ การท ากิจกรรม
ต่างๆ ที่มีการด าเนินการที่เป็นระบบ PDCA มากข้ึน ซึ่งเป็นการพัฒนาและปลูกฝังให้นักศึกษาท างานอย่างเป็นระบบ
ครบวงจร 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 าอย่างใกล้ชิด ซึ่งในแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมครบถ้วนทุกประเภท โดยมีมีตัวอย่างกิจกรรมแต่ละประเภท 
(UBU_P_1.5-2-1) ดังนี้ 
 

กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
1. โครงการอบรมทักษะการกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อคัดเลือกนักศึกษาเป็นตัวแทน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้า

ร่วมการประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “สามัคคีน าทางสร้างสันติสุข” วันที่ 15 สิงหาคม 2557  ณ  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

2. โครงการจัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 15 ประจ าปี 2557 รอบคัดเลือก  
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 20 กันยายน 2557  ณ  อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3. โครงการค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร วันที่ 13 – 16 ธันวาคม 2557  ณ  โรงเรียนบัวงามวิทยา อ าเภอ
เดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 

4. โครงการค่ายม.อุบลฯ วิชาการ คร้ังที่ 19 วันที่ 4 – 10 มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
5. โครงการเตรียมตัวสู่โลกอาชีพ คร้ังที่ 6 วันที่ 24 – 25 มกราคม 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม อาคาร-   เทพ

รัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
6. โครงการเม็ดทรายรวมใจใส่ใจสุขภาพชุมชน ครั้งที่ 4 วันที่ 6-8 และ 13-15 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บ้านเป้า 

หมู่ 8 ต าบลเหล่าเสือโก้ก อ าเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี 
7. โครงการอบรมการบริหารโครงการและการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 วันที่ 29 

พฤษภาคม2558  ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
8. โครงการเตรียมความพร้อมแกนน าต้อนรับกันเกราช่อใหม่ วันที่ 10-12 กรกฎาคม 2558 ณ สถานปฏิบัติ 

การโรงแรมและการท่องเที่ยว (ยูเพลส) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
1. โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 42 (รอบมหกรรม) วันที่ 8 -19 

มกราคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
1. โครงการอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ วันที่ 1 ธันวาคม 2557-20 กุมภาพันธ์ 2558  

ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 
2. โครงการค่ายพิราบขาว ครั้งที่ 11 วันที่ 18-27 ธันวาคม 2557 ณ โรงเรียนบ้านไหล่ทุ่ง ต าบลไหล่ทุ่ง อ าเภอ

ตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
3. โครงการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าโกงกาง วันที่ 23-26 มกราคม 2558 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดจันทบุรี 
4. โครงการเกษตรอาสา ครั้งที่ 14 วันที่ 14-18 มีนาคม 2558 ณ บ้านบะไห ต าบลห้วยยาง อ าเภอโขงเจียม 

จังหวัดอุบลราชธานี 
5. โครงการสร้างสัมพันธ์ สานสายใย สร้างคนค่ายเพื่อสังคม ครั้งที่ 15 วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2558  ณ  

โรงเรียนบ้านโนนส าโรง ต าบลท่าคล้อ อ าเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
6. โครงการอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ วันที่ 22 พฤษภาคม-5 มิถุนายน 2558 ณ โรงเรียนบ้านโนนสุข 

ต าบลไร่ใต้ อ าเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
1. โครงการกันเกรารวมใจ น้อมร าลึกพระคุณครู วันที่ 14 สิงหาคม 2557  ณ  อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ 

พระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. โครงการอธิการบดีพบนักศึกษา วันที่ 12 กันยายน 2557  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
3. โครงการกันเกราช่อใหม่ร่วมใจสืบสานประเพณีสักการะหลวงปู่ชา วันที่ 8 พฤศจิกายน 2557  ณ  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและวัดหนองป่าพง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
4. โครงการ ม.อุบลฯ มหาสังฆทาน ครั้งที่ 5 วันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2558  ณ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
5. โครงการตักบาตรอวยชัยกันเกราช่อที่ 24 วันที่ 29 – 30 เมษายน 2558  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
6. โครงการตักบาตร-ปล่อยปลา ประจ าสัปดาห์ทุกวันพฤหัสบดี ประจ าปีการศึกษา 2558 วันที่ 30 เมษายน- 

7 พฤษภาคม 2558  ณ  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรม งามล้ าประเพณี ลอยกระทงม.อุบลฯ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557  ณ  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
2. โครงการค่ายเรียนรู้ชาติพันธุ์และวิถีชีวิตของชาวอีสานใต้ วันที่ 20 – 22 กุมภาพันธ์ 2558 บ้านตระกวน 

ต าบลพิงพวย อ าเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยงานกิจกรรม
นักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้จัดโครงการอบรมการบริหารโครงการและการประกันคุณภาพการศึกษา     
ปีการศึกษา 2557 (UBU_P_1.5-3-1) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ส านักงานอธิการบดี 
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ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษา อาจารย์และบุคลากรจากทุกคณะ จ านวนทั้งสิ้น 88 คน โดยมีเนื้อหา
ดังต่อไปนี้  
1. การบรรยายหัวข้อต่างๆ ไดแ้ก่ 
 บทบาทนักศึกษาต่อการประกันคุณภาพการศึกษา (PDCA) โดย อาจารย์กุลธรา มหาดลิกรัตน์ รองคณบดีฝ่าย

บริหารคณะวิทยาศาสตร ์
 ขั้นตอนการด าเนนิโครงการกิจกรรมนักศึกษาโดย นางอมร วิชัยวงศ์ หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา 
 การติดตามประเมนิผลและการจัดท ารายงาน โดย นางสาวอัจฉราพร ทองสรรค์ นักวิชาการศึกษา 

2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา น าเสนอปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินโครงการ 
ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา 
3. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (MOU) เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมิน

มาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินกิจกรรมทุกประเภทครบถ้วน ซึ่งทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการและได้จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ เพื่อน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะของแต่ละ
โครงการมาปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป (UBU_P_1.5-4-1) 
 

 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ซึ่งมีการก าหนด
ตัวชี้วัดเพื่อการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คือ ระดับความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละด้านได้รับประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด มีค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 ขึ้นไป โดยใช้
แบบประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เป็นเครื่องมือในการวัดผล
ประเมินจากผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา (UBU_P_1.5-5-1) 
นักศึกษาเห็นว่า การเข้าร่วมกิจกรรมทุกด้าน นักศึกษาจะได้รับประโยชน์ที่ก าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์ในภาพรวมทุก
ด้าน คิดเป็นค่าคะแนนเฉลี่ย 3.87 โดยแยกรายด้านกิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.90) 
  - ได้ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ (3.96) 
  - เกิดการพัฒนาทักษะทางปัญญา (3.90) 
  - เกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง (3.85) 
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.80) 
  - ได้ฝึกทักษะการวิเคราะห์สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎี กระบวนการต่างๆ ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมกีฬา (3.81) 
  - มีโอกาสเข้าร่วมในรายการแข่งขัน (3.73) 
  - เกิดความรัก ความสามัคคี และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา (3.87) 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.01) 
  - มีส่วนร่วมในการบ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม (4.06) 
  - ฝึกทักษะการท างานเป็นกลุ่ม (4.03) 
  - เกิดจิตส านึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกับการก้าวหน้าทางเทคโนโลยี (3.93) 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม(ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.76) 
  - ได้แสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที (3.70) 
  - มีส่วนร่วมในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม (3.69) 
  - มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม (3.90) 
กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม (ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.87) 
  - มีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม (4.00) 
  - ได้แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น (3.84) 

         - ได้ศึกษาศิลปวัฒนธรรม จารีตและภูมิปัญญาท้องถิ่น (3.78) 
 

 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกจิกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยมีการน าผลการประเมินจากปีการศึกษา 2557 (UBU_P_1.5-6-1) มาปรับปรุงในปีการศึกษา 2558 โดยน า
ผลการปรับปรุงนั้นเข้าที่ประชุมองค์การนักศึกษา และได้มีการปรับปรุงพัฒนา ดังต่อไปนี้ 
ผลการประเมินจากปีการศึกษา 2556 มาปรับปรุงในปีการศึกษา 2557 
ได้น าผลการการประเมินปีการศึกษา 2556 เข้าที่ประชุมองค์การนักศึกษา ประจ าเดือน พฤษภาคม 2557 
(UBU_P_1.5-6-2) แจ้งเพื่อทราบแล้ว และน ามาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2557 โดยเสนอพิจารณา
เข้าประชุมองค์การนักศึกษา ประจ าเดือน สิงหาคม 2557 (UBU_P_1.5-6-3) รายละเอียดการปรับปรุงพัฒนา 

1. ควรส่งเสริมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี การมีน้ าใจเป็นนักกีฬา  
ปรับปรุงโดย - จัดกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่ มีตัวแทนนักศึกษาจากทุกคณะเป็นนักกีฬาเข้าร่วมการ

แข่งขันหลายชนิดกีฬา อาทิ ฟุตบอล ตะกร้อ วอลเลย์บอล เป็นต้น และเข้าร่วมโครงการกิจกรรมการแข่งขันกีฬาต่างๆ 
ด้วย 

2. ควรมีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย 
ปรับปรุงโดย - เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์การด าเนินโครงการต่างๆ ให้มากขึ้น ผ่านสังคมออนไลน์ เช่น 

Facebook (งานกิจกรรมนักศึกษา,สโมสรนักศึกษา,สภานักศึกษา)Line, E-mail, Google drive เป็นต้น 
3. ควรมีคู่มือในการจัดท าโครงการ 
ปรับปรุงโดย - มีการจัดอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการด าเนินโครงการกิจกรรมนักศึกษา เช่น รูปแบบการเขียน

โครงการ การขอใช้งบประมาณ การด าเนินการตามแผน การติดตามประเมินผล เป็นต้น  และมีตัวอย่างการจัดท า
โครงการต่างๆ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ศึกษาเพิ่มเติม 

ผลการประเมินจากปีการศึกษา 2557 จะน าไปปรับปรุงในปีการศึกษา 2558 (UBU_P_1.5-6-4) 
1. ควรมีโปรแกรมส าเร็จรูปในการด าเนินโครงการ เพื่อลดขั้นตอนและเป็นมาตรฐานการจัดท าโครงการในทิศทาง

เดียวกัน 
2. ควรอ านวยความสะดวกในการเบิกจ่ายโครงการหรือลดขั้นตอนการเบิกจ่ายให้เหมาะสมกับนักศึกษา 

ซึ่งได้น าผลการการประเมินนี้เข้าที่ประชุมองค์การนักศึกษา ประจ าเดือน กรกฎาคม 2558 แจ้งเพื่อทราบแล้ว และน ามา
พิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2558 ต่อไป 
 

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

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_1.5-1-1 แผนการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2557 
UBU_P_1.5-2-1 ตัวอย่างโครงการ/กิจกรรมแต่ละประเภท ตามแผนการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษาปีการศึกษา 

2557 
UBU_P_1.5-3-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการอบรมการบริหารโครงการและการประกันคุณภาพการศึกษา  

ปีการศึกษา 2557 
UBU_P_1.5-4-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการทุกโครงการ 
UBU_P_1.5-5-1 สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 
UBU_P_1.5-6-1 สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 
UBU_P_1.5-6-2 รายงานการประชุมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน พฤษภาคม 2557 
UBU_P_1.5-6-3 รายงานการประชุมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน สิงหาคม 2557 
UBU_P_1.5-6-4 รายงานการประชุมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน กรกฎาคม 2558 
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่  2  การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์  6 ข้อ 5.00 
2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ สัดส่วน 3.99 3.99 
2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย สัดส่วน 4.15 4.15 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.  4.38 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานต่าง ๆ อาทิผู้บริหารของส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีลง
พื้นที่เยี่ยมชมโครงการวิจัยเพื่อท้องถิ่นและแลกเปลี่ยนกับนักวิจัยชาวบ้าน โครงการวิจัยรูปแบบการฟื้นฟูและอนุรักษ์
ห้วยตองแวด บ้านโพธิ์ตก ต.โพธิ์ใหญ่ อ.วารินช าราบ. จ.อุบลราชธานี นอกจากนั้นนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้รับเชิญ
เป็นวิทยากรในโครงการอบรมของสถาบันคลังสมองของชาติ 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1) พัฒนาระบบและกลไกในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ และเสริมสร้างความเข้าใจกับคณะ/
หน่วยงานให้ทั่วถึง 

2) จ านวนผลงานวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพมีจ านวนน้อย ควรมีการจัดอบรมการเขียนต าราหรือ
ผลงานทางวิชาการและจัดหาอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับคณาจารย์เพื่อเพิ่มผลงาน 

3) ควรมีการส ารวจความต้องการของอาจารย์และนักวิจัย ในการพัฒนาสมรรถนะทางการวิจัย เพื่อเป็นการ
กระตุ้นส่งเสริมและวางแผนการพัฒนาอาจารย์และนักวิจัย ให้สร้างสรรค์ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์มากข้ึน 

4) ควรกระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์และนักวิจัยขอทุนสนับสนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ หรือหาช่อง
ทางการเข้าถึงแหล่งทุนวิจัยต่างๆ เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้มีจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
 - 
 
ตัวบ่งชี้ที่    2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ

ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั้งการ
สนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน 
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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 : 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี โดย ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจยัฯ ท าหนา้ที่ส่งเสริมสนบัสนนุด าเนินการจัดท า
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดย
มหาวิทยาลยัมีการจัดตั้งคณะท างานพัฒนาระบบสารสนเทศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี และจดัท าแผนสารสนเทศ
มหาวิทยาลยั 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย ปัจจบุันมีการใชง้าน 2 ระบบ ดังนี้ 

1.  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโครงการและงบประมาณวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ใช้ “ระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS)เป็นระบบสารสนเทศด้าน
การวิจัย เพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับมหาวิทยาลัย ในการจัดการ
โครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย มาตั้งแต่
ปีงบประมาณ 2551 ซึ่งผู้ใช้ (นักวิจัย เจ้าหน้าที่หน่วยงานหรือผู้ประสานงานวิจัย หัวหน้าหน่วยงาน ผู้บริหาร
หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ส านักงบประมาณ และเจ้าหน้าที่ วช.) สามารถเข้าสืบค้นข้อมูลระบบ NRPM ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตได้ตามสิทธิการเข้าใช้ระบบ 

กลุ่มผู้ใช้งานในระบบระบบ PRPM เป็นระบบบริหารงานวิจัยที่ออกแบบไว้ให้ผู้ใช้อันประกอบด้วย นักวิจัย
(ผู้ใช้ทั่วไป) เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัยคณะ/หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานวิทยาเขต เจ้าหน้าที่ประสานงาน
มหาวิทยาลัยสามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย แก้ไขข้อมูลโครงการวิจัย ซึ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินการ
บริหารจัดการงานวิจัยของคณะ/หน่วยงานได้ โดยจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในระบบฐานข้อมูลกลาง และจะก าหนด
สิทธิเข้าถึงข้อมูลตามระดับของผู้ใช้แต่ละคณะ/หน่วยงาน โดยคณะ/หน่วยงานจะเห็นข้อมูลโครงการวิจัยของตนเอง
เท่านั้น และผู้ใช้ระดับต่าง ๆ ก็จะเข้าถึงข้อมูลได้ไม่เท่ากัน (UBU_P_2.1-1-1) 
   2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานฐานข้อมูลการวิจัย พัฒนาโดยส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดย
เชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  (http://www.dms.ubu.ac.th/) ระบบดังกล่าว
ประกอบด้วยฐานข้อมูลผลงานวิจัย นักวิจัย ผลงานตีพิมพ์ การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญา
(UBU_P_2.1-1-2) 

 
2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็น ต่อไปนี้ 

- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศู นย์ให้ค าปรึกษา
และสนับสนุนการวิจัย 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
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- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัด
ให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 

 ผลการด าเนินงาน : 
มหาวิทยาลัยและคณะ/ส านักสนับสนุนให้มีการจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรทั้ง
ห้องปฏิบัติการวิจัยแหล่งค้นคว้าทางวิชาการและระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆที่ส่งเสริมการ
วิจัย ดังนี้ 

1) มีอาคารศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อตอบสนองการท างานวิจัยเฉพาะด้านและ
มีห้องปฏิบัติการวิจัยมีบุคลากรที่ท าหน้าที่สนับสนุนการวิจัยและให้บริการข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการวิจัยรวมทั้งจัดให้มี
สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย(UBU_P_2.1-2-1) 

2) ส านักวิทยบริการเป็นแหลง่ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯที่ให้บริการทั้งหนังสือและข้อมูลผ่านระบบ
ฐานข้อมูลต่างๆจ านวน 14 ฐานประกอบด้วย 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,AcademicSearch 
Complete, Computer & Applied Science Complete, Emerald Management  (UBU_P_2.1-2-2) 

3) มหาวิทยาลัยโดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและให้แนวทางแก่
อาจารย์ในการท าวิจัยรวมทั้งได้พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และบริการ
ข้อมูลต่างๆเช่นแหล่งทุนการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยการสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆที่เอ้ือต่อการวิจัย
ข้อมูลทุนวิจัยรายชื่อผู้รับทุนวิจัยผลการวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในลักษณะอ่ืนๆหรือการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์
ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับประกาศและหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนการวิจัยโดยสามารถดูข้อมูลต่างๆในเว็บไซต์
http://www.ubu.ac.th/ web/research (UBU_P_2.1-2-3) 

4) มหาวิทยาลัยได้จัดกิจกรรม/โครงการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่อง เช่น จัดประชุม
วิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 9 หัวข้อ “การพัฒนาท้องถิ่นสู่ภูมิภาคอาเซียน: ความหลากหลายบนพื้นที่ชายแดน” เพื่อ
เป็นเวทีการน าเสนอผลงานวิจัยคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา รวมทั้งกิจกรรมวิจัยที่เกิดจากความร่วมมือทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และหน่วยงานภายนอก ตลอดจนการพบปะและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่า ง
นักวิจัยในสาขาต่างๆโดยก าหนดจัดระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2558 (มีผู้เข้าร่วมวันที่ 2 กรกฎาคม จ านวน 372 
คน วันที่ 3 กรกฎาคม จ านวน 202 คน) ซึ่งในการประชุมดังกล่าวได้เชิญวิทยากรมาบรรยายพิเศษในหัวข้อต่างๆ 
(UBU_P_2.1-2-4) เช่น  

- “การท างานวิจัยบนความหลากหลายในพื้นที่ชายแดน” โดย ศ.ดร.สุพจน์ หารหนองบัว 
- “การวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชายแดน” โดย รศ.นพ.ประตาป สิงหศิวานนท์ 
 

 

3. จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลยัได้จัดสรรงบประมาณ สนบัสนุนการวิจัยและกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ 
1. จัดสรรเงินรายได้เพื่อสนบัสนนุการวิจัย โดยจัดท าประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เร่ือง การรับสมัครทุน

วิจัยสถาบนัประจ าปีงบประมาณ 2558 (UBU_P_2.1-3-1) 
2. สนับสนุนทนุวิจัยสถาบนั จ านวน 3 โครงการ เปน็เงิน 60,000.00 บาท (UBU_P_2.1-3-2) 
3. สนบัสนุนทนุวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอกเช่น  
     1.) สมทบทนุวิจัยร่วมกับส านักงานกองทนุสนับสนนุการวิจยั (สกว.) ฝ่ายวิชาการ ในปงีบประมาณ 2558 มี

การสมทบทนุร่วม จ านวน 15 ทุน เป็นเงนิรวมทั้งสิน้ 2,165,884.00 บาท โดยมหาวิทยาลัยสมทบ 1,082,942.00 
บาท และคณะสมทบ 1,082,942.00 บาท (UBU_P_2.1-3-3) 
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     2) สมทบทนุวิจัยร่วมกับ สกว. ฝ่ายสังคมและชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนางานวิจยัเชิงพืน้ที่ ฝา่ยละ 
2,000,000.00 บาท รวม เป็นเงนิ 4,000,000.00 บาท และในปีงบประมาณ 2558  โครงการดังกล่าวได้จัดสรร
งบประมาณเพื่อสนบัสนุนเปน็ทนุวิจัย จ านวน 10 ทุน (UBU_P_2.1-3-4)รวมเป็นเงิน 1,45,000.00บาท 

3) สมทบทนุวิจัยร่วมกับสหภาพยุโรป เพื่อด าเนินโครงการเสริมสร้างศักยภาพเกษตรกรด้านเกษตรอินทรีย์ 
เพื่อความมั่นคงทางอาหารและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศจังหวัดอุบลราชธานีในปีงบประมาณ 2558 
มีการสมทบทนุร่วม เป็นเงนิรวมทั้งสิ้น 537,500.00 บาท แต่มีการขออนุมัติเบิกจ่ายจริง 418,710 บาท 
(UBU_P_2.1-3-5) 

 

 
4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ผลการด าเนินงาน : 
มหาวิทยาลยัฯ ส่งเสริมสนับสนนุให้บุคลากรมีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการทั้งระดับชาติและ
นานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้เพื่อเป็นทุนสนบัสนุนการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ ค่าตอบแทนการตีพิมพเ์ผยแพร่ ในวารสารวชิาการระดบัชาติและนานาชาติ และค่าตอบแทนการจด
ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (UBU_P_2.1-4-1) ดังนี ้

   1. ทุนน าเสนอผลงานวจิัย/วิชาการแบบ Oral Presentation ในการประชุมวิชาการระดับนานาติ 20 ทุน เป็น
เงิน 800,000.00 บาท 

   2. ทุนน าเสนอผลงานวจิัย/ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติแบบ Oral Presentation ที่จดัในประเทศไทย 
2 ทุน จ านวน 20,000.00 บาท 

   3. ทุนสนบัสนนุค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารวชิาการ 5 ทุน 50,000.00 บาท 
   4. ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 40 เร่ือง 400,000.00 บาท 
   5. ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พชื สัตว์ 2 เรื่อง 60,000.00 บาท 
   6. ค่าตอบแทนการจดอนุสทิธิบัตร/สิทธบิัตร/การจดทะเบียนพันธุ์พชื-สัตว์ 20 เร่ือง 200,000.00 บาท  
 

 
5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/อาจารย์ที่มีผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 ผลการด าเนินงาน : 
1. การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย 

1) มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความเพื่อเผยแพร่ และจัดอบรมระหว่างวนัที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ชั้น 3 ส านักงานอธิการบดี ในการรับฟังการบรรยายมผีู้เข้าร่วมจ านวน 120 คน 
มากว่าเป้าหมายที่ก าหนด ซึง่ก าหนดไว้ 50 คน และในการประชุมเชิงปฏบิัติการ มีผู้เข้าร่วม 40 คนซึ่งคิดเป็นร้อย
ละ 80 ของเป้าหมายที่เข้าร่วม (UBU_P_2.1-5-1) 

2) การจัดโครงการพัฒนาทักษะนักวิจัย ประจ าปี 2558“เตรียมพร้อมอย่างไร ให้ได้ต าแหน่งทางวิชาการ” เป็น
การจัดร่วมระหว่างกองการเจ้าหน้าที่ และส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เพื่อให้บุคลากรสายวชิาการ ได้รับ
ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักเกณฑ์และวิธีการขอก าหนดต าแหนง่ทางวชิาการในเบื้องต้น และเกิดแรงบันดาลใจที่จะ
ผลิตผลงานทางวิชาการ เสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรสายวิชาการผลิตและพฒันาผลงานทางวิชาการของตนเอง
เพิ่มมากขึ้นและได้รบัความรู้ความเข้าใจในการเสนอขอทุนวิจัยจัดโครงการวันที่ 10 มิถุนายน 2558เวลา 08.30 –
16.30 น.ณ ห้อง U 2 โรงแรม U-Place มีผู้เข้าร่วมจ านวน 80 คน มากว่าเปา้หมายที่ก าหนด ซึ่งก าหนดไว้ 50 คน 
(UBU_P_2.1-5-2) 
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มี เกณฑ์การประเมิน 

3) การจัดโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) จ านวน 2 รุ่น ดังนี ้
        - รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2557 ณ ห้อง U 2 โรงแรม  U-Place มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มี
ผู้เข้าร่วมทั้งหมด 72 คน และผา่นการฝึกบรม จ านวน 39 คน (UBU_P_2.1-5-3) 
        - รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 6-10 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องบอลรูม C โรงแรม U-Place มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 83 คน และผ่านการฝึกบรม จ านวน 71 คน (UBU_P_2.1-5-4) 
2. การสร้างขวัญและก าลังใจ ยกย่องนักวิจัย/อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
มหาวิทยาลยัได้ยกย่องประกาศเกียรติคุณนักวิจัยที่มีผลงานดีเดน่ โดยจัดพธิีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวลั
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมแก่นักวิจัย ในวันประชุมวชิาการ มอบ.วิจัย ประจ าปี ต่อเนื่องทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2557 
ได้มอบรางวลันักวิจัยและผลงานวิจัยดีเด่น ในงานประชุมวิชาการ มอบ. วิจัย ครั้งที่ 9 ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558  
(UBU_P_2.1-5-5) ดังนี้  

1) รางวัลนักวิจยัที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มากที่สดุ ไดแ้ก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรศักดิ์ สุขบท (คณะ
วิทยาศาสตร)์  

2) รางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ /นวัตกรรม ได้แก่ ผลงานวิจยั “เส้นกวยจั๊บกึ่งส าเร็จรูปผสมไฮโดรคอลลอยด์ 
โดยผู้ชว่ยศาสตราจารย์จติรา สงิห์ทอง (คณะเกษตรศาสตร์) 

3) รางวัลผลงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ได้แก่ ผลงานวิจัย “โครงการรูปแบบการ
เสริมสร้างสมรรถนะแก่ครูผู้สูงอายุในการใช้ ICT เพื่อสนับสนนุงานบริหารและงานการเรียนการสอน กรณีศึกษา :
โรงเรียนบ้านธาตุ ต าบลแสนสุข อ าเภอสารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี” โดย ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ชาญชัย        
ศุภอรรถกร และคณะ (คณะวิทยาศาสตร์) 

 

 
6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน : 
มหาวิทยาลยั มีนโยบาย/แนวทางการน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยวา่ด้วยการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551 เพื่อให้ความคุ้มครองผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ทั้งของบุคลากร
และนักศึกษาไม่ให้ถูกน าไปแอบอ้างหรือน าไปใช้โดยไม่ได้รบัอนญุาต รวมถึงการจัดการรายได้ทีจ่ะเกิดขึ้นจากการน า
ผลงานดังกลา่วไปใชป้ระโยชน์และมีการด าเนนิงานดา้นทรัพย์สนิทางปัญญา (UBU_P_2.1-6-1) โดยในปีการศึกษา 
2557 ได้รับการประกาศ อนุสิทธิบัตรจ านวน2 ผลงาน (UBU_P_2.1-6-2) ได้แก่  

1) ผลิตภัณฑ์ดนิน้ ามันชีวภาพที่มีสว่นผสมของกลูเทนแบบสด (Fresh Gluten) และกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว โดย ผศ.ดร.ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์และ น.ส.ทองพลู นันทะแสง คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตรเลขที่ 
9665 ออกให้วันที่ 6 มีนาคม 2558 

2) ผลิตภัณฑ์ดนิปัน้ชีวภาพที่มสี่วนผสมของกลูเทนแบบสด (Fresh Gluten) และกระบวนการผลติผลิตภัณฑ์
ดังกล่าว โดย ผศ.ดร.ประสงค์สม ปุณยอุปพัทธ์และ น.ส.ทองพลู นันทะแสง คณะวิทยาศาสตร์ อนุสิทธิบัตรเลขที่ 
9666 ออกให้วันที่ 6 มีนาคม 2558 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้จดัท าขั้นตอนการขอรับค่าตอบแทนการจดอนุสทิธิบัตร/สิทธบิัตร/การจดทะเบียนพันธุ์
พืช-สัตว์ (UBU_P_2.1-6-3) 
 

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

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

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

UBU_P_2.1-1-2 ฐานข้อมูล และ URLของระบบสารสนเทศกลาง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
UBU_P_2.1-2-1 ผลการด าเนินงานศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
UBU_P_2.1-2-2 ภาพส านักวิทยบริการมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี และฐานข้อมูล และ URLของระบบสารสนเทศ 
UBU_P_2.1-2-3 เวปไซตส์ านักงานส่งเสรมิบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
UBU_P_2.1-2-4 เอกสารสรุปการจัดงานประชุมวิชาการ ม.อบ.วิชาการ ครั้งท่ี 9 
UBU_P_2.1-3-1 ประกาศมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เรื่อง การรับสมัครทุนวิจยัสถาบนัประจ าปีงบประมาณ 2558 
UBU_P_2.1-3-2 รายชื่อโครงการวจิัยที่ได้รับทุนวิจยัสถาบัน ปีงบประมาณ 2558 
UBU_P_2.1-3-3 รายชื่อโครงการและงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

(สกว.) ฝ่ายวิชาการ 
UBU_P_2.1-3-4 รายชื่อโครงการและงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกับ สกว. ฝ่ายสังคมและชุมชน ภายใต้

โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการท างานวิจัยเพื่อ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 

UBU_P_2.1-3-5 เอกสารงบประมาณสมทบทุนวิจัยร่วมกับสหภาพยุโรป เพื่อด าเนินโครงการเสริมสรา้งศักยภาพ
เกษตรกรด้านเกษตรอินทรียฯ์ 

UBU_P_2.1-4-1 เอกสารการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
UBU_P_2.1-5-1 เอกสารการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเขียนบทความเพื่อเผยแพร ่
UBU_P_2.1-5-2 เอกสารการจัดโครงการพัฒนาทักษะนักวิจัย ประจ าปี 2558 “เตรียมพร้อมอย่างไร ให้ไดต้ าแหน่ง

ทางวิชาการ” 
UBU_P_2.1-5-3 เอกสารสรุปการจัดโครงการฝึกอบรม “สรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นท่ี 1 
UBU_P_2.1-5-4 เอกสารสรุปการจัดโครงการฝึกอบรม “สรา้งนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) รุ่นท่ี 2 
UBU_P_2.1-5-5 เอกสารสรุปการจัดงานประชุมวิชาการ ม.อบ.วิชาการ ครั้งท่ี 9 
UBU_P_2.1-6-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551 
UBU_P_2.1-6-2 ประกาศ อนุสิทธิบัตร จ านวน 2 รายการ 
UBU_P_2.1-6-3 ขั้นตอนการด าเนินงานการขอรับรางวัลค่าตอบแทนการจดทรัพยส์ินทางปัญญา (สิทธิบัตร/      

อนุสิทธิบัตร) 
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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 
 นอกจากนั้น เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ คณะได้รับจากแหล่ งทุนภายนอกสถาบันยัง เป็น  
ตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 

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

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

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท ขึ้นไปต่อคน 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาท ขึ้นไปต่อคน   
 

สูตรการค านวณในระดับสถาบัน 
 
ค่าเฉลี่ย =  
 
ผลการด าเนินงาน 

ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลงาน หน่วยวัด 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและภายนอกในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2558 

38,904,575.20 บาท 

- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในมหาวิทยาลัย 18,718,600.00 บาท 
- จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายนอกมหาวิทยาลัย 20,185,975.20 บาท 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง ปีการศึกษา 2557 630 คน 
- จ านวนอาจารย์ประจ า 629 คน 
- จ านวนนักวิจัย 1 คน 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีปฏิบัติงานจริง 61,753.29 บาท/คน 
4. จ านวนผลรวมคะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะวิชา 43.94 - 

ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 
จ านวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดของสถาบัน 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน ผลงาน หน่วยวัด 

5. จ านวนคณะวิชาที่รับการประเมินภายใน 11 คณะ 
6. ค่าค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 3.99 คะแนน 

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

81,591 61,753.29 3.99 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
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 าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อแสดง
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 
กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานฯ ที่ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป 
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สูตรการค านวณในระดับสถาบนั 
 

 
ค่าเฉลี่ย =  
 
ผลการค านวณ 

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน 
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

ผลงานวิจัย รวม 363 237.4 
0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุมวิชาการระดับชาต ิ
79 15.8 

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 

45 18.0 

0.40 - ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตร 2 0.8 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ

ที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที ่2 
45 27.0 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ทีต่ีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ
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 TCI กลุ่มที่ 1  

81 64.8 

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

107 107.0 

1.00 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 1 1.0 
1.00 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 0 0.0 
1.00 - ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ 2 2.0 
1.00 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และไดร้ับการจดทะเบยีน 0 0.0 
1.00 - ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมนิต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 1 1.0 
1.00 - ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทาง

วิชาการแต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 
0 0.0 

งานสร้างสรรค ์ รวม 7 2.2 
0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ online 
6 1.2 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 0 0.0 

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 
จ านวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั้งหมดในสถาบัน 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 
จ านวน 
ผลงาน 

คะแนนถ่วง
น้ าหนัก 

0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 0 0.0 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 0 0.0 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ 1 1.0 

ผลรวมค่าถ่วงน้ าหนักทั้งหมด 370 239.6 

จ านวนอาจารย์ประจ าและวิจัยทัง้หมด ปีการศึกษา 2557 687 คน 

- จ านวนอาจารย์ประจ า 686 คน 

- จ านวนนักวิจัย 1 คน 

ร้อยละของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและ
นักวิจัยทั้งหมด 

34.88 ร้อยละ 

จ านวนผลรวมคะแนนที่ได้ในระดบัคณะวิชา 45.67 - 

จ านวนคณะวิชาที่รับการประเมินภายใน 11 คณะ 

แปลงคา่ร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 4.15 คะแนน 
 

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

20 34.88 4.15 บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_I_2.3-1-1 ตารางสรุปผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2557 
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 4.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.  4.00 
 
 

จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 มีโครงการบริการวิชาการแก่สังคม หลากหลายพื้นที่ ที่มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการบริการ
วิชาการในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย (4 อบท.) และโครงการบริการวิชาการตามพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร (โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนในเขต 
จังหวัดอุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ) 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ควรช่องทางในการประชาสัมพันธ์ หรือมีมาตรการส่งเสริมให้ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนนิการตามแผน
บริการทางวชิาการแก่สังคมของสถาบนัให้มากข้ึน 
 2. ควรมีการพิจารณาทบทวนทิศทาง และกระบวนการจัดท าแผนงาน การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคมร่วมกันระหว่างคณะ และสถาบัน 
 
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  
 ในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่ง
ประกอบด้วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  รองคณบดีที่ก ากับดูแลงานบริการวิชาการแก่ชุมชนจากทุก
คณะ เม่ือคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงาน ฯ ครั้งที่ 2/2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 ได้ให้ความเห็นชอบร่วมกัน
ในการก าหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายที่อยู่ข้างเคียงมหาวิทยาลัย เป็นพื้นที่ในการให้บริการวิชาการ ซึ่งประกอบ
ด้วย 4 ต าบล คือ ต าบลเมืองศรีไค ต าบลโพธิ์ใหญ่ ต าบลธาตุ และต าบลค าขวาง ทั้งนี้ จากพื้นที่ที่ก าหนดขึ้น 
มหาวิทยาลัยและคณะวิชาต่างๆ ได้ก าหนดกรอบการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่ดังกล่าวใน  4 ประเด็น คือ 

1. การให้บริการวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้แก่เด็ก ครูอาจารย์  โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือครูและ
นักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายพันธมิตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้แก่ โรงเรียนบ้านโนนแดง  โรงเรียนบ้านดอน
กลาง โรงเรียนบ้านค าขวาง  โรงเรียนบ้านโพธิ์  โรงเรียนบ้านค าขวาง (อ่อนอนุเคราะห์) โรงเรียนบ้านบัววัด โรงเรียน
บ้านหนองสองห้อง โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง โรงเรียนบ้านโนนจิก โรงเรียนบ้านแมดค าลือชา โรงเรียนบ้านเกษตร
พัฒนา โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค โรงเรียนบ้านค้อหวาง โรงเรียนบ้านศรีษะกระบือ 

2. การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง ความมั่นคงด้านอาชีพ โดยพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ 
เช่น การบริหารจัดการกลุ่ม การพัฒนา ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เกษตรกร 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 

3. การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ให้ความส าคัญ
ในการสร้างเสริมความเข้มแข็งด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น
ผู้ปฏิบัติงานด้านให้บริการสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล กลุ่มผู้รับบริการจากโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล 

4. การให้บริการวิชาการเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือการเรียนรู้แก่ชุมชน/สังคม/กลุ่มวิชาชีพ ร่วมกับ
หน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชนหรือองค์กรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการต่างๆ มี
กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป 

ทั้งนี้ จากกรอบการด าเนินงานที่ก าหนด คณะท างานได้เชิญผู้มีส่วนได้เสียในโครงการ เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ก าหนดแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนอนุบาลวารินช าราบ และ วันที่  
25 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งข้อเสนอแนะ 
จากการประชุม มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้คณะวิชาต่างๆ น าไปจัดท าแผนการให้บริการวิชาการแก่กลุ่มเป้าหมาย   
ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 12 โครงการ  คณะมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 10 คณะและมีอาจารย์ร่วมรับผิดชอบด าเนิ นงาน 
63 คน จากจ านวนอาจารย์ทั้งหมด 686 คน คิดเป็นร้อยละ 9.18 จากการด าเนินงานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ชุมชน ก่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานที่ร่วมด าเนินงานทั้งในด้านการเป็นผู้ร่วม
ให้บริการวิชาการและผู้รับบริการวิชาการ ท าให้กลุ่มเป้าหมายมีความเข้มแข็งและพัฒนาการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า 

 ผลการด าเนินงาน : 
คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งประกอบด้วยรองคณบดีที่ก ากับดูแลงานด้านบริการวิชาการแก่
ชุมชนจากทุกคณะ  เมื่อคราวประชุมคร้ังที่  2/2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 (UBU_P_3.1-1-1) ได้เห็นชอบร่วมกันใน
การก าหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายในการให้บริการวิชาการในภาพรวมของสถาบัน คือ ประชาชนในเขตพื้นที่
ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองท้องถิ่น 4 ต าบลรอบ ๆ มหาวิทยาลัย คือ ต าบลเมืองศรีไค  ต าบลโพธิ์ใหญ่  
ต าบลธาตุ และต าบลค าขวาง   
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 

2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 

 ผลการด าเนินงาน :  
มหาวิทยาลัยได้เชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ที่ก าหนด ร่วมประชุมเพื่อจัดท าแผนการด าเนินงานร่วมกัน 2 คร้ัง คือ 
ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 (UBU_P_3.1-2-1) ณ โรงเรียนอนุบาลวารินช าราบ และ ครั้งที่  2 วันที่ 25 
กุมภาพันธ์2558 (UBU_P_3.1-2-2) ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยผู้
ร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้น าชุมชน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนต าบล เข้าร่วม
ประชุม โดยที่ประชุมได้ตกลงที่จะด าเนินโครงการร่วมกันในกรอบโดยขอบเขตการด าเนินงาน ครอบคลุมตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 4 ด้าน คือ 1) การพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของเด็ก เยาวชน ครูอาจารย์  2)  การ
ส่งเสริมพัฒนาด้านอาชีพ  3) การส่งเสริมพัฒนาด้านสุขภาวะ และ 4) การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการ ซึ่งคณะ
วิชาต่างๆ ได้จัดท าโครงการบริการวิชาการเพื่อให้บริการแก่กลุ่มเป้าหไมาย 
 

 

3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
 ผลการด าเนินงาน : 

 จากผลการด าเนินโครงการทั้งหมดตามแผนชุมชน/ผู้เข้าร่วมโครงการ (UBU_P_3.1-3-1) ได้รับความรู้และ
ประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์จากโครงการ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ชุมชน องค์กร 
จนมีความเข้มแข็งขึ้น  เช่น   
    - โครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ปี 2 ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2557 มี
โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียนที่ได้รับการพัฒนา จนมีความเข้มแข็ง  คือ 1) โรงเรียนบ้านค้อหวาง โรงเรียน
ต้นแบบการจัดการขยะ 2) โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง โรงเรียนต้นแบบด้านสุขาภิบาลอาหาร 3) โรงเรียนบ้านค า
ขวาง โรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียน 4) โรงเรียนบ้านธาตุ โรงเรียนต้นแบบห้องเรียน
ปลอดภัย 5) โรงเรียนบ้านกุดระงุม โรงเรียนต้นแบบด้านสนามเด็กเล่นปลอดภัย  
    - โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสัญจร เป็นโครงการต่อเนื่องจากปี 2556 มีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และครูปฐมวัยในศูนย์การเรียนรู้และโรงเรียนต่าง ๆ โดยคณะวิทยาศาสตร์
และครูผู้ร่วมโครงการ ต้องออกแบบการจัดกิจกรรมการทดลอง ตามแนวทางที่โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศ
ไทย ก าหนดและน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนแก่เด็กปฐมวัยและมีการจดบันทึกผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจัดท าโครงงานวิทยาศาสตร์  ซึ่งในปีการศึกษา  2557 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีการพัฒนาและเข้มแข็ง
จนกระทั่งได้รับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย จ านวน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้าน
บัววัด และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 

 

4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 ผลการด าเนินงาน : 
จากผลการด าเนินงาน (UBU_P_3.1-4-1) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยสัญจร ที่กล่าวถึงในข้อ 3 ทุกโรงเรียนที่
เข้าร่วมโครงการ ยังมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง โดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท าหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงในการให้
ค าปรึกษาแนะน า ผ่านระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ที่ facebook บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ซึ่งมีการปรับปรุงเนื้อหา สาระของการจัดกิจกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ครูสามารถน าไปประยุกต์ใช้ ตลอดจน
การเผยแพร่ข่าวสารและกิจกรรมการด าเนินงานของครูจากโรงเรียนต่างๆ เป็นต้น 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 

5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 
 ผลการด าเนินงาน :  

จากการด าเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ของมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้มหาวิทยาลัยได้ร่วมเป็น
เครือข่ายการด าเนินงานกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยมีบุคลากรจากคณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สุระ วุฒิพรหม เป็นผู้น าเครือข่ายท้องถิ่นของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับโรงพยาบาลวารินช าราบ อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานี (UBU_P_3.1-5-1) ในการร่วมกันพัฒนางานด้านวิชาการ การวิจัยและพัฒนา โดยมอบหมายให้คณะ 
เภสัชศาสตร์ เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว ก าหนดระยะเวลา 5 ปี นับตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 
2558 
 

 

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

 ผลการด าเนินงาน : 
จากแผนการด าเนินงานที่มหาวิทยาลัยก าหนด มีคณะวิชาที่เข้าร่วมด าเนินโครงการกับมหาวิทยาลัยจ านวน 10 คณะ 
คือ คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ คณะ
รัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  
โดยมีจ านวนอาจารย์ที่ร่วมรับผิดชอบเป็นวิทยากรและคณะท างานในส่วนต่างๆ จ านวน 63 คนคิดเป็นร้อยละ 9.18
จากอาจารย์ประจ าทั้งสิ้น 686 คน แต่เนื่องจากมี 1 คณะ ที่ไม่ได้เข้าร่วมด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่
สังคมของสถาบัน ดังนั้น การด าเนินงานดังกล่าว จึงไม่เป็นไปตามเกณฑ์การประเมินฯ 
 

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

5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_3.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งท่ี  2/2557 วันที่ 30 ตุลาคม 
2557 (report2_57) 

UBU_P_3.1-2-1 รายงานการประชุมหารือการจดัท าแผนการให้บริการวิชาการ แก่กลุม่โรงเรียนเครือข่าย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2558  (ประชุมโรงเรียนเครือข่าย) 

UBU_P_3.1-2-2 รายงานการประชุมหารือการจดัท าแผนการให้บริการวิชาการแกผู่้มสี่วนไดส้่วนเสียในพ้ืนท่ีรับผดิชอบของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี วันท่ี 25 กุมภาพันธ ์2558 (รายงานการประชุมข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานฯ) 

UBU_P_3.1-2-3 แผนปฏิบัติการ การบริการวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปี 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (แผนปฏิบตัิงาน 
ประจ าปี 2557) 

UBU_P_3.1-3-1 รายงานผลการด าเนินโครงการบรกิารวิชาการแก่ชุมชน ประจ าปี 2558 (รายงานผลปี 2557) 
UBU_P_3.1-4-1 เวบไซตเ์ครือข่ายสังคมออนไลน์ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” 
UBU_P_3.1-5-1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและโรงพยาบาลวารนิ     

ช าราบ  
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ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่  4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 ข้อ 5.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.  5.00 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 มีโครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ าโขงที่
เรียกว่า “ฮีตสิบสอง” ซึ่งเป็นประเพณีจารีตของชาวอีสาน มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีความร่วมมือกับคณะ
ต่างๆ ในการจัดกิจกรรม เพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานวัฒนธรรมพื้นถิ่น ท าให้นักศึกษาตระหนักถึง
คุณค่าด้านประเพณีวัฒนธรรมอีสาน 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 ควรมีการอบรมเพื่อทบทวนการจัดท าแผนงาน การก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ และวัตถุประสงค์ของแผน/
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกันระหว่างคณะ และสถาบัน 
 
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 
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ผลการด าเนินงาน  
มี เกณฑ์การประเมิน 

 

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 ผลการด าเนินงาน : 

1. มหาวิทยาลัย ก าหนดให้มีรองอธิการบดีเพื่อรับผิดชอบงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการด าเนินงานมี
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ส านักงานส่งเสริมบริหารการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
(UBU_P_4.1-1-1) และมีบุคลากรในส านักงานที่รับผิดชอบงานด้านนี้ คือ นางสาวณัชชา อักษรศรี และมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีรองคณบดี / รองผู้อ านวยการ จากทุกคณะ ที่รับผิดชอบงานด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ (UBU_P_4.1-1-2) 
2. คณะกรรมการบริหารงาน ฯ ก าหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประกาศให้เป็นมาตรฐานการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (UBU_P_4.1-1-3) 
3. ระดับคณะ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตามบริบทของคณะเพื่อด าเนินการตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด ในทุกคณะ 
 

 
2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

 ผลการด าเนินงาน : 
1. คณะกรรมการบริหารงานฯ ก าหนดนโยบาย มาตรการ หลักเกณฑ์การประเมินโครงการ การจัดสรรงบประมาณ 
สัดส่วนงบประมาณในการด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
2. มีการจัดท าแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัย ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการด าเนินงานไว้ (UBU_P_4.1-2-1) ดังนี้  
 

นโยบายการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
1.  มุ่งเน้นส่งเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่า ความงามของศิลปะ  ขนบธรรมเนียม

ประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ    
2. มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านต่างๆ จากแหล่งข้อมูลความรู้ทาง

วัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เพื่อประโยชน์แก่การอนุรักษ์ ฟื้นฟูให้คงอยู่สืบไป 
โดยมุ่งเน้นและให้ความส าคัญกับวัฒนธรรม 4 ด้าน คือ 1) ด้านสุขภาพ อาหาร ยา สมุนไพร แพทย์ทางเลือก 2) ด้าน
ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม หัตถกรรม สิ่งทอ เครื่องจักสาน 3) ด้านภาษา วรรณกรรม ต านาน ผญา สุภาษิต และ 4) ด้าน
ความเชื่อ พิธีกรรม งานบุญประเพณี  

3.  เน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในระดบัและรูปแบบต่าง ๆ 
4. มุ่งการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี / โดยด าเนินการตามโครงการ

อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 



 รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 

- 66 - 
 

มี เกณฑ์การประเมิน 

แผนปฏิบัติการประจ าปี 2558   
 

โครงการตามนโยบายที่ 1 มุ่งเน้นส่งเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากรให้ตระหนักถึงคุณค่า ความงามของศิลปะ  
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมอันดีงามของอีสานและของชาติ    

ที่ โครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด 
งบประมาณ

จัดสรร 
1 โครงการอุทยานศิลปวัฒนธรรมอีสานและลุ่มน้ าโขง 

ประจ าป ี2558 
รองอธิการบดีฝ่ายวจิัยและ

นวัตกรรม 
ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจยั 

900,000 

2 การแข่งขันการตีกองเส็ง ผศ.ดร.สุภาวดี  แก้วระหัน เกษตรศาสตร์ 75,000 
3 เล่านิทานก้อมเป็นภาษาอังกฤษ  ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร ศิลปศาสตร์ 42,000 
4 กิจกรรมส่งเสริมการเล่านิทานพื้นบ้านในภูมิภาค

อาเซียนเป็นภาษาอังกฤษ (ASEAN Folktale 
Telling Activities) ในโรงเรียนเครือข่าย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ผศ.ดร.เสาวดี กงเพชร ศิลปศาสตร์ 32,000 

5 ค่ายยวุศาสนสัมพันธ ์สามศาสนา ผศ.นภาพร    หงษ์ภักด ี บริหารศาสตร์ 100,000 
6 ต้นไม้ของพ่อ ปีที่ 6 ดร.ภาคภูม ิ สืบนุการณ์ เกษตรศาสตร์ 100,000 

7 โครงการการพัฒนาตนเองด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม ส าหรับนักศึกษาและบุคลากร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

นางสาวฐานิสรา โฉมเกิด วิทยาลยัแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

150,000 

8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบริการเยือน
ชุมชนในงานเทศกาลเข้าพรรษาประจ าปีของจังหวัด
อุบลราชธาน ี

นางสาวเขมจิรา  หนองเป็ด ศิลปศาสตร์ 76,000 

9 สร้างทักษะการบริหารผ่านการละเล่นพืน้บ้านอิสาน นายฐิติ ราศีกุล บริหารศาสตร์ 70,000 
10 สร้างจิตส านึกความรักชาติผ่านเสียงเพลง ผศ.ศิริรัตน์  เจนศิริศักดิ์ บริหารศาสตร์ 100,000 
11 โครงการสืบสานบุญกฐินสามัคคีชาวสิงห์แสด      

ครั้งที่ 6 
ดร.ศรัณย์ สุดใจ รัฐศาสตร์ 70,000 

12 บุญกฐิน นายมณูญพงศ์ ศรีวิวัฒน์ วิทยาศาสตร์ 55,000 
13 บุญเข้ากรรม  นางสาวเพ็ญพกัตร์ พื้นผา บริหารศาสตร์ 55,000 
14 บุญข้าวจี ่ นายประดิษฐ ์แป้นทอง นิติศาสตร์ 55,000 
15 บุญผะเหวด นายชญานนท ์แสงศรีจันทร์ ศิลปศาสตร์ 55,000 
16  บุญสงกรานต ์ ผศ.ดรปรีชา บุญจูง เภสัชศาสตร์ 40,000 
17 บุญบั้งไฟ นายชัยบพิธ พลศรี ศิลปประยุกต ์ 55,000 
18 บุญซ าฮะ ปีที่ 3 นางนณิชนันท ์สุวรรณกูฏ พยาบาลศาสตร์ 55,000 
19 บุญข้าวประดับดิน นางสาววรารัตน ์สังวะลี วิทยาลยัแพทยศาสตร์ฯ 55,000 
20 บุญข้าวสาก นายถนัดกจิ ศรีโชค วิศวกรรมศาสตร์ 40,000 
21 บุญออกพรรษา นางสาวเพ็ญพกัตร์ พื้นผา บริหารศาสตร์ 55,000 
22 อัญเชิญเครื่องยศเจ้าเมืองอุบลฯ ในขบวนแห่เทียน

พรรษาจังหวัดอบุลราชธานี ป ี2558 
นางนลินี ธนสันต ิ กองกลาง ส านักงาน

อธิการบดี 
250,000 

23 การถวายเครื่องสักการะและร่วมงานนมสัการพระ
ธาตุพนม 

รองอธิการบดีฝ่ายวจิัยและ
นวัตกรรม 

ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจยั 

120,000 

24 สืบสานวัฒนธรรมและประเพณี มหาวิทยาลัย 
อุบลราชธาน ีปี 2558 

ส.อ.สมศักดิ์ สันติวงศกร กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

200,000 

25 สดุดีวีรกรรมพระประทุมวรราชสุริยวงศ์และงาน
ร าลึกแห่งความดีร่วมจังหวัดอบุลราชธานี ปี 2558 

นางนลินี ธนสันต ิ กองกลาง ส านักงาน
อธิการบดี 

58,000 
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 โครงการตามนโยบายที่ 2 มุ่งเน้นการศึกษา คน้คว้า วิจยั รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาดา้นต่างๆ จาก
แหล่งข้อมูลความรู้ทางวฒันธรรมในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

ที่ โครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด 
งบประมาณ

จัดสรร 
26 ขุมคลังความรู้ทางภาษาศาสตร์ชาตพิันธุ์แห่งอาเซียน : 

การจัดฐานข้อมูลทางภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศ
จีนตอนใต้ 

รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ ศิลปศาสตร์ 100,000 

27 การศึกษารวบรวมการแปรของค าศัพท์ในภาษาไทยถิ่น
อีสาน : 6 จังหวัดตามแนวลุ่มน้ าโขง 

นางสาวชมพูนุช ธารีเธยีร ศิลปศาสตร์ 97,000 

28 การพัฒนาผลิตภัณฑ์บวับกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม
บัวบกจังหวัดอุบลราชธาน ี

ผศ.ดร.วริษฎา ศิลาอ่อน เภสัชศาสตร์ 100,000 

29 การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีของยาสมุนไพรต ารับที่มี
การใช้ในเขตอีสานใต้เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการควบคุม
คุณภาพ 

รศ.ดร.ระวิวรรณ แก้วอม
ตวงศ์ 

เภสัชศาสตร์ 100,000 

30 อารยธรรมจีนในอาเซียน : การจัดฐานขอ้มูลทาง
วัฒนธรรมชาวไทยเช้ือสายจีนในเขตอีสานใต้เร่ือง
จิตรกรรมในศาสนาสถานจีน 

ดร.ชิดหทัย ปุยะติ ศิลปศาสตร์ 100,000 

31 ฐานข้อมูลภาษาศาสตร์แห่งอาเซียน : การจัดท า
พจนานุกรมภาษาตระกูลมอญ-เขมรในประเทศจีนตอนใต้ 

รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ ศิลปศาสตร์ 100,000 

32 การศึกษาปริมาณสารเบต้ากลูแคน โปรตีน และเส้นใยใน
เห็ดป่าที่ใช้บริโภคในจังหวัดอบุลราชธานี 

ผศ.ดร.สุภารัตน์ จันทร์
เหลือง 

เภสัชศาสตร์ 100,000 

33 วรรณกรรม - นาฏการ การอนุรักษ์และเผยแพร่ : ละคร
ชาตรีเครื่องใหญ่เรื่องนางมโนห์รา 

นายสัมพันธ ์ สุวรรณเลิศ ศิลปศาสตร์ 100,000 

34 การพัฒนาเครื่องมือการสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยว
ทางศาสนาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธาน ี

ดร.สุวภัทร ศรีจองแสง ศิลปศาสตร์ 100,000 

35 ค าศัพท์พื้นฐานภาษาอีสาน "ค าภาษาพดูพื้นถิ่น
อุบลราชธาน"ี 

นางสาวกชพรรณ บุญฉลวย ศิลปศาสตร์ 100,000 

36 การศึกษาผลกระทบภาวะสขุภาพ สภาพแวดล้อม และ
การปนเปื้อนโลหะหนักของเกลือสินเธาว์ ใน  แหล่งผลิต
เกลือสินเธาวจ์ังหวัดอุบลราชธาน ี

ผศ.ดร.ปรีชา บุญจูง เภสัชศาสตร์ 100,000 

37 จัดท าฐานข้อมูลเสียง หมอพราหมณ์บายศรีสู่ขวัญ สืบ
สานวัฒนธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนอืตอนล่างและ
ภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

นายอดิศักดิ ์กิจแสวง ส านักวิทยบริการ 53,000 

38 การศึกษาและรวบรวมข้อมูลวรรณกรรมท้องถิ่นเมือง
อุบลราชธานีเพือ่สร้างสรรค์มิติทางการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม 

นางสาวปรียาภรณ์ เจริญ
บุตร  

ศิลปศาสตร์ 100,000 

39 ชายคาเร่ืองสั้น คร้ังที่ 1 : ส่งเสริมการเขียนและการ
จัดพิมพ์เร่ืองสั้นในภูมิภาคอีสาน 

นายเสนาะ เจริญพร ศิลปศาสตร์ 100,000 

40 การส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นการการ
ย้อมผ้าหมกัโคลนและผลิตภัณฑ์ผ้าหมักโคลนของพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉยีงเหนือตอนล่างในเขตจังหวัดมุกดาหาร 

นางสาวดวงดาว สัตยากูล วิทยาศาสตร์ 100,000 

41 การส ารวจ การเก็บข้อมูล และจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของข้าวพันธุ์พื้นเมืองและข้อมูลทางโภชนาการ
อย่างมีระบบในพื้นทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างใน
เขตจังหวัดมุกดาหาร 

ผศ.ดร.พรพรรณ พึ่งโพธิ ์ วิทยาศาสตร์ 100,000 
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ที่ โครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด 
งบประมาณ

จัดสรร 
42 รวบรวมเมนูสร้างสรรค์จากผักและสมุนไพรพื้นบ้านอีสาน นางสาวสิริรัตน์ ชอบขาย บริหารศาสตร์ 100,000 
43 ศึกษาวิถกีารจับและการบริโภคแมลงกนิได้ในท้องถิ่นอิ

สาน 
นายวิญญ ูวีระนันทาเวทย ์ บริหารศาสตร์ 78,000 

44 โครงการอบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์ศลิปะพื้นถิ่นอีสาน
ในศาสนาคารแด่พระสงฆ์และประชาชนทั่วไป 

นายจกัรภพ เสาเวียง ศิลปประยุกต ์ 94,000 

45 การส ารวจ การเก็บข้อมูล และจัดท าฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของข้าวพันธุ์พื้นเมืองและข้อมูลทางโภชนาการ
อย่างมีระบบในพื้นทีภ่าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างใน
เขตจังหวัดสุรินทร ์

ดร.สายสมร ล าลอง วิทยาศาสตร์ 100,000 

46 แอพพิเคชันแนะน าข้อมูลจังหวัด ศิลปวัฒนธรรมและ
สถานที่ท่องเท่ียวจังหวัดอุบลราชธานี  

ผศ.ชยาพร แก่นสาร ์ วิทยาศาสตร์ 90,000 

47  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะและของเสียเคมีใน
ชุมชน เพื่ออนุรักษว์ิถีชวีิตแบบดั้งเดิมของชุมชนที่อาศัย
อยู่สองฝ่ังแม่น้ าโขงจังหวัดอุบลราชธานแีละแขวนสะหวัน
นะเขต ประเทศลาว 

ดร.นิภาวรรณ พองพรหม วิทยาศาสตร์ 95,000 

48 ภูมิปัญญาการใช้สมุนไพรในการเพาะเลีย้งสัตว์น้ าของ
ชาวบ้านในจังหวัดอุบลราชธาน ี

ผศ.ดร.ธนาทิพย ์ แหลมคม เกษตรศาสตร์ 100,000 

49 โครงการส ารวจและจัดท าผังการใช้พื้นทีเ่พื่ออนุรักษ์ศาสน
สถาน 

ผศ.ดร.สิทธา เจนศิริศักดิ์ วิศวกรรมศาสตร์ 100,000 

50 การจัดท าฐานขอ้มูลสมุนไพรที่ใช้ในต ารายาใบลานอีสาน
ส่วนที่ 1 

ดร.กุสุมา จิตแสง เภสัชศาสตร์ 100,000 

 

โครงการตามนโยบายที่ 3 มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในระดบัและรปูแบบตา่ง ๆ 
 

ที่ โครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด 
งบประมาณ

จัดสรร 
51 โครงการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกบัประชาธิปไตยและ

การมีส่วนร่วมของพลเมืองผ่านศิลปวัฒนธรรมหมอ
ล าการเมือง 

นางสาวรจนา ค าดีเกิด รัฐศาสตร์ 95,000 

52  "ดนตรีนาฏศิลป์ภูมิภาคลุ่มน้ าโขงสัมพนัธ์"  นายมิตต ทรัพย์ผุด ศิลปศาสตร์ 550,000 
53 พิธีไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย ผศ.อารีรัตน ์เรืองก าเนิด ศิลปศาสตร์ 139,000 

54 โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมสืบสานประเพณี
ท าบุญอุทิศส่วนกุศลแดอ่าจารย์ใหญ่  วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลยั
อุบลราชธาน ีประจ าปี 2558 

 ดร.สุพัตรา ขจัดโรคา วิทยาลยัแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

150,000 

55 แอพพลิเคชั่นอาหารเส้นสี่ภาษาห้าวัฒนธรรมของ
เมืองอุบลฯ 

นางสาววรารัตน ์บุญแฝง บริหารศาสตร์ 100,000 

56 โครงการสืบสานภูมิปัญญาและพัฒนาการเรียนรู้ด้าน
ผู้สงูอายุครั้งที่ 3 

นางยม ชนะนิล พยาบาลศาสตร์ 50,000 

57 ค่ายสืบทอดศิลปวัฒนธรรม "เซ้ิงแซ่ซ้อง ฆ้องทราย
มูล" 

นางสาววรารัตน ์บุญแฝง บริหารศาสตร์ 99,000 

58 โครงการบ ารุงจิตใกล้ชิดใจครั้งที่3 นางสาวเกษร สายธน ู พยาบาลศาสตร์ 44,000 
59 สืบสานตามรอยครู คีตกวี ดนตรีอีสาน นางสาวศุภกัญญา จันทรุกขา บริหารศาสตร์ 88,000 
60 หนังสือมีชีวิตเรื่องประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัด

อุบลราชธาน ี 
ดร.สมปอง เวฬุวนาธร วิทยาศาสตร์ 138,000 



 รายงานการประเมินตนเอง ระดับสถาบนั มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 

- 69 - 
 

มี เกณฑ์การประเมิน 

ที่ โครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด 
งบประมาณ

จัดสรร 
61 การผลิตและเผยแพรก่าร์ตูนแอนิเมชั่น 2 มิต ินิทาน

ในกลุ่มประเทศอาเซียน   
ดร.อนุพงษ์ รัฐิรมย์ วิทยาศาสตร์ 100,000 

62 สื่อดิจิตอล “ประเพณีต าข้าวเม่า” จากท้องนาสู่ทอ้งเรา นางสาวอรุณ ีมะฎารัก บริหารศาสตร์ 100,000 
 

โครงการตามนโยบายที่ 4 มุ่งการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี / โดยด าเนินการ
ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   

ที่ โครงการ หัวหน้าโครงการ สังกัด 
งบประมาณ

จัดสรร 
63 การเพาะเมล็ดเพื่อการขยายพันธุ์และการเก็บรักษา

พันธุ์กลว้ยไม้ป่า (ระยะที่ 4: กล้วยไม้สกลุหวาย) 
ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล  วิทยาศาสตร์ 130,000 

64 การอนุรักษพ์ันธุกรรมไม้ผลพื้นเมืองของจังหวัด
อุบลราชธานแีละการใช้ประโยชน ์

ดร.ทินน์  พรหมโชติ** เกษตรศาสตร์ 80,000 

65 การศึกษาสภาวะการปลูกลูกกล้วยไม้สกุลกะเรกะร่อน
ในสภาพป่าธรรมชาต ิ

ผศ.ดร.อรัญญา พิมพ์มงคล  วิทยาศาสตร์ 120,000 

66 ความหลากชนิดและพฤกษศาสตร์พื้นบา้นของพืชวงศ์
หญ้า (Poaceae) ในมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ผศ.ดร.ช่อทิพย์ กัณฑโชต ิ วิทยาศาสตร์ 60,000 

67 ความหลากหลายของเห็ดในพื้นที่สวนสตัว์อุบลราชธานี ผศ.ดร.ชริดา  ปุกหุต  วิทยาศาสตร์ 50,000 
68 โครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชท้องถิ่น (โครงการตาม

พระราชด าริตามแผน 5 ปี) 
รองอธิการบดีฝ่ายวจิัยและ

นวัตกรรม 
ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจยั 

478,600 

69 การเก็บรักษาพันธกุรรมและขยายพันธุก์ล้วยไม้สกุลม้า
วิ่ง 

รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ เกษตรศาสตร์ 100,000 

70 การอนุรักษก์ล้วยไม้แดงอุบลในพื้นที่ท่องเท่ียว รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ เกษตรศาสตร์ 130,000 
71 การจัดเตรียมข้อมูลเพื่อสร้างฐานขอ้มูลกล้วยไม้สกุลม้า

วิ่ง 
รศ.ดร.กาญจนา รุ่งรัชกานนท์ เกษตรศาสตร์ 100,000 

72 สร้างสวนบัวเฉลิมพระเกยีรติ ผศ.ศรีประไพ  ธรรมแสง เกษตรศาสตร์ 125,000 
73 ปลูกและขยายพันธุบ์ัว ผศ.ศรีประไพ  ธรรมแสง เกษตรศาสตร์ 125,000 
74 สืบสานประเพณีท าบุญคูณลาน ผศ.ดร.สุภาวดี  แก้วระหัน เกษตรศาสตร์ 80,000 
75 การติดตามและประเมินผลงานท านบุ ารงุ

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอบุลราชธานี 
รองอธิการบดีฝ่ายวจิัยและ

นวัตกรรม 
ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจยั 

100,000 

 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย (เฉพาะปี 2558) 
ชื่อตัวชี้วดั หน่วย เป้าหมาย 

ระดับผลลัพธ ์   
เชิงปริมาณ จ านวนโครงการศิลปวัฒนธรรม โครงการ 65 

จ านวนผู้เข้ารว่มโครงการ คน 10,000 
เชิงคุณภาพ ร้อยละของโครงการที่บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 
เชิงเวลา ร้อยละของโครงการที่แลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 
เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายการให้ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร บาท 8,000,000 
ระดับผลผลิต   
เชิงปริมาณ ร้อยละของผู้เข้ารับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการวิชาการ

และวิชาชพีต่อประโยชน์จากบริการ 
ร้อยละ 80 

ระดับความรู้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นหลังจากรับบริการ ระดับ ≥ 1 
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ตัวชี้วดัเชงิคุณภาพ 

ก าหนดตามกลุ่มนโยบายมหาวทิยาลยั 
เป้าหมาย 

หน่วยนับ 2557 2558 2559 2560 2561 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนังถึงคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละของนักศึกษาที่เข้ารว่มโครงการตระหนักถึง
คุณค่า ความงามของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  

ร้อยละ 80 80 80 80 80 

2. การส ารวจ รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจยั 

หรือการบริการวิชาการ หรือกจิกรรมนกัศึกษา 
ร้อยละ 50 60 60 60 60 

3. การเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม 
ระดับความรู้เฉลี่ยของผู้เข้ารว่มโครงการที่เพิ่มขึ้น ระดับ ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 ≥ 1 
4. การส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชทอ้งถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 

มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจยั 
หรือการบริการวิชาการ หรือกจิกรรมนกัศึกษา 

ร้อยละ 50 60 60 60 60 

 
 

 

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ผลการด าเนินงาน : 
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ จัดท าแบบรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงาน เพื่อให้หน่วยงานรายงาน
ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน โดยก าหนดติดตามการด าเนินงานทุกไตรมาส (UBU_P_4.1-3-1) ซึ่งในปีงบประมาณ 
2558 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2557 
(UBU_P_4.1-3-2) เห็นชอบให้มีการรายงานผลการด าเนินงานทุกไตรมาสผ่านระบบบริหารงานโครงการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม http://msac.ubu.ac.th/  
 

 

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผลการด าเนินงาน : 
คณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมกันประเมินผลความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนและโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2558 
เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ระเบียบวาระที่ 4.1 (UBU_P_4.1-4-1) ดังนี้ 
 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2558 
 ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดสรรงบประมาณ แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้กับคณะ/
หน่วยงาน เพื่อด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558 เพื่อเป็นการก าหนดแนวปฏิบัติ
ที่ชัดเจนสามารถใช้ในการก ากับติดตามผลการด าเนินงานและประเมินผลส าเร็จในการด าเนินงานระดับแผนงานและซึ่ง
จะส่งผลต่อแผนงานระดับสถาบัน สามารถตอบโจทย์ตัวชี้วัดของหน่วยงานที่เก่ียวข้องได้   
 ดังนั้น จึงขอสรุปผลการติดตามผลการด าเนินงานโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ข้อมูล ณ สิ้นไตร
มาสที่ 3 ของปีงบประมาณ  
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สรุปการติดตามผลการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2558 
ณ สิ้นไตรมาส 3 

คณ
ะ/

หน
่วย

งา
น 

งบประมาณ 
(บาท)  โค

รง
กา

ร 

ผลการด าเนินงานโครงการ 
โครงการที่มี

การบูรณาการ ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ยัง
ไม่

ด า
เน

ินง
าน

 

อย
ู่ระ

หว
่าง

ด า
เน

ินง
าน

 

จัด
กิจ

กร
รม

แล
้วเ

สร
็จ 

ส่ง
รา

ยง
าน

 

ไต
รม

าส
 

ที่ 
3 แผน ผล  แผน   ผล 

เกษตรศาสตร ์  1,015,000  10 0 7 3 0 10 10  1,270  1,500  
วิทยาศาสตร ์  1,138,000  12 0 10 2 1 8 12 12  1,000  1,570  

เภสัชศาสตร ์    540,000  6 0 4 2 0 6 6     120     61  

วิศวกรรมศาสตร ์    140,000  2 0 2 0 0 2 2      180  0 

ศิลปศาสตร ์  1,791,000  15 0 14 1 0 15 15   2,000 2,160  

บริหารศาสตร ์    945,000  11 0 7 4 2 8 11   1,234   1,305  

ศิลปประยุกต ์    149,000  2 0 2 0 0 0 2      180  200 

พยาบาลศาสตร์    149,000  3 0 2 1 1 0 3  625    625  

วิทยาลัยแพทย์ฯ    355,000  3 0 2 1 0 2 3      650     50  

นิติศาสตร ์      55,000  1 0 0 1 0 1 1      250    650  

รัฐศาสตร ์    165,000  2 0 1 1 0 2 2      326    309  

ส านักว ิ
ทยบริการ 

     53,000  1 0 1 0 0 0 1  0 0 

ส านักงาน 
อธิการบด ี

 2,106,600  7 0 5 2 0 3 6   2,300  1,320 

รวม  8,601,600  75 0 57 18 4 57 74  10,000  4,850  

 
จากการติดตามผลการด าเนินงาน พบวา่  

1. การด าเนินงานล่าช้ากวา่แผนงานจากโครงการทีไ่ด้รับอนุมัติ ทั้งสิ้น 75 โครงการ มีการด าเนนิการแล้วเสร็จ 18 
โครงการ ยังมีโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 57 โครงการ ดังนั้น ควรให้มีการเร่งรัดการด าเนินการให้แล้วเสร็จตาม
ปีงบประมาณ พร้อมตรวจสอบผลการด าเนนิงานให้เป็นไปตามตัวชี้วัด 

2. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหารงานท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี มีมติให้มีการเร่งรัดการด าเนินงาน
และตรวจสอบการด าเนินงานตามตัวชี้วัดและมอบหมายให้ คณะ/หน่วยงาน ด าเนนิการตามแผน ดังนี้ 

1. ส่งข้อมูลผลการด าเนินงานและตัวชี้วัดโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2558 ภายในวันที่ 18 
กันยายน 2558 

2. คณะที่มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามแผน ให้หัวหน้าโครงการเสนอขอปรับผู้เข้าร่วมโครงการให้เป็นไป
ตามที่ก าหนด  
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5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 ผลการด าเนินงาน : 
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2558 

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558 ซึ่งมีการติดตามผลการด าเนนิงานและมีข้อเสนอแนะจากการประชุมในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  คร้ังที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 
2558 ได้มีการสรุปผลการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชีท้ี่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนดา้นการท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558 ดังนี้ 

ตามที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดสรรงบประมาณ แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้กับคณะ/
หน่วยงาน เพื่อด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2558 นั้น คณะ หน่วยงานได้ประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และสรุปส่งมายัง
ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้รวบรวมและสรุปการประเมินดังกล่าวใน
ระดับแผนมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 

สรุปการติดตามผลการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 2558 
ณ สิ้นไตรมาส 4 

คณ
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ผู้เข้าร่วมโครงการ 
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4 
แผน ผล  แผน   ผล  

เกษตรศาสตร ์ 1,015,000 10 0 5 3 5 7 10 10 1,270 1,530 
วิทยาศาสตร ์ 1,138,000 12 0 10 2 1 8 12 12 1,000 144 
เภสัชศาสตร ์ 540,000 6 0 3 2 2 6 6 6 120 207 
วิศวกรรมศาสตร ์ 140,000 2 0 1 1 0 1 2 2 180 138 
ศิลปศาสตร ์ 1,791,000 15 0 14 1 0 14 15 15 2,000 1,505 
บริหารศาสตร ์ 945,000 11 0 7 4 2 7 11 11 1,234 1,068 
ศิลปประยุกต ์ 149,000 2 0 2 0 0 2 2 2 180 140 
พยาบาลศาสตร์ 149,000 3 0 2 1 1 0 3 3 625 625 
วิทยาลัยแพทย์ฯ 355,000 3 0 1 2 2 1 3 3 650 392 
นิติศาสตร ์ 55,000 1 0 0 1 1 1 1 1 250 612 
รัฐศาสตร ์ 165,000 2 0 1 1 0 1 2 2 326 372 
ส านักวิทยบรกิาร 53,000 1 0 1 0 0 0 1 1 0 144 
ส านักงานอธิการบด ี 2,106,600 7 0 4 3 3 4 0 0 2,300 1,873 
รวม 8,601,600 75 0 51 21 17 52 68 68 10,000 9,750 

 

 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพก าหนดตามกลุ่มนโยบายมหาวิทยาลัย หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรตระหนังถึงคุณค่าและความงามของศิลปะและวัฒนธรรม ประเพณีและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการตระหนักถึงคุณค่า ความงามของ
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี  

ร้อยละ 80 86 

2. การส ารวจ รวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ 
หรือกิจกรรมนักศึกษา 

ร้อยละ 60 62 
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ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพก าหนดตามกลุ่มนโยบายมหาวิทยาลัย หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
3. การเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม 
ระดับความรู้เฉลี่ยของผู้เข้าร่วมโครงการท่ีเพิ่มขึ้น ระดับ ≥ 1 ≥ 1 
4. การส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี 
มีการบูรณาการกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการวิชาการ 
หรือกิจกรรมนักศึกษา 

ร้อยละ 60 60 

 
ระดับผลลัพธ ์ หน่วย ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

เชิงปริมาณ จ านวนโครงการ โครงการ 65 75 

จ านวนผู้เข้ารว่ม คน 10,000 9,750 

เชิงคุณภาพ ร้อยละของโครงการที่บรรลุตามวัตถปุระสงค์ของโครงการ ร้อยละ 80 95 

เชิงเวลา ร้อยละของโครงการที่แลว้เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด ร้อยละ 80 95 

เชิงต้นทุน ค่าใช้จ่ายการให้ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามงบประมาณที่
ได้รับจัดสรร 

ล้านบาท 8,000,000 8,601,600 

ระดับผลผลิต 

เชิงประมาณ ร้อยละของผุ้เข้าร่วมรับบริการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 82 
เชิงคุณภาพ ร้อยละความพึงพอใจของผูเข้ารว่มโครงการ/หน่วยงาน/องค์กร

ที่ได้ประโยชน ์
ร้อยละ 80 83 

ระดับความรู้เฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นหลังจากรับบริการ  >/ 1 >/ 1 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน ระดับ >/ 1 >/ 1 
 

คณะกรรมการบริหารงานท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อน าไป
ปรับปรุงการด าเนินงานในปี 2559 ดังนี้ 

1. ขอให้คณะตรวจสอบการบูรณาการกับการเรียนการสอน ในการเขียนข้อเสนอโครงการขอให้มีความเป็นไป
ได้ในการเปิดสอนในรายวิชาที่จะบูรณาการกับโครงการเพื่อมิให้เกิดความผิดพลาด การบูรณาการกับการเรียนการสอน
จะได้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการจริงไม่ตรงตามแผนที่วางไว้ ซึ่งเกิดจาการด าเนินโครงการไม่แล้วเสร็จ ขอให้คณะกรรมการ
คณะต่างๆ สรุปยอดผู้เข้าร่วมโครงการในปี 2559 ว่าได้ระบุไว้จ านวนเท่าใด และให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในเบื้องต้น และประสานกับผู้แทนคณะ เพื่อปรับตัวเลขหรือวิธีการเพื่อให้เป็นไปตามแผนก ากับ
ติดตามการด าเนินงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากจะมีผลต่อการรายงานผลการด าเนินงานต่อส านัก
งบประมาณ ขอให้ปรับลดจ านวนกลุ่มเป้าหมาย 

3. โครงการที่เผยแพร่ทางเวบไซต์ขอให้ติดตั้งเคาท์เตอร์ นับผู้ที่เข้ามาชมเวบไซต์ และควรได้รับการเผยแพร่ให้
ทันในปีงบประมาณเพื่อให้รู้จ านวนผู้เข้ามาชมฐานข้อมูล 

4. มอบหมายส านักวิทยบริการท าการส ารวจและลิงค์ข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานข้อมูลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และให้มีรูปแบบในการน าเสนอในรูปแบบเดียวกัน 
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6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

 ผลการด าเนินงาน : 
มหาวิทยาลัย โดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ มีกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการกิจกรรมทั้งใน
และนอกสถานที่ โดยมีการเผยแพร่โครงการฯ ที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วย และสื่อ
ต่างๆ  อาทิเช่น 

1. มหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมและส่งการแสดงเข้าร่วมในงานมหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน  
ครั้งที่ 2 “ตุ้มโฮมฮักมั่น ชาติพันธุ์ ศิลป์อีสาน” ซึ่งเป็นการแสดงศิลปะพื้นบ้านอีสาน เมื่อวันที่ 20-21 ธันวาคม 

2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (UBU_P_4.1-6-1) 
2. มหาวิทยาลัยได้จัดงาน “ดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(UBU_P_4.1-6-2) 
3. มหาวิทยาลัย โดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ผลงานหรือกิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรม โดยจัดท าเวปไซต์งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม > งานเผยแพร่ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม (UBU_P_4.1-6-3) 
 

 
7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  

 -  ไม่ได้ด าเนินการ  

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

4 6 5 บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_4.1-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดฝี่ายวิจยัและพันธกิจสังคม 
UBU_P_4.1-1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
UBU_P_4.1-1-3 หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการโครงการท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 
UBU_P_4.1-1-4 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะตา่งๆ 
UBU_P_4.1-2-1 แผนปฏิบัติงานด้านท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
UBU_P_4.1-3-1 ตัวอย่างบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์รายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการท านุ

บ ารุงศิลปวัฒนธรรมประจ าปี 2558 ไตรมาสที่ 1-4 
UBU_P_4.1-3-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2/2558 เมื่อวันที่ 

23 ธันวาคม 2557 
UBU_P_4.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันที่ 8 

กันยายน 2558  
UBU_P_4.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ครั้งท่ี 3/2558 เมื่อวันท่ี 

8 กันยายน 2558 
UBU_P_4.1-6-1 งานมหกรรมดนตรีและศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน ครั้งท่ี 2 “ตุ้มโฮมฮักมั่น ชาติพันธ์ุ ศิลป์

อีสาน” เมื่อวันท่ี 20-21 ธันวาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_4.1-6-2 “ดนตรีไทยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2558 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

UBU_P_4.1-6-3 เวปไซต์งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม งานเผยแพร่ข้อมูลด้านศลิปวฒันธรรม 
 
 
 

ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่  5  การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

7 ข้อ 5.00 

5.2 ผลการบริหารของคณะ สัดส่วน 3.38 3.38 
5.3 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลักสูตรและคณะ 5 ข้อ 4.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.  4.13 

   
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 - 

 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 1. ควรสร้างความเข้าใจแก่คณะ ในกระบวนการและวิธีการการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่สะท้อนต้นทุน
หลักสูตร ที่สะท้อนความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร เพื่อเปรียบเทียบโอการทางการแข่งขันกับหลักสูตรเดียวกัน/
ใกล้เคียงกันในสถาบันอ่ืน เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการของผู้บริหาร  
 2. ควรสร้างความเข้าใจแก่คณะ ในกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ และการก าหนดตัวบ่งชี้เพื่อสะท้อน
วิสัยทัศน์ของสถาบัน “เป็นสถาบันชั้นน าแห่งการเรียนรู้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน”โดยต้องมีตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายอย่างชัดเจน 
 3.ควรเพิ่มมาตรการในการก ากับติดตาม สร้างความเข้าใจ และแก้ปัญหาให้หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร 
 
วิธีปฏิบัติที่ด/ีนวัตกรรม 
 - 
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ตัวบ่งชี้ที่  5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองแผนงาน (เกณฑ์ข้อ 1 - 3) ส านักงานสภามหาวิทยาลยั (เกณฑ์ข้อ 4) ฝ่ายจัดการความรู้ 
(เกณฑ์ข้อ 5) กองการเจ้าหน้าที่ (เกณฑ์ข้อ 6) และส านักงานประกันคุณภาพฯ (เกณฑ์ข้อ 7) 

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 าเนนิงาน : ใช้ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558) 
1) ในปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยได้ด าเนนิการทบทวนแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย ในการประชุมคณะท างาน

ด้านการวางแผนมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2557 เม่ือวันที่ 14 สิงหาคม 2557 (UBU_P_5.1-1-1) และต่อมาได้จัด
ให้มีการประชุมทบทวนแผนกลยุทธ์โดยตัวแทนจากทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 30 มกราคม 2558 
เพื่อทบทวนและก าหนดแผนด าเนินงานปี พ.ศ. 2558 – 2559 (UBU_P_5.1-1-2) โดยมหาวิทยาลัยได้มีการ
ทบทวน และก าหนดตัวชีว้ัดตามวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย การก าหนดเป้าประสงค์และตัวชี้วดัเพิ่มเติมในแต่
ละกลยุทธ์เพื่อให้เห็นภาพการด าเนินงานที่ชัดแจน พร้อมทั้งการก าหนดมาตรเพิ่มเติม โดยสภามหาวิทยาลยัได้ให้
ความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ฉบับทบทวนดังกลา่วในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 วันที่ 30 
พฤษภาคม 2558 (UBU_P_5.1-1-3)  

2) มหาวิทยาลยัได้ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดบัมหาวิทยาลัยไปสู่ทกุหน่วยงานภายใน  โดยการก าหนดผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดตา่งๆ ตามแบบประเมินตัวชี้วัดทีป่รากฏตามแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย และแจง้ให้หน่วยงานภายในทราบ
ในที่ประชุมคณะกรรมการด าเนนิงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ (UBU_P_5.1-1-4)  
และแจ้งเวียนเปน็ลายลักษณ์อักษรตามบนัทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว814 วันที่ 19 สิงหาคม 2557 เรื่อง ยืนยัน
ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏบิัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 (UBU_P_5.1-1-5) 

3) มหาวิทยาลยัได้มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏบิัตงิานประจ าปี ครบ 4 พันธกิจโดยกองแผนงานจัด
ให้มีการประชุมพิจารณาจัดท าแผนปฏบิัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2556 (UBU 5.1-1-6) ร่วมกับคณะ/ส านัก โดย
กองแผนงานได้แจ้งโครงการหลกัของมหาวิทยาลัย และตัวบง่ชี้ ค่าเป้าหมาย และผู้รับผิดชอบทีก่ าหนดใน
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

แผนปฏบิัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2558 ให้ทุกคณะ/ส านัก ก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวบ่งชี ้ค่าเป้าหมายตาม
แผนปฏบิัติราชการประจ าปี 2558 ของคณะ/ส านัก ให้สอดคลอ้งกับมหาวิทยาลัย (UBU_P_5.1-1-7) 

4) มหาวิทยาลัยก าหนดตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2558 (UBU_P_5.1-1-8) และแจ้ง
เวียนแผนดังกล่าวให้กับคณะ/ส านัก ทบทวนและก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
มหาวิทยาลัย พร้อมทั้งก าหนดกิจกรรม/โครงการ และตัวชี้วัดเพื่อบรรจุในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  พ.ศ. 
2558  (UBU_P_5.1-1-9)     

5) มหาวิทยาลัยได้แจ้งให้คณะ/หน่วยงานด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(UBU_P_5.1-1-10) โดยคณะ/หน่วยงานได้มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจ 
(UBU_P_5.1-1-11) 

6) มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี ในรอบ 6 เดือน 
และ 9 เดือน โดยมหาวิทยาลัยได้รายงานผลงานดังกล่าว ต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา ในการประชุมคร้ังที่ 5/2558 (UBU_P_5.1-1-12) และคร้ังที่ 8/2558 (UBU_P_5.1-1-13)         

7) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ โดยได้น าเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  8/2558 (UBU_P_5.1-1-14) และ น าเสนอต่อที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในครั้งที่ 7/2558  วันที่ 29 สิงหาคม 2558 (UBU_P_5 1-1-15) 

8) มหาวิทยาลัยจักได้น าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปประกอบการจัดท าแผนกลยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) ซึ่งจักได้จัดให้มีการประชุมในวันที่ 17 – 18 พฤศจิกายน 
2558 ต่อไป  

 
 

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

 ผลการด าเนินงาน :  ใช้ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม 2557-กันยายน 2558) 
1) มหาวิทยาลยัมีการด าเนนิการ วเิคราะห์ข้อมูลทางการเงิน โดยมกีารประชุมคณะร่วมกับคณะ/หน่วยงาน เพื่อ
พิจารณาเกณฑ์การปนัส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดท าต้นทนุต่อหนว่ยของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรและ
คณะ มีการจัดประชุมร่วมกัน จ านวน 3 คร้ัง ดังนี้  

1.1) การประชุมคร้ังที่ 1/2558  วันที่  23 กุมภาพันธ์  2558  เพื่อพิจารณาแนวทางการปนัส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อ
การด าเนินการจัดท าตน้ทนุต่อหน่วยผลผลิต และ วิเคราะห์ต้นทนุต่อหน่วยของการจัดการเรียนการสอนในแต่ล่ะ
หลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 2557 ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้

1) มอบกองแผนงานและกองคลังค านวณคา่ใช้จ่ายส่วนกลาง คา่เสือ่มราคา และปนัส่วนโดยใช้จ านวน
นักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) 

2) การปันส่วนค่าใช้จ่ายของงบรายจ่ายจากคณะวิชาไปยังหลักสูตรต่างๆ ใช้จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full 
Time Equivalent Student : FTES) 

3) มอบคณะ/วิทยาลัย/ส านัก บนัทึกค่าเสื่อมราคาให้แล้วเสร็จและเป็นปจัจุบนั 
4) มอบส านักวทิยบริการ และส านกัคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จัดส่งข้อมูลรายจ่ายจริงเงินรายได้ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2556 และประจ าปี 2557 ให้กองแผนงาน ภายในวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 
5) มอบคณะ/วิทยาลัย จัดท าตน้ทนุต่อหน่วยของการจัดการเรียนการสอนในแต่ละหลักสูตรของคณะ และ

จัดส่งกองแผนงานภายในวนัที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558 (UBU_P_5 1-2-1) 
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1.2) การประชุมคร้ังที่ 2/2558  ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการปนัส่วนคา่ใช้จา่ยส่วนกลาง ค่าเสือ่มราคา ปัน
ส่วนโดยใช้จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา  (Full Time Equivalent Student : FTES) แนวทางการปั่นส่วนค่าใช้จ่ายของ
งบรายจา่ยต่างๆ จากหน่วยงานสนับสนนุส่วนกลางไปยังคณะวชิาตา่งๆ (ศนูย์ต้นทุนหลัก) ที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

1) มอบกองบริการการศึกษาพิจารณาและตรวจสอบ FTES และจัดส่งกองแผนงานภายในวนัที่ 13 มีนาคม 
2558 

2) มอบคณะ/วิทยาลัย ตรวจสอบและยืนยนัค่าเสื่อมราคากับกองคลัง 
3) มอบกองแผนงาน จัดสง่ข้อมูล FTES, ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ค่าเสื่อมราคา ให้คณะ/วิทยาลัย ภายในวันที่ 

13 มีนาคม พ.ศ. 2558 
4) มอบกองแผนงาน ก าหนดแบบฟอร์มในการจัดท าต้นทุนต่อหนว่ยผลผลิต และจัดส่งให้คณะ/วทิยาลัย 

ภายในวันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2558 
5) มอบคณะ/วิทยาลัยจัดท าตน้ทนุต่อหน่วยผลผลิตทุกหลักสูตรและจัดส่งกองแผนงานภายในวันที ่23 

มีนาคม 2558  
6) การปันส่วนค่าเสื่อมราคาอาคารศูนย์สัตว์ทดลองและศนูย์ปฏบิัตกิารกลางฯ ให้ปันส่วนส าหรับคณะที่อยู่

ในผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ส่วนโรงแรมมหาวิทยาลยั ให้ปันส่วนส าหรับคณะที่อยู่
ในผลผลิตผูส้ าเร็จการศึกษาดา้นสังคมศาสตร์ (UBU_P_5 1-2-2) 

1.3) การประชุมคร้ังที่ 3/2558  ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการปนัส่วนคา่ใช้จา่ยส่วนกลาง ค่าเสือ่มราคา ปัน
ส่วนโดยใช้จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time Equivalent Student : FTES) โดยใช้ข้อมูลตามปีงบประมาณ 
และคณะ/วทิยาลัย/ส านัก ได้ตรวจสอบข้อมูลค่าเสื่อมราคาร่วมกับกองคลังแล้ว และกองแผนงาน ได้ส่งข้อมูลคา่จ้าง
พนักงานและการปันส่วนจากสว่นจากไปยังคณะวิชาต่างๆ พรอ้มแบบฟอร์มการค านวณตน้ทนุต่อหน่วยไปยังคณะ/
วิทยาลัย/ส านักแล้ว ทีป่ระชุมมมีติ ดังนี้ 

1)  ใช้จ านวนนักศึกษาหัวจริง เพื่อการปันส่วนค่าใช้จา่ย แทนข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (Full Time 
Equivalent Student : FTES)  เนื่องจากข้อจ ากัดในการจัดท าข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาไม่สามารถจัดท าตาม
รายหลักสูตรได ้

2)  มอบกองแผนงานจัดสง่ข้อมูลงบประมาณโครงการวิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน และโครงการท านุ
ศิลปวัฒนธรรม โดยใช้การปันสว่นงบประมาณโครงการดังกลา่วตามสัดส่วนของโครงการของแต่ละคณะ/วิชา 
(UBU_P_5 1-2-3) 
2)  ในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต มหาวิทยาลัย  ได้ด าเนินการวิเคราะห์ตน้ทุนต่อหนว่ยผลผลิต ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 และประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และคณะ/วทิยาลัย ใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่ต้อง
ปันส่วนไปยังคณะ/วิทยาลัย และ จากการประชุม คร้ังที่ 3/2558 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ได้พิจารณาข้อมูล
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และเนื่องจากข้อมูลการปันส่วน FTES มีความคลาดเคลื่อน ดังนัน้ ที่ประชุมมีมติใช้การปนัส่วน 
โดยพิจารณาจากจ านวนนักศึกษาหัวจริงเป็นหลัก ซึ่งกองแผนงาน ด าเนินการส่งข้อมูลไปยังคณะ/วิทยาลัย/ 
ด าเนินการ  
3)  การวิเคราะห์ สัดส่วนคา่ใช้จา่ยเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย ์บุคลากร การจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัย 
ด าเนินการวิเคราะห์เปรียบเทียบสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานกัศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอน
ระหว่างปีงบประมาณ 2556 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 2557 จ าแนกตามภารกิจเพื่อพัฒนานักศึกษา พฒันา
อาจารย์  พัฒนาบุคลากร และเพื่อจัดการเรียนการสอน 
4) การวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน มหาวิทยาลัย อยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตรประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิตและจัดเก็บข้อมูลรายจา่ยจรงิเงินงบประมาณแผ่นดนิ และเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 – 2557  
5) กองแผนงาน อยู่ระหว่างด าเนินการ น าเสนอผลการติดตามการใช้เงินให้เป็นไปตามเปน็ไปตามเป้าหมายและน า
ข้อมูลจากรายงานทางการเงินเสนอต่อผู้บริหารระดับสูงน า ไปใช้ในการวางแผนและการตัดสนิใจ 
 

 
 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 

 ผลการด าเนนิงาน : (ใช้ผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ตุลาคม 2557-กันยายน 2558) 
 1) มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานดา้นนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ
งบประมาณ ตามค าสัง่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานทีี่ 2403/2557 (UBU 5.1-3-1) เพื่อด าเนินงานบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในระดับมหาวทิยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2558  มีผู้บริหารระดับสงูและผู้บรหิารของหน่วยงานระดบั
คณะร่วมเป็นกรรมการ เพื่อให้การด าเนินงานบริหารความเสี่ยงเป็นไปอย่างมปีระสทิธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ ด าเนินการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ.2544 และเกณฑ์มาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
2) การด าเนินการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลยัได้วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง ตามบริบทของมหาวิทยาลัย อย่างน้อย 3 ด้าน ดังนี ้ (UBU 5.1.3-2) 

1. ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ อาคารสถานที่)  
      1.1 ด้านการเงิน ได้แก่ 1) งบประมาณค่าจา้งของบุคลลากรเพิ่มขึ้น และ 2) งบประมาณในการบริหารงานไม่

เพียงพอเพื่อใช้งานด้านต่างๆ เชน่ จัดหาครุภัณฑ์ หนังสือ อุปกรณ์ต่างๆ  
      1.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ระบบสารสนเทศยังขาดความเชื่อมโยงและระบบความปลอดภัยของ

ฐานข้อมูล 
 2. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  

       2.1 ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่ ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
       2.2 ด้านกระบวนการบรหิารหลักสูตร ได้แก ่1) จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรไีม่เปน็ไปตามแผนที่ก าหนด 

และ 2) มีหน่วยงานอยู่ระหว่างการจัดตั้งวิทยาเขตซึ่งต้องใช้ระยะเวลาเพื่อให้เกิดความชัดเจน 
   3. ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
      3.1 ด้านบุคลากร ได้แก่ การรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพให้คงอยู่ภายในมหาวิทยาลัย 
   4. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยั 

    4.1. การติดตามร้อยละของจ านวนผลงานวิจัย โครงการบรกิารวิชาการและโครงการท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม
ที่แล้วเสร็จตามแผนน้อยกว่าเปา้หมายที่มหาวิทยาลยัก าหนด 

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  มหาวิทยาลยั โดยคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ
งบประมาณ ได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสีย่ง และจัดล าดบัความเสี่ยงที่ไดจ้ากการวิเคราะห์และ
ระบุความเสี่ยง ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ในข้อ 2 ในคราวประชุมคร้ังที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2558 โดย
พิจารณาผลกระทบหรือระดับความรุนแรง (Consequences/Impact : C) ประเมินโอกาส (Likelihood : L) และ
ระดับของความเสี่ยง (Degree of Risk : D) ทั้งนี้ ผลการประเมินและจัดล าดบัความเสี่ยงดังกล่าว มหาวิทยาลยัได้
พิจารณาความเสี่ยงที่อยู่ในระดบัสูงและสูงมาก ไปจัดท าเป็นแผนการบริหารความเสีย่งเพื่อจัดการความเสี่ยง (Treat) 
เพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายและผลกระทบให้อยู่ในระดบัที่ยอมรับได้ จ านวน 3 ความเสี่ยง ดังนี ้

1. งบประมาณคา่ใช้จา่ยเก่ียวกับบุคลากรเพิ่มข้ึน 
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2. ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร 
3. ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบความปลอดภยัของข้อมูล (UBU 5.1-3-3) 

4) มหาวิทยาลยัได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน 
และ งบประมาณ ได้พิจารณาแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน การด าเนินงาน ก าหนดตัวบง่ชี้และค่าเป้าหมายเพื่อวัดผลการ
ด าเนินงาน ก าหนดระยะเวลาการด าเนินงานในแต่ละขั้นตอน รวมทั้งก าหนดหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนนิงาน
หลักและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจนดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้พิจารณามอบหมายให้กอง
แผนจัดประชุมร่วมกับหน่วยงานผู้รับผดิชอบ เพื่อพิจารณาแนวทาง วิธีการ ขั้นตอน การด าเนนิงาน ก าหนดตัวบ่งชี้
และค่าเปา้หมายเพื่อวัดผลการด าเนินงานให้เหมาะสมต่อไป (UBU 5.1-3-4) และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบ
แผนบริหารความเสี่ยงดังกลา่วในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2558 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 (UBU 5.1-3-5) และแจ้ง
เวียนไปยงัหน่วยงานผู้รับผิดชอบต่างๆ ด าเนนิงานตามแผนที่ก าหนด ตามหนงัสือที่ ศธ 0529.5/ว 221 วันที่  6 
มีนาคม 2558 (UBU 5.1-3-6) 
5) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัย ได้ก าหนดแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนนิการตาม
แผนบริหารความเสี่ยง จ านวน 3 คร้ัง ดังนี้  

- คร้ังที่ 1 รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6  เดือน (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558)  
- คร้ังที่ 2 รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 9  เดือน (ตุลาคม 2557 - มิถุนายน 2558)  
 - คร้ังที่ 3 รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2557- กันยายน 2558)  

ทั้งนี้ มหาวิทยาลยัได้ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2558 คร้ังที่ 1 ในรอบ 6 เดือน (ตุลาคม 
2557 - มีนาคม 2558) (UBU 5.1-3-7) รายงานต่อสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่  4/2558 วันที่ 30 
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 (UBU 5.1-3-8) ครั้งที่ 2 ในรอบ 9 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2558) (UBU 5.1-3-9) และคร้ัง
ที่ 3 รอบ 12 เดือน ( 30 กันยายน 2558 ) (UBU 5.1-3-10)  
6) มหาวิทยาลยั มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะทั้งจากสภามหาวิทยาลยัและคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2556 ไปใช้ในการปรับการด าเนนิงานความเสี่ยง ดังนี้  
    6.1) ข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัย  

  สภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม คร้ังที่ 2/2558 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558 มีมติเห็นชอบผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 (ณ กันยายน 2557)  และมีมติเห็นชอบ (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงควบคุมภายใน ระดบั
มหาวิทยาลยั ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และ มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมในแผน
ปรับปรุงควบคุมภายใน ตัวบ่งชี้ที่  1 การถ่ายทอดตัวบ่งชี้ลงสู่คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ของแผนกลยุทธ์
มหาวิทยาลัยยังมีรูปแบบที่ยังไม่ชัดเจนและยังไม่มีระบบการจัดท าค ารับรองการการปฏิบตัริาชการระหว่าง 
คณะ/วิทยาลัย/ส านัก กับมหาวิทยาลัย คือ ความเสี่ยงเรื่องการถ่ายทอดตัวบ่งชี้ การถ่ายทอดแผนและปรากฏว่า
ตัวบ่งชี้ใช้ค าว่า ร้อยละของการบรรลุเป้าหมายตามแผนกลยทุธ์ของมหาวิทยาลัย เห็นควรเปลี่ยนเป็น “ร้อยละ
ของการถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่คณะ/วิทยาลัย/ส านัก” แทน และค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้ควรเป็นร้อยละ 100  เพราะ
เป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการจดัท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้น าข้อเสนอแนะดังกลา่วไป
ปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงและแผนปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวทิยาลัย ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 
เรียบร้อยแล้ว และแจ้งเวียนแผนดังกล่าว ไปยังคณะ/วิทยาลัย/ส านัก เพื่อด าเนนิการต่อไป (UBU 5.1-3-11) 

    6.2) ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 
         ในกระบวนการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2558 มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมนิ
จากคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2556 มาพิจาณาปรับปรุงแผนบริหารความ
เสี่ยง ดังนี ้ 
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        6.1.1) มหาวิทยาลยั โดยคณะกรรมการด าเนินงานดา้นนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ ได้
พิจารณาระบุความเสี่ยงให้ชัดเจนมากขึ้น โดยเฉพาะในประเด็นที่เป็น “ความเสี่ยง” ที่ยังไม่เกิดขึ้นแต่อาจ
เกิดขึ้นในอนาคตและมีผลต่อการด าเนินงานให้บรรลุวัตถปุระสงค์ของมหาวิทยาลัย มากกว่า ประเด็นที่เป็น 
“ปัญหา” ตามที่คณะกรรมการเสนอแนะ  
       6.1.2) ในขั้นตอน การประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง และจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง ปจัจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง โดยคณะกรรมการด าเนินงานดา้นนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และงบประมาณ ได้พจิารณาก าหนดประเด็นที่มีผลกระทบต่อการด าเนนิงานในภาพรวมมหาวิทยาลัยเป็น
หลัก  
      6.1.3) มีการทบทวนการจดัการประชุมของคณะกรรมการฯ ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมหาวิทยาลัยได้
พิจารณาปรับปรุงค าสั่งแตง่ตั้งคณะกรรมการ เพื่อลดความซ้ าซอ้นของผู้เข้าประชุมซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดบัสูง
ซึ่งมีการประชุมจ านวนมากท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ทุกครั้ง ดังนัน้มหาวิทยาลัยจงึได้ปรบัปรุงค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการจากเดิม เป็น “คณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณมี
หน้าที่ พิจารณา กลัน่กรอง และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมภายใน 
ติดตาม ประเมนิผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดนิ ว่าด้วย การก าหนดมาตรฐานควบคุมภายใน พ.ศ. 2544”   
7) ผลการด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  ณ สิ้นไตรมาสที่ ๔ (ณ 30 
กันยายน 2558 ) พบวา่  
    7.1) สามารถจัดการความเสีย่งให้มีระดับที่ลดลง สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จ านวน 1 ความเสี่ยง คือ ประเด็น
ความเสี่ยงที่ 1 : งบประมาณค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรเพ่ิมข้ึน โดยค่าใช้จ่ายบุคลากรที่เป็นงบประมาณ
รายได้ เมื่อเทียบกับรายจ่ายที่เป็นงบประมาณรายได้ทั้งหมด ปีงบประมาณ 2558 เท่ากับ ร้อยละ 30.31 
    7.2) ไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้มีระดับลดลง สามารถยอมรับความเสี่ยงได้ จ านวน 2 ความเสี่ยง คือ ประเด็น
ความเสี่ยงที่ 2 : ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร โดยหลักสูตรที่มีผลการประเมินผ่านตามเกณฑ์ที่ 
สกอ. ก าหนด ร้อยละ 81.25 และ ประเด็นความเสี่ยงที่ 3 : ระบบสารสนเทศยังขาดการเชื่อมโยงและระบบ
ความปลอดภัยของข้อมูล ไม่บรรลุเป้าหมายทั้ง 3 ตัวบ่งชี้ย่อย (UBU 5.1-3-12) 
 

 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วน ทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 ผลการด าเนินงาน : 
 มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีด าเนนิงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 

2533 ก าหนดให้มีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากบุคคลภายนอกและกรรมการที่
แต่งตั้งโดยต าแหน่ง มีหนา้ที่ ก ากับ ดูแลกิจการทั่วไปของมหาวทิยาลัยโดยเฉพาะอ านาจตามมาตรา 15  สภา
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ด าเนนิการประเมินตนเองของกรรมการสภามหาวิทยาลยัเป็นประจ าทุกปี  มติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 มีมติเห็นชอบแบบประเมินตนเองของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ. 
2557 และ มอบส านักงานสภามหาวิทยาลยัด าเนนิการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
และเมื่อแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้น าไปใช้ประเมินต่อไปตามหน้าที่และบทบาทของสภามหาวิทยาลัย เพื่อทบทวน
การด าเนินงานของกรรมการสภามหาวิทยาลัย  และเพื่อน าผลการประเมินมาก าหนดแนวทางปรับปรุงการปฏบิัติ
หน้าที่ของสภามหาวทิยาลัยให้มีประสิทธิภาพในการก ากบั ดูแล และก าหนดทิศทางขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลยั การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหนา้ทีใ่นการก ากับดูแลการ
บริหารมหาวิทยาลัยโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ครบถ้วนทั้ง 10 ประเด็น ดังนี้ 
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1. หลักประสทิธิผล (Effectiveness) 
สภามหาวิทยาลัยมบีทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายและทศิทางการด าเนินงานของมหาวทิยาลัย  โดยได้จัด
ประชุมสัมมนาเชิงปฏบิัติการ เร่ือง “การก าหนดทิศทางยทุธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  สู่
การพัฒนาอย่างเปน็รูปธรรม” ระหว่างวันที่ 6 – 8 ธนัวาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณชิย์ (หาดตะวัน
รอน) ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีกรรมการสภามหาวิทยาลัยและผูบ้ริหารมหาวิทยาลยั ร่วมกัน
ก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และก าหนดนโยบายของมหาวิทยาลยั ให้เป็นแนวทางไปสู่การพฒันาอย่างเปน็รูปธรรม 
และเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีแผนและกลไกการพฒันาศักยภาพของมหาวิทยาลัยได้อยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศในการพัฒนาชุมชนใกล้เคียงในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และเพิ่มการขยายผลในอาเซียน
หลากหลายมากข้ึน (UBU_P_5.1-4-1) และเพื่อให้การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยด าเนนิการเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย จงึได้จดัประชุมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลยั ร่วมกับ 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวนัที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันก าหนด
นโยบายและทิศทางยุทธศาสตรข์องสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อซักซ้อมความเข้าใจให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย พร้อมทั้ง ร่วมกันวางแผนนโยบายในการพัฒนา
มหาวิทยาลยัให้ด าเนินการเปน็ไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีที่วางไว้และในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 มีมติรับทราบนโยบายของ
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2558 – 2560  (UBU_P_5.1-4-2) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 มีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้แผนกล
ยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี พ.ศ.2557 รอบ 9 เดือน และ มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ มอบกองแผนงาน
ด าเนินการติดตามและพัฒนาผลการด าเนนิงานให้บรรลุค่าเปา้หมาย (ในรอบ 12 เดือน) โดยเฉพาะตัวบ่งชีท้ี่มีค่า
คะแนนที่ยงัไมบ่รรลุค่าเปา้หมาย  (UBU_P_5.1-4-3)  

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 มีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงระดับมหาวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ณ มิถุนายน 2557) (UBU_P_5.1-4-4) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557 มีมติอนุมัติ (ร่าง) แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบบัที่ 3) พ.ศ. 2557 – 2561 และแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลยั เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินงาน (UBU_P_5.1-4-5) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 มีมติเห็นชอบแผนกลยทุธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 
ปี (พ.ศ. 2555 – 2559) ฉบับปรับปรุงปี 2558 – 2559  

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558  มีมติอนุมัติ (ร่าง) แผนกลยุทธท์างการเงินมหาวิทยาลยั ปี 
2558 – 2559 เพื่อใช้ส าหรับการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 มีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน ตามแผนบริหารความ
เสี่ยงระดับมหาวทิยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ณ มีนาคม 2558) โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ มอบ
มหาวิทยาลยัจัดท าสรุปผลการด าเนินงานที่คณะ/ส านัก และหนว่ยงาน ที่ยังไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะอะไร ซึ่ง
มหาวิทยาลยัต้องไปด าเนนิการสรุปประเด็นให้มีความชัดเจนมากข้ึน  และมอบส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายไป
ด าเนินการจัดท าแผนความเสีย่งให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 มีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนการปรับปรุง
ควบคุมภายใน ระดบัมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558(ณ มีนาคม 2558) โดยมีขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
ดังนี้  

1) มอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณาความเสี่ยงเร่ืองแผนการรับนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ว่าเป็นไปตามแผนที่
ก าหนดหรือไม่ และผลการด าเนินงานของคณะกรรมการที่ไปท าการศึกษาการแก้ปัญหานั้น ด าเนินงานทันตาม

http://ubuqaonline.ubu.ac.th/docs/2557/UBU/UBU_P_5.1-4-1.pdf
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ระยะเวลาที่ก าหนดหรือไม่ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องมียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนโดยระบุไว้ในแผนการรับนักศึกษา ไม่ใช่ปรับ
เฉพาะแผนการรับนักศึกษาให้เหมาะสม และประชาสัมพันธ์เชิงรุกเท่านั้น ผู้บริหารมหาวิทยาลัยจะต้องมีวิธีการและ
แผนการด าเนินงานที่ชัดเจนมากข้ึน 

2) ความเสี่ยงเรื่องการเกิดอัคคีภัย มหาวิทยาลัยได้มีการซ้อม แต่ผลการด าเนินงานเขียนไว้ไม่ชัดเจน ควร
เปลี่ยนเป็นรับทราบและให้ถือปฏิบัติได้ และควรมีการสุ่มตรวจการด าเนินงานส าหรับคณะและหน่วยงานต่างๆ ด้วย 
(UBU_P_5.1-4-6) 

 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
สภามหาวิทยาลัยใช้หลักประสทิธิภาพ ในการก ากบัดูแลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย เพื่อก าหนดทิศทางการ
พัฒนาให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกับแผนงบประมาณรายจา่ยของมหาวิทยาลัย โดยสภามหาวิทยาลัยยังมีบทบาทใน
การก ากับดูแลให้มหาวิทยาลัยมกีระบวนการปฏบิัติงานโดยใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ ทรพัยากรบุคคลและ
เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ดังนี ้ 

2.1 ด้านประสทิธิภาพการใชจ้่ายงบประมาณ  สภามหาวิทยาลยัให้ความส าคัญในการก ากบัดูแลประสทิธิภาพ
การใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยมีหนา้ที่ต้องปฏบิัตติามระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี วา่ด้วย การเงินและทรัพย์สินของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534  ซึ่งต้องจัดท ารายงานการเงิน 
ภายใน 60 วัน นบัจากวนัสิน้ปีงบประมาณ  โดยมีกลไกการด าเนินงานทีส่ าคัญ ซึง่กองคลัง เปน็หน่วยงานที่ก ากับ 
ดูแลการเงินและการคลังของมหาวิทยาลัย โดยมีหน้าทีต่้องปฏิบตัิตามระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การเงนิและทรัพยส์ินของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2534 หมวด 6 การจัดท าบัญชีและรายงานการเงิน แห่ง
ระเบียบ ข้อ 35.2 วรรคท้าย ก าหนดว่า ให้จัดท ารายงานการเงนิประจ าปีเสนอสภามหาวทิยาลยัซึ่งในคราวประชุม
สภามหาวิทยาลัย มีการพิจารณาอนุมัติรายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 3 ครั้ง ดังนี ้

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 มีมติเห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตร
มาสที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (UBU_P_5.1-4-7) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 มีมติเห็นชอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตร
มาสที่ 3 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และมอบกองคลังด าเนินการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย(UBU_P_5.1-4-8) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 3/2558 มีมติเห็นชอบงบการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไตรมาส
ที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  และมอบกองคลังไปด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย ดังนี้  

1) มอบมหาวิทยาลัยไปพิจารณา เรื่องรายจ่ายค่าสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยที่สูงขึ้น โดยไปวิเคราะห์เพื่อ
หาแนวทางการแก้ไขต่อไป  

2) มอบมหาวิทยาลัยไปจัดท าตารางเปรียบเทียบงบการเงินของมหาวิทยาลัยเป็นรายไตรมาส เพื่อให้ง่ายส าหรับ
การพิจารณาต่อไป  

3) มอบมหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการหนึ่งชุด เพื่อก ากับดูแลเรื่องงบการเงินของมหาวิทยาลัย เพื่อท า
หน้าที่กลั่นกรองเรื่องงบการเงินของมหาวิทยาลัยก่อนน าเสนอรายงานให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยทราบ ต่อไป 
(UBU_P_5.1-4-9) 

สภามหาวิทยาลัยให้ความส าคญัในการก ากับดูแลประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยได้
พิจารณาแผนปฏบิัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพิ่มเตมิ/ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเบิกจ่าย ดังนี้ 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 มีมติอนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557เพิ่มเติม ครั้งที่ 6  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเบิกจ่าย(UBU_P_5.1-4-
10) 

http://ubuqaonline.ubu.ac.th/docs/2557/UBU/UBU_P_5.1-4-1.pdf
http://ubuqaonline.ubu.ac.th/docs/2557/UBU/UBU_P_5.1-4-1.pdf
http://ubuqaonline.ubu.ac.th/docs/2557/UBU/UBU_P_5.1-4-1.pdf
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- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557 มีมติอนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเบิกจ่าย 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557 มีมติอนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม จากเงินเหลือจ่ายสะสมของส านักวิทยบริการ(UBU_P_5.1-4-
11) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 มีมติอนุมัติแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(UBU_P_5.1-4-12) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 มีมติรับทราบตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม ในกรณีที่มีความ จ าเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย  

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 มีมติรับทราบการตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ในกรณีที่มีความจ าเป็นรีบด่วนต้องเบิกจ่าย 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 มีมติอนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
เงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเบิกจ่าย (UBU_P_5.1-4-
13) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 มีมติอนุมัติปรับแผนงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาสที่ 2 (ครั้งที่ 3/2558)(UBU_P_5.1-4-14) 

สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาการใช้เงินทุนส ารองมหาวิทยาลยั และอนุมัติแผนปฏิบัติการและ
แผนการใช้จา่ยงบประมาณ  ดังนี้  

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 มีมติอนุมัติยืมเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
2557เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ และขออนุมัติใช้เงินรายได้คงเหลือสะสม
ของวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องเบิกจ่าย และขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี งบประมาณเงินรายได้ ประจ าปี พ.ศ. 2557 เพิ่มเติม(UBU_P_5.1-4-15) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 มีมติอนุมัติเงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อด าเนินโครงการปรับปรุงอาคารรวมใจ วิทยาเขตมุกดาหาร และขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติ
การและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ดังนี้ 

1) การเขียนเสนอโครงการควรใส่จ านวนเงินที่ขออนุมัติให้เต็มวงเงิน และให้ระบุระยะเวลาในการขออนุมัติโดย
แบ่งเป็นงวดๆ เพื่อจะได้เห็นโครงการเต็มรูปแบบสมบูรณ์    

2) ในการน าเสนอข้อมูลประกอบการพิจารณาการใช้เงินประเภททุนส ารอง ควรระบุรายละเอียดความจ าเป็นที่
ต้องใช้เงินทุนส ารอง และควรระบุสาเหตุส าคัญที่มีการปรับปรุงเพราะอะไร และหลังจากการปรับปรุงเรียบร้อยแล้วใช้
ประโยชน์อย่างไร และควรแจ้งยอดจ านวนเงินทุนส ารองสะสมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาอนุมัติด้วย
(UBU_P_5.1-4-16) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558  มีมติอนุมัติใช้เงินทุนส ารองมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อก่อสร้างสนามลู่-ลานกรีฑาวัสดุสังเคราะห์แบบมาตรฐาน ส าหรับรองรับการ
แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 43 “กันเกราเกมส์” และขออนุมัติตั้งแผนปฏิบัติการและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (UBU_P_5.1-4-17) 
      สภามหาวิทยาลัย ก ากับดแูลประสิทธิภาพการใช้จา่ยงบประมาณของมหาวิทยาลัย และ อนุมัติรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏบิัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน ดังนี้ 
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- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2557 มีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน  
(ณ 30 มิถุนายน 2557)โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ มอบให้มหาวิทยาลัยไปก าหนดมาตรการในการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย และ  ควรมีการติดตามตรวจสอบผลการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่องด้วย
(UBU_P_5.1-4-18) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 มีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ สิ้นไตรมาสที่4 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(ณ 30 กันยายน 2557) (UBU_P_5.1-4-19) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 มีมติเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ในส่วนเงินงบประมาณแผ่นดิน 
(ณ 31 มีนาคม 2558) โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  

1) มอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการเร่งรัดเรื่องการตรวจรับงานอาคารก่อสร้างต่างๆ ที่ยังด าเนินงานล่าช้า 
รวมทั้งขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินด้วย และทั้งนี้หากการเบิกจ่ายเงินด าเนินการล่าช้าอาจส่งผลกระทบต่อการจัดท าค า
ชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจ าปีต่อคณะกรรมาธิการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ได้  

2) มอบมหาวิทยาลัยไปด าเนินการจัดท าแผนการเบิกจ่ายเงินที่ค้างอยู่ รวมทั้งเร่ืองงบรายจ่ายบุคลากร เพื่อให้
การเบิกจ่ายเสร็จทันตามระยะเวลาที่ก าหนด แล้วน าเสนอแผนการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี พ.ศ. 2558 ว่า
ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละเท่าไรของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร แล้วน าเสนอเข้าที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในครั้งต่อไป(UBU_P_5.1-4-20) 
ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ได้ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อป้องกันความ
เสี่ยงของสถาบนัอุดมศึกษาของรัฐ เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการใช้จ่ายเงนิซึ่งจะเปน็ช่องทางให้เกิดการ
ทุจริตได้ ในการนี้สภามหาวิทยาลัย ได้มีความห่วงใยต่อการบรหิารงานของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะเร่ืองการใช้
จ่ายเงิน ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการทบทวนระบบ การควบคุมการเงินการคลังของมหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจงึ
หารือและมอบมหาวิทยาลัยส่งข้อมูลให้กับส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ในคราวประชมุสภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 2/2558 คร้ังที่ 3/2558 และ คร้ังที่ 4/2558 มีมติเห็นชอบร่างค าตอบแบบสอบถาม เรื่อง การควบคุมด้านการเงิน
การคลังของสถาบนัอุดมศึกษา และมอบมหาวิทยาลัยด าเนนิการส่งค าตอบแบบสอบถามให้ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาต่อไปข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารเงินเพื่อป้องกันความเสี่ยงของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ(UBU_P_5.1-4-
21)  

2.2 ด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร บทบาทของกรรมการสภามหาวทิยาลัยในการก ากับ
การบริหารงานของมหาวิทยาลยั สภามหาวิทยาลัยต้องเป็นองค์คณะที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางดา้นอุดมศึกษา 
เพื่อสร้างกรอบในการด าเนินงานและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยตามบริบทมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  และในการพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏบิัติงานของบุคลากร อาทิ การวางแผนกรอบอัตราก าลังคน การก าหนดเงินเดือน ค่าจ้างและ
ค่าตอบแทน การสรรหาและการคัดเลือกการพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏบิัติงาน การเลื่อนต าแหน่ง การ
โอนหรือย้าย การสร้างขวัญก าลงั วินัยและสวัสดิการ 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 สภามหาวิทยาลัย มีมติมอบกองการเจ้าหน้าที่                
น ากลบัไปทบทวนใหม่เร่ืองของการปรับแผนกรอบอัตราก าลัง 4 ปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (พ.ศ. 2555 – 2558) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 และพิจารณาด าเนนิการตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลยั แล้ว
น าเสนอทีป่ระชุมสภามหาวทิยาลัยในคราวต่อไปโดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้  

1) ในการปรับกรอบอัตราก าลังมหาวิทยาลัยควรจัดท าตารางแสดงกรอบอัตราก าลังเดิม และกรอบอัตราก าลัง
ใหม่ เพื่อจะได้เห็นกรอบอัตราก าลังในภาพรวม และใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป  
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2) มหาวิทยาลัยควรจัดท าตารางแสดงงบประมาณรายจ่ายภาพรวม ในการจ้างกรอบอัตราก าลังใหม่เพื่อให้เห็น
งบประมาณรายจ่ายตลอดทั้งปี  

3) มหาวิทยาลัยควรมีการวางกรอบอัตราก าลังโดยใช้วิธีเกลี่ยภาระงาน เกลี่ยคน และเพิ่มประสิทธิภาพของ
คนท างานเดิมที่ยังท างานไม่เต็มศักยภาพ ส่วนหลักสูตรใหม่ต้องมีการวิเคราะห์และชี้แจงกรอบอัตราก าลังให้ชัดเจน
กับความต้องการ (UBU_P_5.1-4-22) 
และในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558 สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติปรบัแผนกรอบอัตราก าลัง 4 ปี
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี (พ.ศ. 2555 - 2558) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (UBU_P_5.1-4-23) และในคราว
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่4/2558 มีมติอนุมัติปรับแผนกรอบอัตราก าลัง 4 ปี (พ.ศ.2555 - 2558) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (UBU_P_5.1-4-24) 
นอกจากนั้น ยงัมีการจัดกิจกรรมสร้างเสริมความสัมพันธ์ทีด่ีระหว่างบุคลากรเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสื่อสารและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างกว้างขวาง เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงบทบาทและคุณค่าของตนในการมีส่วนร่วมสรา้ง
ความแข็งแกร่งก้าวหน้าให้กับมหาวิทยาลยั  
 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
สภามหาวิทยาลัยก ากับการบรหิารงานของมหาวิทยาลัย โดยใช้หลักการตอบสนองต่อความตอ้งการและส่งเสริมการ
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหนว่ยงานและสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ในประเทศและต่างประเทศ โดยมี
จุดประสงค์เพื่อสนับสนุนและสง่เสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนและด าเนนิกิจกรรมร่วมมือทาง
วิชาการ สภามหาวิทยาลัย มีมตอินุมัติการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวชิาการทั้งในและต่างประเทศ  
ดังนี้  

1. การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ University of 
Management and Economics (UME) ราชอาณาจักรกัมพูชา (ครั้งที่ 7/2557) 

2. การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับ Can Tho 
University (มหาวิทยาลัยเก่ินเทอ) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม(ครั้งที่ 7/2557) 

3. การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOA) ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี กับ College of Aquaculture and Fisheries, Can Tho University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(ครัง้ที่ 7/2557) 

4. การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
กับภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยดานัง ( Faculty of Chemical 
Engineering, University of Science and Technology, University of Danang) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
(ครั้งที่7/2557)(UBU_P_5.1-4-25) 

5. การลงนามใน Umbrella Agreement กับ เครือข่าย ASEA-UNINET (ครั้งที่ 8/2557) 
(UBU_P_5.1-4-26) 

6. การลงนามในข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิ จัย  ( Research Partnership Agreement) ระหว่า ง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of Alberta ประเทศแคนาดา(ครั้งที่ 10/2557) 

7. การลงนามในบันทึกข้อตกลงการด าเนินการวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ University of 
Wisconsin-Madison ประเทศสหรัฐอเมริกา(ครั้งที่ 10/2557)(UBU_P_5.1-4-27) 

8. การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ University of 
Technology, Sydney ประเทศออสเตรเลีย(ครั้งที่ 1/2558)(UBU_P_5.1-4-28) 

9. การต่ออายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา ในต่างประเทศ จ านวน 5 แห่ง 
(ครั้งที่ 3/2558) ดังนี้  
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9.1 Champasack Universityสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
9.2 College of Foreign Languages, Hue University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
9.3 College of Foreign Languages, University of Danangสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
9.4 University of Social Sciences and Humanities, Vietnam National University, Hanoi

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
9.5 University of Battambangราชอาณาจักรกัมพูชา  

10. การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษาในต่างประเทศที่มีการด าเนินกิจกรรม
ทางวชิาการร่วมกัน จ านวน 4 แห่ง (คร้ังที่ 3/2558) ดังนี้  

10.1 Mean Chey University Cambodia ราชอาณาจักรกัมพูชา  
10.2 CheaSim University of Kamchaymearราชอาณาจักรกัมพูชา 
10.3 UniversitiTeknologi Malaysia ประเทศมาเลเซีย  
10.4 University of Health Sciences (UHS)สาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

(UBU_P_5.1-4-29) 
11. การท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ Royal University of Agriculture ราชอาณาจักร

กัมพูชา (ครั้งที่ 4/2558) (UBU_P_5.1-4-30) 
สภามหาวิทยาลัยได้รับทราบการจัดประชุมวชิาการนานาชาติ ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 ใน
การจัดประชุมวชิาการนานาชาติ 18th World Congress Clinical Nutrition (WCCN) “Agriculture, Food and 
Nutrition for Health and Wellness” ระหว่างวันที่ 1 - 4 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัดอุบลราชธาน ี(UBU_P_5.1-
4-31) 
 

4. หลักภาระรับผดิชอบ (Accountability) 
การบริหารมหาวิทยาลัยมีการแบ่งภาระรับผิดชอบในแต่ละประเภทของบุคลากรไว้อย่างชัดเจน ส าหรับหัวหน้าสว่น
งานทุกระดบั ได้ด าเนนิการประเมินผลการปฏบิัติงานตามข้อบังคับของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วา่ด้วย การ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานของอธิการบดีและหัวหนา้ส่วนงาน ซึง่มีระบบและกลไกในการประเมนิผลการปฏิบัติงานไว้
อย่างชัดเจน มหาวิทยาลัยตระหนักถึงภาระความรับผดิชอบในการปฏิบัติหนา้ที่ตามนโยบาย และพันธกิจที่ก าหนดไว้ 
คือ  

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของอธิการบดี (UBU_P_5.1-4-32) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 มีมติอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหัวหน้าส่วนงาน ประจ าปี พ.ศ. 2558 ทั้งสิน้ 6 ราย ดังนี้ 1. คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 2. 
คณะนิติศาสตร ์3. คณะเกษตรศาสตร ์4. คณะเภสัชศาสตร์ 5. ส านักวิทยบริการ6. คณะบริหารศาสตร์ 
(UBU_P_5.1-4-33) 

 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
สภามหาวิทยาลัยก ากับการบรหิารมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักความโปร่งใส มีกลไกทีส่ าคัญ คือ คณะกรรมการ
ตรวจสอบประจ ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิเปน็ประธาน เพื่อท าหน้าที่
ติดตามตรวจสอบประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ทั้งดา้นการเงิน การบริหารความเสี่ยงหรืออ่ืนๆ ตามทีส่ภา
มหาวิทยาลยัมอบหมาย นอกจากนั้นยังมีการตรวจสอบการใช้จา่ยงบประมาณ โดยส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
(สตง.) ซึ่งเปน็หน่วยงานตรวจสอบภายนอก ท าหนา้ที่ตรวจสอบงบการเงนิและการใชจ้่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลยัให้เป็นไปตามระเบยีบต่างๆ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ  
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สภามหาวิทยาลัยจดัให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบด้านการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร โดยประชาสัมพนัธ์ข่าวสารจากสภา
มหาวิทยาลยัให้ประชาคมทั้งภายในและภายนอกได้รับทราบผ่านทางสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
ระบบรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ระบบบันทึกมติสภามหาวิทยาลัย รายงานประจ าปีสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น  
สภามหาวิทยาลัยได้มีกลไกก ากับติดตามการด าเนนิงานของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและความโปร่งใส
ในการบริหารมหาวิทยาลัย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วา่ด้วย การบริหารและการด าเนินงานของส่วน
ของภายในที่มีสถานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ. 2554 ข้อ 30 ก าหนดว่า “ให้ผู้สอบบัญชีของคณะท าการรายงานผลการ
สอบบัญชีและการเงนิเสนอคณะ เพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลยัภายในเก้าสบิวันนับแต่วนัสิน้ปีบัญชี” ซึ่งสภา
มหาวิทยาลยัได้พิจารณารายงานผลการตรวจบัญชีของคณะ/หน่วยงาน ดังนี้ 

- ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 มีมติรับทราบรายงานผลการสอบบัญชีและการเงิน คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะ
นิติศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (UBU_P_5.1-4-34) 

- ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 มีมติรับทราบรายงานผลการตรวจสอบบัญชีและการเงิน คณะ
นิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2557 และรายงานผลการวิเคราะห์งบการเงิน คณะนิติศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
2557(UBU_P_5.1-4-35) 
สภามหาวิทยาลัย มีมติรบัทราบข้อสังเกตของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิ เก่ียวกับระเบียบพสัดุของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งอยู่ภายใต้ก ากับดูแลของกระทรวงศึกษาธิการเก่ียวกับการทีส่ถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ ออกข้อบังคับหรือระเบียบ
พัสดุของแต่ละสถาบนัอุดมศึกษาได้ โดยที่ในระเบยีบ/ข้อบังคบัดังกล่าวอาจมิได้ก าหนดให้มหาวิทยาลัย/สถาบัน ต้อง
ส่งส าเนาสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลคา่ตั้งแต่หนึง่ลา้นบาทขึ้นไปให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดนิหรือ
ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี และกรมสรรพากร ไว้ในระเบียบพสัดุของมหาวิทยาลยั/สถาบัน 
ซึ่งต่างจากการด าเนนิการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็น
มาตรการที่คณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดนิ เห็นว่ามีความจ าเป็นที่หนว่ยรับตรวจของส านักงานการตรวจเงนิ
แผ่นดินต้องถือปฏบิัติ ให้สภามหาวิทยาลยัพิจารณาด าเนนิการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป และแจง้ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทราบภายใน 60 วนั นบัจากได้รับหนังสือฉบบันี้ เพื่อจะได้รวบรวมเป็นข้อมูลแจ้ง
ส านักงานการตรวจเงินแผน่ดินทราบต่อไป(ครั้งที่ 9/2557)(UBU_P_5.1-4-36) 

 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation) 
สภามหาวิทยาลัยให้ความส าคญัเป็นอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมของประชาคมและภาคส่วนที่เก่ียวข้องในทุกด้าน โดย
ค านึงถึงบทบาทการมีสว่นร่วมของบุคลากรทุกระดับ เร่ิมต้นจากกระบวนการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย  การ
ได้มาซึ่งผู้บริหารและการออกกฎระเบียบข้อบังคับ นอกจากนี้สภามหาวิทยาลัย ยังพร้อมรับฟังความคิดเห็นจาก
ประชาคมภาคส่วนต่างๆ ตลอดจนบุคลากรที่เสนอแนะให้ความเห็นหรือโต้แย้งในมติใดๆ โดยพร้อมปรับปรุงแก้ไขใน
สิ่งที่เป็นความถูกต้องชอบธรรมเพื่อประโยชนส์ูงสดุของมหาวิทยาลัย 
สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมรว่มกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยในการก าหนดทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย โดยมีการ
น านโยบายการพฒันามหาวิทยาลัย จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การก าหนดทศิทางยุทธศาสตร์และ
นโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สู่การพัฒนาอย่างเป็นรปูธรรม”เพื่อปรับปรุงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย 
รวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย สภามหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดนโยบายและมอบ
มหาวิทยาลยัไปจัดท าแผนยทุธศาสตร์และแผนการพฒันามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีต่อไป 
สภามหาวิทยาลัยใช้หลักการมีสว่นร่วม โดยการเปิดโอกาสให้บคุลากรหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการเกี่ยวกับการตัดสนิใจในเร่ืองต่างๆ ผา่นกลไกการคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่มผีู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนงาน
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัร่วมเป็นคณะกรรมการและมีการรายงานผลการด าเนินงานต่อทีป่ระชุม
สภามหาวิทยาลัย ตามรอบ การด าเนินงาน อาทิ  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการพิจารณา
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ต าแหน่งทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีคณะกรรมการพิจารณากลัน่กรองหลักสูตร คณะกรรมการพิจารณา
การก าหนดยุทธศาสตร์ ทิศทาง และนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
สภามหาวิทยาลัยซึง่มีอ านาจในการก ากับดูแลงานดา้นวชิาการการเงินและงบประมาณ และด้านบุคลากรในการ
บริหารมหาวิทยาลัย โดยพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 
2541ก าหนดให้สภามหาวิทยาลยัมีอ านาจและหนา้ที่แต่งตั้งและถอดถอนรองอธิการบดีเพื่อให้การบริหารงานของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีเปน็ไปอย่างต่อเนื่องมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  จึงได้แต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี และรักษาราชการแทนผูช้่วยอธิการบดี 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557 มีมติรับทราบการแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี 
และรักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(UBU_P_5.1-4-37) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2558 มีมติรับทราบการแต่งตั้งรักษาราชการแทนรองอธิการบดี และ
รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(UBU_P_5.1-4-38) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 4/2558 มีมติรับทราบประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง 
แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ มีมติเห็นชอบ ให้แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 (UBU_P_5.1-4-39) 
นอกจากนี้ อธิการบดไีด้มีการกระจายอ านาจไปยัง รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี  ให้มีส่วนร่วมในการตัดสนิใจ 
หรือมีการมอบอ านาจให้ผู้บริหารส่วนงานตา่งๆ มีอ านาจในการบริหารจัดการในหลายดา้น อาทิ การบริหารการเงิน 
การบริหารการพัสดุ การบริหารงานบุคคล และการมอบอ านาจหน้าที่ให้คณะกรรมการชุดต่างๆ ได้ด าเนนิการในเร่ือง
ที่เก่ียวข้อง  

 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มีฐานะเป็นนิตบิุคคลจัดตั้งโดยพระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ที่ให้
มหาวิทยาลยัเป็นสถานศึกษาและวิจัย มีวัตถปุระสงค์ให้การศึกษาส่งเสริมวชิาการและวิชาชพีชัน้สูง ท าการสอน ท า
การวิจัย ให้บริการวิชาการแก่สงัคม และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สภามหาวิทยาลัยพิจารณาเรื่องต่างๆบนพื้นฐาน
ของกฎหมายระเบียบและข้อบังคับที่ถูกต้องชอบธรรม รวมทั้งระเบียบอ่ืนๆที่เก่ียวข้องทั้งในเร่ืองการบริหารการเงิน 
การบริหารงานบุคคลและการออกระเบียบย่อยต่างๆเพื่อถือปฏิบัติในมหาวิทยาลัย ได้มีการพิจารณาโดยใช้ดุลยพนิิจ
และวินิจฉัยตดัสินใจในเร่ืองต่างๆบนพืน้ฐานของหลักนิติธรรม และสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัตกิฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศเป็นลายลักษณ์อักษร และสื่อสารให้คณะผู้บริหาร บุคลากร และผู้มสี่วนเก่ียวข้องได้รบัรู้ผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น หนังสือเวียน เวบ็ไซตส์ านกังานสภามหาวิทยาลัย เปน็ตน้  
ทั้งนี้ พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มาตรา 15 ก าหนดอ านาจและหนา้ที่ของสภามหาวิทยาลยัอย่าง
ชัดเจน โดยให้มีอธิการบดีเปน็ผูบ้ังคับบัญชาสูงสุดและรบัผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัยและในการบริหาร
กิจการมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อก าหนดข้อบังคับต่างๆ ดังนัน้ เพื่อให้มหาวิทยาลยัและ
หน่วยงานด าเนนิงานได้อย่างราบรื่น และมปีระสทิธิภาพ สภามหาวิทยาลยัได้ก ากบัดูแลให้มีการใช้อ านาจของ
กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย โดยมีการทบทวนการปฏิบัตงิานและการปรับปรุง กฎระเบียบ ข้อบังคบัตา่ง ให้มีการปฏิบัติตามอย่าง
จริงจังและเพื่อถือปฏิบัติร่วมกัน ทั้งนี้ ได้มีการเผยแพร่ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศของคณะ/มหาวิทยาลัย อาทิ 
พระราชบญัญัติมหาวิทยาลัย ขอ้บังคับ ระเบียบ ประกาศ ค าสัง่เก่ียวกับการจัดตั้งส่วนงานและการแบ่งหน่วยงานใน
ส่วนงาน การบริหารงานบุคคล การเงิน การพัสดุ ระบบการตรวจสอบ การบริหารวิชาการ การประกันคุณภาพ
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การศึกษา การบริหารทั่วไป  สทิธิสวัสดิการของบุคลากรและนกัศึกษา  และข้อบังคับ/ระเบียบอ่ืนๆผ่านเว็บไซต์ของ
ส านักงานสภามหาวทิยาลัย  
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้การวางระเบียบและออกข้อบังคับของมหาวิทยาลัยและอาจมอบให้ส่วนราชการใด
ในมหาวิทยาลัยเป็นผู้วางระเบียบ ออกข้อบังคับและประกาศดงันี้ 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 มีมติเห็นชอบ ให้แก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่า
ด้วยการให้บุคลากรลาหยุดราชการเพื่อไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการหรือปฏิบัติงานตามโครงการแลกเปลี่ยน
คณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .... และมอบให้กองการเจ้าหน้าที่น ากลับไปแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัย และเมื่อด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วให้น าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2557 มีมติเห็นชอบ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน คณะพยาบาลศาสตร์ พ.ศ. ... และมอบให้คณะพยาบาลศาสตร์น ากลับไปแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ  เมื่อด าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้น าเสนอนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามต่อไป(UBU_P_5.1-4-40) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 มีมติเห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
การก าหนดอัตราเงินเดือนแรกบรรจุส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ แก้ไข
ข้อที่ 1 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 เป็นต้นไป ให้ย้ายไปอยู่ท้ายสุดบรรทัดสุดท้ายก่อนวันที่ 
และให้ใช้ค าว่า ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 มีมติมอบคณะเกษตรศาสตร์ น าร่างประกาศมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง การจัดตั้งและบริหารงานศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีงา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พ.ศ. …. กลับไปพิจารณาใหม่และแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 มีมติเห็นชอบ ดังนี้  ให้ยกเลิกข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 และข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2557  และมีมติเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... และมอบกองการเจ้าหน้าที่ไปปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย และด าเนินการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่งให้นายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณา และส่งให้นายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนามต่อไป(UBU_P_5.1-4-41) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ว่า
ด้วย การจ่ายเงินค่าตอบแทนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษภายนอกที่ปฏิบัติงานที่หน่วยบริการทางการแพทย์ ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ ควรแก้ไขรูปแบบ
ประกาศให้ถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี โดยข้อที่ 1 ถ้าเป็นประกาศจะใช้ว่า ประกาศนี้ใช้บังคับกับ
บุคคลภายนอกที่ปฏิบัติงานเท่านั้น มีผลบังคับต้องไปอยู่ท้ายสุด เขียนว่า ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 
(UBU_P_5.1-4-42) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 มีมติเห็นชอบ ให้ใช้ (ร่าง) ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. .... ชั่วคราวไปก่อน และ มอบให้กองการเจ้าหน้าที่ไป
ปรับแก้ไขใหม่ทั้งฉบับแล้วน าเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 
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- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2557 มีมติอนุมัติ ร่างประกาศคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายค่าสอนเกินภาระงานสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2557 
และพิจารณาด าเนินการตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป(UBU_P_5.1-4-43) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2558 มีมติอนุมัติประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี                เร่ือง 
หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน ส าหรับอาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ และวิทยากรที่สอนให้กับหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะบริหารศาสตร์ ในหลักการของอัตรา
ที่เสนอ และมอบมหาวิทยาลัยจัดท าระเบียบเก่ียวกับ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนส าหรับอาจารย์ประจ า อาจารย์
พิเศษ และวิทยากรที่สอนให้กับหลักสูตรต่างๆ และให้มีผลย้อนหลังถึงกรณีนี้ด้วย 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  1/2558 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกข้อบังคับ สภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย การจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป พ.ศ. 2549 เดิม และให้จัดท าข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วยการจ้างบุคคลที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป เป็นพนักงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยมอบให้ ศาสตราจารย์
เกียรติคุณสุมนต์ สกลไชย นางอรวรรณชยางกูร และนายโกเมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภา
มหาวิทยาลัย พิจารณาข้อบังคับสภามหาวิทยาลัยฯ ฉบับใหม่ และน าเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม
ต่อไป 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 มีมติเห็นชอบ ร่างประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
รายชื่อวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) และให้
ยกเลิกวารสารทางวิชาการ 1 รายการ คือ 3.3 International Journal of emerging technology and advanced 
engineering ในเอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ฉบับลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2558 มีมติอนุมัติ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย 
การบริหารงานและการด าเนินงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  พ.ศ. .... และมอบให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยเมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว ส่งให้นายโก
เมท ทองภิญโญชัย ที่ปรึกษาด้านกฎหมายของสภามหาวิทยาลัย ตรวจสอบอีกครั้งก่อนน าเสนอสภามหาวิทยาลัยใน
คร้ังต่อไป 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2558 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเมื่อปฏิบัติงาน
ครบระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2558 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป(UBU_P_5.1-4-
44) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2558มีมติมอบมหาวิทยาลัยแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัด
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....ตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพิ่มเติมเป็นการเฉพาะส าหรับข้าราชการทั้งสี่รายเพื่อน าเสนอที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาในการประชุมคร้ังต่อไป(UBU_P_5.1-4-45) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558 มีมติรับทราบประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง 
หลักเกณฑ์การใช้เงินกองทุนส่งเสริม และพัฒนาการผลิตบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 
3) พ.ศ. 2558 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป (UBU_P_5.1-4-46) 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558พิจารณาอนุมัติแบ่งส่วนงานภายใน ส านักบริหารทรัพย์สินและ
สิทธิประโยชน์ มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงาน
วิสาหกิจ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 และ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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เรื่อง การแบ่งส่วนงานภายในส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์พ.ศ. 2558  และทั้งนี้ มอบมหาวิทยาลัยไป
ด าเนินการแก้ไขตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2558 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง 
หลักเกณฑ์การจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือน ส าหรับอาจารย์แพทย์ ในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 
2557 และให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

- ในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 มีมติมอบมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ใหม่ และเมื่อด าเนินการแก้ไข
เสร็จเรียบร้อยแล้วส่งให้ นางอรวรรณ ชยางกูร และนายโกเมท ทองภิญโญชัย พิจารณาตรวจสอบก่อนส่งให้นายก
สภามหาวิทยาลัยลงนามต่อไป(UBU_P_5.1-4-47) 
นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามหลักนิติธรรมแล้วมหาวิทยาลยัยังก าหนดจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เพื่อให้บุคลากรประพฤติและปฏบิัติงานได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทและหน้าที่ของ
ตนเองและเป็นที่ยอมรับขององค์กร 

 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
สภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลและบริหารมหาวิทยาลัยด้วยหลักของความเสมอภาค อาทิ การบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล ทั้งในเร่ืองถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ความเชื่อ ศาสนา ภาษา เพศสภาพทางกายหรือสุขภาพฐานะทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการศึกษาและการฝึกอบรม ซึ่งมหาวิทยาลัยให้ความเสมอภาคในโอกาส (Equity of 
Opportunity) ได้แก ่

9.1 ความเสมอภาคในการสมัครงานโดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่มาสมคัรงานที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์และพื้น
ฐานความรู้ตามที่ก าหนดไว้มสีิทธิได้รับการพิจารณาอย่างเท่าเทยีมกันโดยไม่มีการกีดกัน อันเนือ่งจากฐานะ เพศ สีผิว
ความเชื่อและศาสนา 

9.2 ความเสมอภาคที่ให้ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคกัน โดยใช้ระเบียบที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ในด้านการ
บริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาทิ การวางแผนกรอบอัตราก าลังคน การก าหนดเงินเดือน ค่าจ้างและ
ค่าตอบแทนการสรรหาและการคัดเลือกการพัฒนาบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงานการเลื่อนต าแหน่ง การ
โอนหรือย้ายขวัญก าลัง และวินยัการพ้นจากงานสวัสดิการ รวมทั้งมีหลักปฏิบัติดา้นจรรยาบรรณองค์กร (Code of 
Conduct) เพื่อให้บุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีประพฤติและปฏิบตัิงานได้อยา่งเหมาะสม อาทิ มีการ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานของบคุลากรอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าบุคคลดังกลา่วจะเปน็ข้าราชการหรือพนักงาน
มหาวิทยาลยั โดยมหาวทิยาลัยก าหนดเกณฑ์ภาระงานที่เทา่กัน และประเมินผลด้วยเกณฑ์เดียวกันในบุคลากรที่เป็น
กลุ่มเดียวกัน เช่น สายวชิาการ ซึ่งประกอบด้วยอาจารย์และนักวิจัย อย่างไรก็ตาม หากพบความไม่เป็นธรรม อันเกิด
จากการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มหาวทิยาลัยเปิดโอกาสให้ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ซึ่ง
ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวทิยาลัยโดยกรรมการสภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวฒุิเป็นประธานท าหนา้ที่รับเร่ือง
ร้องเรียนที่ไม่เป็นธรรม 

9.3 สภามหาวิทยาลยัก ากับดูแลมหาวิทยาลัยให้มีการบริหารจดัการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบายของ
มหาวิทยาลยั โดยยึดหลักความเสมอภาค ปฏิบัติต่อบุคลากรของคณะ/มหาวิทยาลัย ทุกคนอย่างเท่าเทียม  ไม่มีการ
แบ่งแยก เช่น การสง่เสริมให้บุคลากรทุกคนได้มโีอกาสในการพฒันาตนเอง สนบัสนุนให้เข้าร่วมฝึกอบรมในส่วนที่
เก่ียวข้องกับงานที่รับผิดชอบ การจัดสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรของคณะ/มหาวิทยาลัย เป็นตน้ 

 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
สภามหาวิทยาลัยก ากับดูแลให้การบริหารจัดการมหาวิทยาลัย ใช้หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ยึดหลกัการของการมีส่วนร่วม
ทางความคิดซึง่กันและกัน โดยมีกระบวนการหาข้อตกลงร่วมกันในการปฏบิัติงานทั้งจากผู้รับบริการ และบุคลากร
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ของมหาวิทยาลัย โดยเปิดโอกาสให้ผู้บริหารระดับตา่งๆ รวมถึงบุคลากรของคณะ/มหาวิทยาลยัมีโอกาสแสดงความ
คิดเห็นผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
สภามหาวิทยาลัยใช้มติที่ประชุมในการพิจารณาเร่ืองที่มีความส าคัญเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เช่น การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ แผนปฏบิัติการและงบประมาณของมหาวิทยาลัย เป็นตน้ และสภามหาวิทยาลยัไดม้ีการก าหนดให้มีการ
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวทิยาลัยอุบลราชธานสีู่
การพัฒนาอย่างเปน็รูปธรรม เมื่อวันที่ 7 – 8 ธันวาคม 2557 ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณชิย์ (หาดตะวันรอน) 
ต าบลนาจอมเทียน อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีเพื่อปรึกษาหารอืเก่ียวกับนโยบายของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
และเพื่อให้การบริหารจัดการภายในมหาวิทยาลัยด าเนินการเปน็ไปอยา่งต่อเนื่อง และสอดคลอ้งกับนโยบายของ
มหาวิทยาลยั จึงได้จัดประชุมระหว่างกรรมการสภามหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วนัที่ 
1 กุมภาพันธ์ 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อร่วมกันก าหนดนโยบายและทิศทางยทุธศาสตร์ของสภา
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีซึ่งทีป่ระชุมได้ก าหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2558 – 
2560 สภามหาวิทยาลัย จงึได้ก าหนดให้มีการจัดประชุมระหว่างนายกสภามหาวิทยาลัยร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เก่ียวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในวนัที่ 30 เมษายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อซักซ้อม
ความเข้าใจให้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลยั พร้อมทั้งร่วมกันวางแผนนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ด าเนินการ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธภิาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานทีี่วางไว้
(UBU_P_5.1-4-48) 
 

 

5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลยัแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยที่ 2455/2557 เพื่อท าหน้าทีส่่งเสริม
สนับสนนุให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนนิการจัดการความรู้ตามระบบ (UBU_P_5.1-5-1) โดยในปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2558 คณะกรรมการจัดการความรู้ ได้ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ที่สอดคล้องแผน
กลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมพันธกิจดา้นการผลิตบณัฑิตและดา้นการวิจัย (UBU_P_5.1-5-2) 

มหาวิทยาลยัสนบัสนุนให้ทุกคณะและส านักได้มีพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ เพื่อน ามาก าหนดแผนการ
จัดการความรู้และก าหนดแนวทางการด าเนนิงาน โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับสถาบนัอุดมศึกษาต่างๆ อาทิ 

1) กิจกรรม Mini-UKM คร้ังที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2557 
2) โครงการเสวนาเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 27 (ครั้งที่ 1/2558) ณ มหาวิทยาลัย

นเรศวร เมื่อวันที่ 18-20 มกราคม 2558  
3) กิจกรรม Mini-UKM คร้ังที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 (UBU_P_5.1-5-3) 
มหาวิทยาลยัได้มีการติดตามผลการจัดการความรู้ของทุกคณะและส านัก โดยให้มีการรายงานผลการด าเนนิการ

จัดการความรู้ต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ (UBU_P_5.1-5-4) 
 

 
 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

 ผลการด าเนินงาน : 
มหาวิทยาลยัมีการบริหารและพฒันาบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน เพื่อให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2555-2559) โดยมหาวิทยาลัย
บริหารอัตราก าลัง ตามแผนกรอบอัตราก าลัง 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558) ที่สภามหาวทิยาลัยไดพ้จิารณาให้ความ
เห็นชอบ แผนกรอบอัตราก าลงัดังกล่าวมีความครอบคลุมอัตราก าลังทั้งประเภทข้าราชการ พนกังานมหาวิทยาลยั 
และลูกจ้างชั่วคราว ทั้งนี้ เพื่อก าหนดจ านวนอัตราก าลังที่เหมาะสม โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลบุคลากรตามหลักเกณฑ์
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ที่ก าหนดตามประเภทต าแหนง่ ได้แก่ ประเภทวิชาการ ประเภททั่วไป ประเภทวชิาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
(UBU_P_5.1-6-1) นอกจากนี้ มหาวิทยาลยัก าหนดแผนการบริหารบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อ
ส่งเสริมสนบัสนุนการบริหารบุคลากรให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด ทั้งด้านบริหารอัตราก าลงัและการส่งเสริม
ความก้าวหน้าของบุคลากรให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณป์ัจจุบนั (UBU_P_5.1-6-2) 
มหาวิทยาลยัก ากับให้ทุกคณะและส านักด าเนินงานตามแผนกรอบอัตราก าลัง 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558)และ
มหาวิทยาลยัมีการประเมินผลการด าเนินงานตามแผนกรอบอัตราก าลังดังกล่าว (UBU_P_5.1-6-3) นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลยัมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
(UBU_P_5.1-6-4) เพื่อน ามาประกอบการจัดท าแผนกรอบอัตราก าลังและแผนการบริหารบุคลากรในระยะต่อไป 
ส าหรับการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนของทกุคณะและส านัก มหาวิทยาลัยก าหนดแผนพฒันา
บุคลากร ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนนุบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย และการเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนนุเพื่อให้มีสมรรถนะ 
ทักษะ ความรู้ความสามารถในปฏิบัติงาน และมีความกา้วหน้าในสายงาน นอกจากนี้ มหาวทิยาลัยมีการจัดสรรทุน
พัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกป ีและ มหาวิทยาลัยได้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อน ามาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรในระยะต่อไป 
มหาวิทยาลยัให้ความส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี การสรา้งขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร เพื่อให้สามารถ
ท างานได้อย่างมปีระสิทธิภาพมหาวิทยาลยัได้จัดให้มีสวสัดิการต่างๆ เพิ่มเติม อาท ิ

1) การจัดสวัสดิการทีพ่ักอาศัย ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจ้ัดให้มีแฟลตที่พักอาศัยส าหรับบุคลากร จ านวน 6 หลัง 
(UBU_P_5.1-6-1) 

2) การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบคุลากรร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 1 
- 8 มิถุนายน 2558 ณ มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตก าแพงแสน (UBU_P_5.1-6-2) 

3) การช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพและเป็นเจา้ภาพสวดพระอภิธรรมศพส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
(UBU_P_5.1-6-3) 

4) การบริการรถรับส่งส าหรับบคุลากรมหาวิทยาลัยและบุตรหลานบุคลากร(UBU_P_5.1-6-5) 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลยัได้มีการประเมินความพึงพอใจดา้นสวัสดิการ ด้านการสรา้งเสริมสุขภาพที่ดี และด้านการสร้าง
ขวัญก าลังใจของบุคลากร (UBU_P_5.1-6-6) 
มหาวิทยาลยัให้ความส าคัญในการให้บุคลากรประพฤติตนเป็นไปตามจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยก าหนดโดยมีการ
เผยแพร่จรรยาบรรณในรูปแบบต่างๆ อาทิ คู่มือ โปสเตอร์ และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มหาวทิยาลัย รวมทั้งจัดให้มี
การบรรยายให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรใหม่ ในวันปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ในวันที่ 25– 26 มีนาคม 2558 
(UBU_P_5.1-6-7) 
 

 
 

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

 ผลการด าเนินงาน : 
ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ก าหนดนโยบายการประกนัคุณภาพการศึกษา โดยผา่นความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลยั เมื่อการประชุมคร้ังที่ 9/2553 วันที่ 26 ธ.ค. 2553 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 ที่จะพัฒนาการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลยั และปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ทบทวน และก าหนดแนวปฏิบัติใน
การก ากับ ควบคุมติดตามและประเมินคุณภาพภายในให้สอดคล้องกับแนวทางตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดบัอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายใต้    
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5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ในระดับหลักสูตร คณะวชิา และสถาบัน ในส่วนของหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยฯ 
ได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพภายในตามเกณฑ์การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา พ.ศ. 2553 ของ สกอ. 

กลไกการประกันคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มีกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดยก าหนดให้มี “คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาระดับมหาวทิยาลัย” เพื่อท าหน้าที่พฒันา บริหารและติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพภายในของ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า โดยม ี“ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ” เปน็หนว่ยงานกลางในการ
ส่งเสริมและสนับสนนุการด าเนนิงาน และกระตุน้ให้มีการด าเนนิกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง
ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 

การก ากับติดตามการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี มีการติดตามผลการด าเนนิงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ

ภายใน ปีการศึกษา 2557 ทั้งในระดับคณะ ส านัก และสถาบนั จ านวน 2 ครั้ง คือ รอบ 9 เดือน (UBU_P_5.1-7-1) 
และ12 เดือน (UBU_P_5.1-7-2) เสนอต่อคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ ยังได้มีการติดตามความคืบหนา้การด าเนนิงานร่วมกับคณะ/ส านัก และหน่วยงานสว่นกลางที่
รับผิดชอบการด าเนนิงานตามตวับ่งชี้การประกันคุณภาพที่ก าหนดในเป้าหมายคุณภาพ  

การส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ก าหนดให้มีการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายใน ทั้งในระดับ

หลักสูตร คณะวิชา ส านัก และสถาบนั ที่หลากหลายช่องทาง เช่น  
1) การจัดท าเว็บไซต์ และ จดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ประชาสมัพันธ์การด าเนนิงาน และสร้างความรู้เข้าใจ 

(UBU_P_5.1-7-3) 
2) การสัญจรเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคุณภาพ ระดับหลักสูตร และคณะแก่บุคลากรที่เก่ียวข้องทุก

ระดับ (UBU_P_5.1-7-4) 
3) การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ระดับหลักสตูร และคณะ/สถาบนั แก่

บุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ (UBU_P_5.1-7-5) 
4) การจัดโครงการเพื่อเตรียมความเข้าใจ และการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพ ระดบัหลักสูตร และ

คณะ/สถาบัน แก่ผูบ้ริหาร คณาจารย์ ผู้ประเมนิคุณภาพภายใน และบุคลากรที่เก่ียวข้องทุกระดับ ดังนี้ 
ระดับหลักสูตร (UBU_P_5.1-7-6) 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ระดับหลักสูตร คณะ 

และสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ระว่างวนัที่ 9-10 ตุลาคม 2557  
- โครงการฝึกอบรมผู้ประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 20-22 เมษายน 2558 
- โครงการซ้อมตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 11-12

พฤษภาคม 2558  
- โครงการชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานผลการด าเนินงาน ระดับหลักสูตร 22 พฤษภาคม 2558 
 - โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร วันที่ 1-2 กันยายน 2558 
ระดับคณะ / ส านัก และสถาบนั (UBU_P_5.1-7-7) 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการด าเนนิงานตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมิน ระดับหลักสูตร คณะ 

และสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ระว่างวนัที่ 9-10 ตุลาคม 2557  
- โครงการประชุมชี้แจงระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา E-Document ปีการศึกษา 

2557 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 (ผู้ประสานหลักของหน่วยงาน) 
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- จัดโครงการความร่วมมือกับ สกอ. ในการชี้แจงระบบฐานข้อมลู CHE QA 3D+ ในพื้นที่การศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือวันที่ 8 สิงหาคม 2558  

- โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและสถาบัน ระหวา่งวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 
- โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและมหาวิทยาลัย ระหวา่งวันที่ 22-23 กันยายน 

2558  
นอกจากนี้ ยังจัดโครงการเสริมสร้างแนวคิดและทัศนคติที่ดีดา้นการประกันคุณภาพแก่ผู้บริหาร บุคลากร ผู้
ประสานงานดา้นการประกันคณุภาพ ได้แก่ โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการท างานดา้นการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ระหว่างวันที่ 26-30 มกราคม 2558 และโครงการสัมมนาให้ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ
เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เปน็เลิศ (EdPEx) วันที่ 29 พฤษภาคม 2558 (UBU_P_5.1-7-8) 

การควบคุมคุณภาพ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดการควบคุมคุณภาพการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ

สถาบัน ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ส่วนระดับส านัก (หน่วยงานสนับสนุน) ก าหนดควบคุมคุณภาพตามองค์ประกอบด้านการ
บริหารจัดการ (องค์ 1 7 8 9) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2553 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ตามภารกิจของส านัก ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ได้ควบคุมก ากับการด าเนินงานคุณภาพของหน่วยงานต่างๆ โดยจัดท าเครื่องมือเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 จ านวน 4 ระดับ คือ 
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก (หน่วยงานสนับสนุน) และระดับสถาบัน โดยก าหนดกรอบวงรอบการ
ด าเนินงาน และเป้าหมายการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ของคณะวิชา และสถาบัน (UBU_P_5.1-7-9) 

2) จัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา E-Document ปีการศึกษา 2557 รองรับ
เอกสารการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก (หน่วยงานสนับสนุน) และระดับสถาบัน  
(UBU_P_5.1-7-10) 

3) จัดท า Template การเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน 
4) จัดท า Template การค านวณผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้การประเมินระดับหลักสูตร คณะ 

และสถาบัน 
การตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมติกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2558 วันที่ 7กรกฎาคม 2558 

เห็นชอบรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/ส านักหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน ปี
การศึกษา 2557 (UBU_P_5.1-7-11) โดยมีก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ดังนี้  

- ระดับหลักสูตรระหว่างวนัที่ 4 กันยายน – 1 ตุลาคม 2558 
- ระดับส านักระหว่างวันที่ 9 –11 กันยายน 2558 
- ระดับคณะ/หนว่ยงานเทียบเทา่ ระหว่างวันที่ 5 –17 ตุลาคม 2558 
- ระดับสถาบันวนัที่ 15 –17 พฤศจิกายน  2558 

ขั้นตอนการด าเนนิงาน  
1) หลักสูตร คณะ ส านัก/หน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน จัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพ 
2) มหาวิทยาลัย แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ โดยระดับหลักสูตรเป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน

มหาวิทยาลัย หลักสูตรละ 3 ท่าน ระดับคณะ/ส านัก เป็นผู้ทรงวุฒิจากภายนอกเป็นประธานในการประเมินคุณภาพ 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

และกรรมการเป็นผู้ประเมินคุณภาพภายใน 5 ท่าน ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมิน และระดับสถาบัน เป็นผู้ทรงวุฒิ
จากภายนอก โดยประธานเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจาก สกอ. และกรรมการร่วม คือ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นประธานกรรมการ
ประเมินจากคณะ/ส านัก 

3) ภายหลังการตรวจประเมินในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และส านักมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดให้มีการ
ประชุมพิจารณาสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในดังนี้ 

- ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร เพื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร วันที่ 2 ตุลาคม 2558 

-ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพ ระดับคณะพิจารณาผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ วันที่ 
19 ตุลาคม 2558 

-คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ระดับ
คณะ ระดับส านักปีการศึกษา 2557 ในการประชุมวาระพิเศษเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 

- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย พิจารณาผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ระดับคณะ 
ระดับส านักปีการศึกษา 2557 ในการประชุมคร้ังที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 
การจัดท าแผนการพัฒนาและปรับปรุง  

คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 (UBU_P_5.1-7-
12) ก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า จัดท าแผนการพัฒนาและปรับปรุง ทั้งใน ระดับ
หลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พร้อมทั้งก าหนดรูปแบบการก ากับติดตามการด าเนินงานเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ 
ระดับส านัก ปีการศึกษา 2557 ในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558 เห็นชอบแผนการพัฒนาและ
ปรับปรุง ทั้งใน ระดับหลักสูตร คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า พร้อมทั้งก าหนดรูปแบบการก ากับติดตามการด าเนินงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ 

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

6 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_5.1-1-1 รายงานการประชุมคณะท างานด้านการวางแผนมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2557  เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม 2557 
UBU_P_5.1-1-2 โครงการประชุมทบทวนแผนกลยทุธ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2558  
UBU_P_5.1-1-3 แผนกลยุทธ์มหาวิทยาลยั ฉบับทบทวนประจ าปี พ.ศ. 2558-2559  
UBU_P_5.1-1-4 การก าหนดผู้รับผิดชอบหลักตัวช้ีวัดแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
UBU_P_5.1-1-5 บันทึกข้อความที่ ศธ. 0529.5/ว814 วันท่ี 19 สิงหาคม 2557 เรื่อง ยืนยันค่าเป้าหมายตัวบ่งช้ีตามแผนกล

ยุทธ์และแผนปฏิบัตริาชการประจ าปี พ.ศ. 2558 
UBU_P_5.1-1-6 บันทึกข้อความที่ ศธ. 0529.5/ว 829 ลงวันท่ี 21 สิงหาคม 2557 เรื่อง แจ้งปฏิทินและแนวทางการจดัท า

แผนปฏิบัติการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ของคณะ/
หน่วยงาน 

UBU_P_5.1-1-7 เอกสารแผนปฏิบตัิราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_5.1-1-8 เอกสารตัวบ่งช้ีของแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย ประจ าปี พ.ศ. 2558 
UBU_P_5.1-1-9 เอกสรตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบตัิราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2558 
UBU_P_5.1-1-10 บันทึกข้อความติดตามผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
UBU_P_5.1-1-11 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
UBU_P_5.1-1-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 5/2558  
UBU_P_5.1-1-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2558 
UBU_P_5.1-1-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2558  
UBU_P_5.1-1-15 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2558 
UBU_P_5.1.2-1 รายงานการประชุม เพื่อพิจาณาเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยของการจดัการเรยีน

การสอน ครั้งท่ี 1 วันจันทร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญฑริก ช้ัน 2 
อาคารส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 

UBU_P_5.1.2-1 รายงานการประชุม เพื่อพิจาณาเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยของการจดัการเรยีน
การสอน ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมบุญฑริก ช้ัน 2 
อาคารส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) 

UBU_P_5.1.2-1 รายงานการประชุม เพื่อพิจารณาเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายในการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยของการจดัการ
เรียนการสอน ครั้งท่ี 3 วันพฤหสับดีที่ 28 กรกฎาคม 2558  เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม
พิบูลมังสาหาร ช้ัน 3 อาคารส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่)  

UBU_P_5.1-3-1 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีท่ี 2403/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้าน นโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ  

UBU_P_5.1-3.2 
 

สรุปผลการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงระดับคณะ และ ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  

UBU_P_5.1.3-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ ครัง้ที่ 
1/2557 เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2558  

UBU 5.1-3-4 (ร่าง) แผนบริหารความเสี่ยง ระดบัมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   
 

UBU 5.1-3-5 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 2/2558 วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558  ระเบียบ
วาระที่ 4.1.2.2 (ร่าง) แผนบริหารความเสีย่ง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

UBU 5.1-3-6 บันทึกข้อความที่ ศธ. 05429.5/ว 221 ลงวันท่ี 6 มีนาคม 2558 เรือ่ง แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2558   

UBU 5.1-3-7 บันทึกข้อความ ท่ี ศธ. 0529.5/ว 313 ลงวันท่ี  1  เมษายน 2558 เรื่อง ขอความอนุเคราะหร์ายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 2 (เดือน มีนาคม 2558) 

UBU_P_5.1-3-8 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี  4/2558 วันท่ี 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ระเบียบ
วาระที่ 4.1.2.1 รายงานผลการการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนควบคุมภายใน ระดบั
มหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 2  
(เดือน มีนาคม 2558)  

UBU_P_5.1-3-9 บันทึกข้อความ ท่ี ศธ. 0529.5/ว 631 ลงวันท่ี  29  มิถุนายน 2558  เรื่อง ขอความอนุเคราะหร์ายงานผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่งและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลยั ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 3 (เดือน มิถุนายน 2558) 
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UBU_P_5.1-3-10 บันทึกข้อความ ท่ี ศธ. 0529.5/ว 1041 ลงวันท่ี  5 กันยายน 2558  เรื่อง ขอความอนุเคราะห์รายงานผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสีย่งและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลยั ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558 ไตรมาส 4 (เดือน กันยายน 2558)  

UBU_P_5.1-3-11 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งท่ี 2/2558 วันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558  ระเบียบ
วาระที่ 4.1.2.3 (ร่าง) แผนการปรบัปรุงระบบควบคมุภายใน ระดับมหาวิทยาลยั ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2558  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

UBU 5.1-3-12 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รอบไตรมาสท่ี 4 (ณ 
30 กันยายน 2558)  

UBU-P-5.1-4-1 โครงการประชุมสัมมาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การก าหนดทิศทางยุทธศาสตร์ และนโยบายของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  สู่การพัฒนาอยา่งเป็นรูปธรรม” 

UBU-P-5.1-4-2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2558  
UBU-P-5.1-4-3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2557  
UBU-P-5.1-4-4 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2557  
UBU-P-5.1-4-5 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2557  
UBU-P-5.1-4-6 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2558  
UBU-P-5.1-4-7 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2557 
UBU-P-5.1-4-8 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2557 
UBU-P-5.1-4-9 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2558 

 UBU-P-5.1-4-10 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2557 
UBU-P-5.1-4-11 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2557 
UBU-P-5.1-4-12 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2557 
UBU-P-5.1-4-13 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2557 

UBU-P-5.1-4-14 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2558  
UBU-P-5.1-4-15 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2557  
 UBU-P-5.1-4-16 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2558  
 UBU-P-5.1-4-17 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2558  
 UBU-P-5.1-4-18 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2557  
UBU-P-5.1-4-19 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2557  
UBU-P-5.1-4-20 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2558  
UBU-P-5.1-4-21 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2558  
UBU-P-5.1-4-22 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2557  
UBU-P-5.1-4-23 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2558  
UBU-P-5.1-4-24 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2558  
UBU-P-5.1-4-25 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2557 
UBU-P-5.1-4-26 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 8/2557 
UBU-P-5.1-4-27 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2557 
UBU-P-5.1-4-28 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2558 
UBU-P-5.1-4-29 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2558 
UBU-P-5.1-4-30 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2558 

http://ubuqaonline.ubu.ac.th/docs/2557/UBU/UBU_P_5.1-4-1.pdf
http://ubuqaonline.ubu.ac.th/docs/2557/UBU/UBU_P_5.1-4-1.pdf
http://ubuqaonline.ubu.ac.th/docs/2557/UBU/UBU_P_5.1-4-1.pdf
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UBU-P-5.1-4-31 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2557 
UBU-P-5.1-4-32 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2557 
UBU-P-5.1-4-33 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2557 
UBU-P-5.1-4-34 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2557 
UBU-P-5.1-4-35 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2558 
UBU-P-5.1-4-36 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2557 
UBU-P-5.1-4-37 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2557 
UBU-P-5.1-4-38 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2558 
UBU-P-5.1-4-39 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2558 
UBU-P-5.1-4-40 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2557  
UBU-P-5.1-4-41 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2557  
UBU-P-5.1-4-42 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2557  
UBU-P-5.1-4-43 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 11/2557 
UBU-P-5.1-4-44 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 1/2558  
UBU-P-5.1-4-45 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 2/2558  
UBU-P-5.1-4-46 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2558  
UBU-P-5.1-4-47 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 4/2558  
UBU-P-5.1-4-48 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558 
UBU_P_5.1-5-1 คณะกรรมการจัดการความรู้ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัย 
UBU_P_5.1-5-2 ก าหนดประเด็นความรู้และเปา้หมายการจัดการความรู้ที่สอดคล้องแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ครอบคลมุพันธกิจด้านการผลิตบณัฑิตและด้านการวิจยั 
UBU_P_5.1-5-3 กิจกรรม Mini-UKM ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วันที่ 2 พฤษภาคม 2558 
UBU_P_5.1-5-4 การติดตามผลการจัดการความรู้ของทุกคณะและส านัก  
UBU_P_5.1-6-1 การวิเคราะห์ข้อมลูบุคลากรตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามประเภทต าแหน่ง ได้แก่ ประเภทวิชาการ ประเภท

ทั่วไป ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ  
UBU_P_5.1-6-2 การบริหารอัตราก าลังและการส่งเสริมความก้าวหน้าของบุคลากร 
UBU_P_5.1-6-3 แผนกรอบอัตราก าลัง 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558)  
UBU_P_5.1-6-4 แผนการบริหารบคุลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558  
UBU_P_5.1-6-5 การบริการรถรับส่งส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุตรหลานบุคลากร (การจัดสวัสดิการ) 
UBU_P_5.1-6-6 การประเมินความพึงพอใจด้านสวสัดิการ ด้านการสร้างเสรมิสุขภาพที่ดี และด้านการสร้างขวัญก าลังใจของ

บุคลากร 
UBU_P_5.1-6-7 การบรรยายให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณบุคลากรใหม่ ในวันปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ในวันท่ี 25– 26 มีนาคม 

2558 
UBU_P_5.1-7-1 การติดตามผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 

รอบ 9 เดือน  
UBU_P_5.1-7-2 การติดตามผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 

รอบ 12 เดือน 
UBU_P_5.1-7-3 การจัดท าเวบ็ไซต์ และ จดหมายขา่วอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน และสร้างความรู้เข้าใจ  
UBU_P_5.1-7-4 การสญัจรเพื่อสร้างความเข้าใจเกณฑ์การประกันคณุภาพ ระดับหลกัสูตร และคณะแก่บุคลากรทีเ่กี่ยวข้อง

ทุกระดับ 
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UBU_P_5.1-7-5 การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีระดับหลักสูตร และคณะ/สถาบัน 
แก่บุคลากรที่เกีย่วข้องทุกระดับ  

UBU_P_5.1-7-6 การจัดโครงการเพื่อเตรยีมความเข้าใจ ระดับหลักสตูร  
UBU_P_5.1-7-7 การจัดโครงการเพื่อเตรยีมความเข้าใจ ระดับคณะ / ส านัก และสถาบัน  
UBU_P_5.1-7-8 โครงการเสรมิสร้างแนวคิดและทัศนคติที่ดีด้านการประกันคุณภาพแก่ผู้บริหาร 
UBU_P_5.1-7-9 คู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 
UBU_P_5.1-7-10 ระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อการประกันคณุภาพการศึกษา E-Document ปีการศึกษา 2557  
UBU_P_5.1-7-11 กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครัง้ที่ 7/2558 วันท่ี 7กรกฎาคม 2558 เห็นชอบรูปแบบและวิธีการประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร คณะ/ส านักหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบัน ปีการศึกษา 2557 
UBU_P_5.1-7-12 คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2558 เมื่อวันท่ี 21 ตุลาคม 2558 ก าหนด

แนวทางการด าเนินงานให้คณะ /หน่วยงานเทียบเท่า จัดท าแผนการพัฒนาและปรับปรุง 
 

 
 
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) 37.22 ผลรวม 

1.1 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะเภสัชศาสตร์ .4.27 คะแนน 
1.2 ค่าคะแนนการประเมินภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 3.93 คะแนน 
1.3 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ 2.58 คะแนน 
1.4 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร์ 4.02 คะแนน 
1.5 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.53 คะแนน 
1.6 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะเกษตรศาสตร์ 3.81 คะแนน 
1.7 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ 3.35 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดับคณะของทุกคณะ 
จ านวนคณะทัง้หมดในสถาบัน 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน จ านวน หน่วยวัด 
1.8 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะศิลปศาสตร์ 2.53 คะแนน 
1.9 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะบริหารศาสตร์ 2.75 คะแนน 
1.10 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะนิติศาสตร์ 2.92 คะแนน 
1.11 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะรัฐศาสตร์ 2.54 คะแนน 

2. จ านวนคณะทั้งหมดที่รับการประเมินภายใน 11 คณะ 
3. ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรของคณะ 3.38 คะแนน 

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

3.51 3.38 3.38 ไม่บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_O_5.2-1-1 ตารางสรุปผลการประเมินคณุภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2557 
 
 
 
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 : 

ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2558 วันเสาร์ที่ 31  มกราคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้ในปีการศึกษา 
2557 ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับ
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มหาวิทยาลัย ให้ใช้ระบบการประกันคุณภาพที่คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาพัฒนาขึ้น ตาม
คู่มือการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษาฉบับปีการศึกษา 2557 และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หน่วยงานเทียบเท่าระดับส านักใช้คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2553  
โดยมีการปรับรายละเอียดให้เข้ากับบริบทของหน่วยงานสนับสนุนและเพิ่มเติมตัวบ่งชี้สนับสนุนตามภารกิจของ
หน่วยงานและตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  ภายใต้นโยบายการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยที่ได้มีการปรับเปลี่ยน
ใหม่ให้เข้ากับบริบทของการด าเนินงานปัจจุบัน   
แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยส่งเสริมและก ากับให้ทุก
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยด าเนินงานประกันคุณภาพเหมาะสมกับภาระงานและหน้าที่ของหน่วยงาน  ตั้งแต่การวาง
ระบบคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ การประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ   
โดยก าหนดให้มี “คณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย” เพื่อท าหน้าที่พัฒนา บริหาร ก ากับและติดตาม
การด าเนินการประกันคุณภาพภายในของระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า และระดับสถาบัน โดยมี 
“ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ” เป็นหน่วยงานกลางในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน 
และกระตุ้นให้มีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึงภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด 
 

1. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
1.1 การควบคุมคุณภาพ   

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ติดตามการ
ด าเนินการของหลักสูตรให้มีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 โดยมี คณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัย 
(UBU_P_5.3-1-4) ท าหน้าที่ในการก ากับ ติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรของคณะวิชาให้มีผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้จัดท า
ประกาศแนวทางการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ (UBU_P_5.3-1-1) คู่มือบริหารวิชาการ 
(UBU_P_5.3-1-2) เพื่อให้หลักสูตรและคณะถือปฏิบัติ และได้พัฒนาระบบ UBU TQF MAPPER (UBU_P_5.3-1-3) 
เพื่อใช้ในการก ากับติดตามการด าเนินการของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการส่ง มคอ. 3 ถึง 7  และได้
จัดท าปฏิทินการด าเนินงานของหลักสูตรเพื่อเป็นกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินงานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
การประกันคุณภาพของหลักสูตร  

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของหลักสูตร  จัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารเพื่อการประกัน
คุณภาพการศึกษา E-Document ปีการศึกษา 2557 รองรับเอกสารการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร และจัดท า 
Template การเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร 

1.2 การตรวจสอบคุณภาพ 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประกัน

คุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดให้คณะต้องรายงานผลการด าเนินงานของคณะตามองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 ในระดับคณะ จ านวน 2 ครั้ง คือ รอบ 9 เดือน และ12 เดือน โดย
คณะต้องรายงานผลการด าเนินการให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาก่อนน าส่งให้ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษารายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อ
พิจารณา  
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1.3 การประเมินคุณภาพ  
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้เสนอรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับคณะ ให้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา  แล้วน าเสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในความเห็นชอบ 
 

 
2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้

กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานโดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัย (UBU_P_5.3-2-1) และคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย (UBU_P_5.3-2-
2) เป็นผู้ก ากับและติดตามผลด าเนินการของทุกหลักสูตร และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ส านักงานประกันคุณภาพฯ เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ประเมินคุณภาพ ได้มีการน าผล
การประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
 

 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 ผลการด าเนินงาน : 

มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก และระดับสถาบัน โดยมีหลายรูปแบบ ประกอบด้วยทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรทางการเงิน และทรัพยากรอ่ืนๆ ตามงบประมาณที่ได้มีการจัดสรรของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
หลักสูตรและคณะ อาทิเช่น  

1. งบประมาณของส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (UBU_P_5.3-3-1) เช่น โครงการพัฒนาหลักสูตร (TQF) 
อบรมให้ความรู้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวการพัฒนาหลักสูตรและรายวิชา โครงการ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

2. งบประมาณของส านักงานประกันคุณภาพฯ เพื่อจัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระดับ
หลักสูตร คณะและสถาบัน เช่น 

- โครงการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 (UBU_P_5.3-3-2) 
- โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จ านวน 2 ครั้ง (UBU_P_5.3-3-3) 
- โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน จ านวน 2 ครั้ง (UBU_P_5.3-3-4) 
- โครงการชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (UBU_P_5.3-3-5) 
- การจัดวิพากษ์การรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่างๆที่

เก่ียวข้อง (UBU_P_5.3-3-6) 
- มีการสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต่อปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 

คณะ และสถาบันโดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 อย่างชัดเจน (UBU_P_5.3-3-7) 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบัน

เพื่อพิจารณา 
 ผลการด าเนินงาน : 

ปีการศึกษา 2557 สภามหาวิทยาลัย ได้อนุมัติให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก และสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ตามมติคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2558 วันที่ 31 มกราคม 2558  และมติกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558  วันที่ 7 กรกฎาคม 2558  
เห็นชอบรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 โดยก าหนดให้การประเมินคุณภาพ
ภายใน  ดังต่อไปนี้ 
 

ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ระยะเวลา 
ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 4 กันยายน – 1 ตลุาคม 2558 
ระดับส านัก ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2558 
ระดับคณะ ระหว่างวันที่ 5-16 ตุลาคม 2558 

ระดับสถาบัน วันที่ 15-17 พฤศจิกายน  2558 
              
 ในระดับหลักสูตร หลักสูตรต้องน ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (SAR) ให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา
ก่อนที่หลักสูตรจะรับการประเมินโดยคณะกรรมการประเมิน  และเมื่อประเมินหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว คณะต้องรายงาน
ผลการประเมินระดับหลักสูตรของคณะให้คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา ก่อนท าการประเมินระดับคณะ  ใน
ระดับคณะก็ต้องน าเสนอรายงานการประเมินตนเองของคณะเสนอคณะกรรมการประจ าคณะก่อนที่รับการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมิน   
ในส่วนของการรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และส านัก ปีการศึกษา 2557 
ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้น าเสนอให้คณะกรรมการที่เก่ียวข้อง ดังนี้  

- คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาในการประชุม ครั้งที่ 9/2558 วันที่  
21 ตุลาคม  2558 (UBU_P_5.3-4-1)  

- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 27-28 ตุลาคม 2558 
(UBU_P_5.3-4-2) 

- ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณา ในการประชุมคร้ังที่ 9/2558 เม่ือวันที่ 31 ตุลาคม 2558 (UBU_P_5.3-
4-3)       
นอกจากนี้ ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการจัดท ารายการผลการก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร
น าเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 7/2557 ครั้งที่ 9/2557 และคร้ังที่ 8/2558 
(UBU_P_5.3-4-4)  เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง  ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษายังได้รวบรวมผล
ประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะน าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงอีกด้วย (UBU_P_5.3-4-5) 
 

 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให้มี

คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ผลการด าเนินงาน : 

ในปีการศึกษา 2557 ในการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่  6/2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557 
(UBU_P_5.3-5-1) ที่ประชุม ได้ข้อเสนอแนะ เก่ียวกับการด าเนินการของหลักสูตร ดังนี้  
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

1. มอบมหาวิทยาลัยพิจารณาเร่ืองอาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานทางวิชาการ ให้เร่งด าเนินการ และ สนับสนุนให้อาจารย์มี
ผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น   

2. มอบมหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้บัณฑิตศึกษา มีงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ  เพื่อเป็นการพัฒนา
บัณฑิตศึกษาให้มีผลงานทางวิชาการในระดับดีต่อไป (UBU_P_5.3-5-2) มหาวิทยาลัยมีก าหนดแผนพัฒนาบุคลากร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ (UBU_P_5.3-5-3) 
ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะวิชาให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้มี
การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการหลักสูตร  และได้จัดท าประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบและกลไกการบริหาร
หลักสูตรและการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร (UBU_P_5.3-5-4) ส าหรับเป็นแนวทางการด าเนินงาน โดยน าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุม คร้ังที่ 6/2558 วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ซึ่งได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ขอสภามหาวิทยาลัย (UBU_P_5.3-5-5) 
 

 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 ผลการด าเนินงาน : 

ปีการศึกษา 2557 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร 80 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพ
หลักสูตร 65 หลักสูตร (ร้อยละ 81.25) และมีหลักสูตรที่ยังไม่เป็นไปตามมาตรฐานตามเกณฑ์คุณภาพหลักสูตร 15 
หลักสูตร (ร้อยละ 23.08) ดังนั้น จึงไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมินฯ 
 

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

4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_5.3-1-1 ประกาศมหาวิทยาลยัเรื่องแนวทางการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2553  

UBU_P_5.3-1-2 คู่มือการบรหิารงานวิชาการมหาวทิยาลัย 
UBU_P_5.3-1-3 ระบบ UBU TQF MAPPER 
UBU_P_5.3-2-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
UBU_P_5.3-2-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสตูรของสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
UBU_P_5.3-3-1 แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2558 
UBU_P_5.3-3-2 โครงการชี้แจงแนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557 
UBU_P_5.3-3-3 โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร จ านวน 2 ครั้ง  
UBU_P_5.3-3-4 โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงาน จ านวน 2 ครั้ง  
UBU_P_5.3-3-5 โครงการชี้แจงแนวทางการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร  
UBU_P_5.3-3-6 การจัดวิพากษ์การรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_5.3-3-7 มีการสนับสนุนและจัดสรรทรัพยากรที่จ าเป็นต่อปฏิบัติงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันโดยระบุไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2558 อย่าง
ชัดเจน 

UBU_P_5.3-4-1 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย การประชุม ครั้งท่ี 9/2558 วันท่ี  21 
ตุลาคม  2558  

UBU_P_5.3-4-2 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ เมื่อวันท่ี 27-28 ตุลาคม 2558 
UBU_P_5.3-4-3 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558  
UBU_P_5.3-4-4 รายการผลการก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรน าเสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ

ของมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 7/2557 ครั้งท่ี 9/2557 และครั้งที่ 8/2558  
UBU_P_5.3-4-5 การรวบรวมผลประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะน าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อ

พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงอีกด้วย 
UBU_P_5.3-5-1 การประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2557 วันที่ 6 มิถุนายน 2557  
UBU_P_5.3-5-2 การส่งเสริมสนบัสนุนให้บัณฑติศึกษา มีงานด้านการวิจัย การบริการวิชาการ  
UBU_P_5.3-5-3 แผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการส่งเสรมิสนบัสนุน

บุคลากรสายวิชาการด้านการจดัการเรียนการสอน การวิจัย และการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ  

UBU_P_5.3-5-4 ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ือง ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการจัดท ารายละเอียด
ของหลักสูตร 

UBU_P_5.3-5-5 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการประชุม คร้ังที่ 6/2558 วันที่ 25 กรกฎาคม 
2558  
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ส่วนที่  4  ผลการวิเคราะห์ และสรุปผลการการประเมินตนเอง 
 

 
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 3.79 5.00 2.27 3.97 ด ี
2. การวิจัย 3 3.99 5.00 4.15 4.38 ด ี
3. การบริการวิชาการ 1 - 4.00 - 4.00 ด ี
4.การท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

1 
- 5.00 - 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ 3 - 4.50 3.38 4.13 ด ี
รวม 13 3 7 3   

ผลการประเมิน 
3.86 
(ดี) 

4.71 
(ดีมาก) 

3.27 
(พอใช้) 

4.18 ดี 

* ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับหลักสูตรทุกหลกัสตูร 
 
ตารางการประเมินตนเองรายตวับ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต   3.97 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.49 2.27 2.27 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 53% 347.5 50.47% 5.00 
688.5 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 30% 213 30.94% 2.58 

688.5 

1.5 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี  6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย   4.38 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  

4 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 81,591 43.94 3.99 3.99 

11 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนการ
ประเมินตนเอง ตัวต้ัง ผลลัพธ์ 

(% หรือสัดส่วน) ตัวหาร 
2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 20% 45.67 4.15 4.15 

11 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ   4.00 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  5.00 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ   4.13 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพนัธกิจ กลุ่มสถาบนั และเอกลักษณ์ของ
คณะ 

6 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

5.2 ผลการบริหารของคณะ 3.51 3.38 3.38 

5.3 ระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 4 ข้อ 5 ข้อ 4.00 

ผลประเมินในภาพรวม   4.18 

 
 
 



 


