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ค าน า 
 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรา 48 และด าเนินการตามกฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย                        
ระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2546 โดยระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด าเนินการตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.  2557 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในระดับหลักสูตร คณะ และ
สถาบัน 

ในการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self-Assessment Report) ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2560                        
(1 สิงหาคม 2560 – 31 กรกฎาคม 2561) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ท าการรวบรวม วิเคราะห์และประเมินผล                      
การด าเนินงานตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน จ านวน 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้   
โดยน าเสนอบทวิเคราะห์ตนเอง จุดแข็ง/จุดเด่น โอกาสในการพัฒนา เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งได้มีการเขียนโครงร่างองค์การเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนามหาวิทยาลัยให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลอีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนและสังคม ต่อ
คุณภาพ การจัดการศึกษาและการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือและ
มุ่งมั่นในการปฏิบัติงานและร่วมกันพัฒนาคุณภาพการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้                   
ผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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P.1 ลักษณะองค์กร 

P.1 ก(1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกในปี
การศึกษา 2531 ภายใต้ชื่อ "วิทยาลัยอุบลราชธานี" สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปิดท าการสอนในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2533 ได้รับการยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น 
“มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐล าดับที่ 19 สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีเนื้อที่ประมาณ 5,212 ไร่ ห่างจากตัวเมือง
อุบลราชธานี ประมาณ 15 กิโลเมตร  

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คือ “มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม 
บนพื้นฐานความพอเพียง” โดยการจัดการศึกษาเน้นหนักทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองต่อ
ความต้องการพัฒนา ก าลังคนของประเทศ ซึ่งก าลังมุ่งพัฒนาประเทศไปสู่การเป็นประเทศ กึ่งอุตสาหกรรม และ
เพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษา ให้แก่ประชาชนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งให้มหาวิทยาลัย เป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการให้แก่ประชาชนใน
ท้องถิ่นสามารถน าความรู้ ที่ได้ไปปรับปรุงการประกอบวิชาชีพของตนเองเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น
ต่อไป 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น กลุ่ม ข คือ สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี คือ เป็นสถาบันที่เน้น
การผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลใน
ภูมิภาค เพื่อรองรับการด ารงชีพ  
 
ก. สภาพแวดล้อมองค์กร 
            (1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีภารกิจ ประกอบด้วย การจัดการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการและ              
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยปีการศึกษา 2560 มีการจัดการศึกษา 10 คณะ 1 วิทยาลัย จ านวน 80 หลักสูตร  
รายละเอียดตามตาราง OP-1ก (1-1) และการให้บริการที่ส าคัญอ่ืนๆ ตามตาราง OP-1ก (1-2)  
  

ส่วนที่ 1 โครงร่างองค์การ 
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ตาราง OP-1ก (1-1) การจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2560 

ระดับการศึกษา 
จ านวนหลักสูตร 

(จ านวน
นักศึกษา) 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

1. ระดับปริญญาตรี :  47 หลักสูตร (ร้อยละ 58.75) จ านวนนักศึกษา 15,348 คน (ร้อยละ 95.86) 
สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 22 หลักสูตร 

(5,593 คน) 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สอนเป็นบรรยาย 
ปฏิบัติการ สัมมนา ฝึกงาน ฝึกปฏิบัติ โครงงาน/ปัญหาพิเศษ
หรือใช้การวิจัยเป็นฐานในการเรียนรู้ และมีการจัดการศึกษา
ร่วมกับหน่วยงานภายนอก สถานประกอบการในรูปสหกิจ
ศึ กษา  จ า นวน  19 หลั กสู ต ร  เ ป็ นหลั กสู ต รจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ (3 หลักสูตร) เกษตรศาสตร์ (5 หลักสูตร) 
วิทยาศาสตร์ (8 หลักสูตร) ศิลปะศาสตร์ (1 หลักสูตร) และ
คณะบริหารศาสตร์จ านวน (2 หลักสูตร) มีการจัดการศึกษา
ร่วมกับชุมชนแบบบูรณการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของ
หลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต และ
พยาบาลศาสตรบัณฑิต มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษาแรก
เข้าด้านภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตในศตวรรษที่ 21 

สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 5 หลักสูตร 
(1,696 คน) 

สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 20 หลักสูตร 
(8,059 คน) 

2. ระดับบัณฑิตศึกษา : 33 หลักสูตร (ร้อยละ 41.25) จ านวนนักศึกษา 663 คน (ร้อยละ 4.14) แบ่งเป็น ปริญญาโท 
22 หลักสูตร (524 คน) ปริญญาเอก 11 หลักสูตร (139 คน) 
 สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
โท 14 หลักสูตร (270 คน)  
เอก 10 หลักสูตร (128 คน) 

24 หลักสูตร 
(398 คน) 

ระดับปรญิญาโท จัดการศึกษาเป็น 2 แผนคือ แผน ก และ ข 
ซึ่งเป็นการสอนแบบบรรยาย ปฏิบัติการ สัมมนา  
ระดับปรญิญาเอก จัดการศึกษาเป็น 2 แผนคือ แผน 1 และ 2 
ซึ่งเป็นการสอนแบบบรรยาย ปฏิบัติการ สัมมนา  
วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์โดยใชก้ารวิจัยเป็นฐานในการเรียนรู้
ทุกหลักสูตร จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการวิจัย การ
เขียนโครงร่างการวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานทางวชิาการลงใน
วารสาร มีทนุการศึกษา ทนุการวิจัย และทนุน าเสนอผลงานวิจยั
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

 สายวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
โท 3 หลักสูตร (44 คน) 
เอก 1 หลักสูตร (11 คน) 

4 หลักสูตร 
(55 คน) 

สายมนุษย์ศาสตร์-สังคมศาสตร์ 
โท 5 หลักสูตร (44 คน) 
เอก - หลักสูตร  

5 หลักสูตร 
(189 คน) 
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ตาราง OP-1ก (1-2)  การบริการที่ส าคัญ ในปีการศึกษา 2560 

การบริการที่ส าคัญ แนวทางและวิธีการให้บริการ 
การวิจัย  ด าเนินการวิจัยตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ และตามเงื่อนไขของแหล่งทุนที่สนับสนุน โดย

เน้นการวิจัย 3 ประเด็นหลัก คือ 
1) การวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 
2) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และ

คุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ เน้นการวิจัยในพื้นที่ 
3) การวิจัยเพื่อสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มีศักยภาพ 
มีการจัดการเป็น 8 คลัสเตอร์ คือ 1) การวิจัยและพัฒนา การท่องเที่ยวและบริการเชิงวัฒนธรรม
ชุมชน 2) การวิจัยและพัฒนา Platform ส าหรับผู้สูงอายุ 3) การวิจัยและพัฒนาด้าน Smart city, 
Smart farm และ Big data 4) ธรรมาภิบาลทรัพยากรและการพัฒนาชายแดนในพื้นที่อีสานใต้ 
ชายแดนอีสาน และลุ่มน้ าโขง 5) การวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวท้องถิ่น 6) การวิจัยเพื่อแก้ปัญหา
สุขภาวะของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7) การวิจัยและพัฒนา พลังงานทางเลือก และการ
อนุรักษ์พลังงาน  และ 8) การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เน้นการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ
โปรตีนทางเลือก และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 

การบริการวิชาการ  ด าเนินการบริการวิชาการ โดยมีรูปแบบการอบรมให้ความรู้   การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การ
ประชุมสัมมนา  การออกหน่วยบริการนอกพื้นที่ ,การบริการตรวจวิเคราะห์ การให้บริการวิชาการ
เพื่อพัฒนาพื้นที่ 4 ต าบลรอบมหาวิทยาลัยได้แก่ ต าบลเมืองศรีไค ต าบลธาตุ ต าบลค าขวางและ
ต าบลโพธิ์ใหญ่ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านการส่งเสริมอาชีพ  อาชีพเกษตรปลอดภัย  แปรรูป การขาย สกัด และวิจัย ได้แก่ เกษตรกร
บ้านศรีไคออก อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี บ้านหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี บ้านตราง อ.ขุ
ขันธ์ จ.ศรีสะเกษ บ้านไผ่น้อย อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ บ้านทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่ ง
สามารถยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์หรือเป็นเกษตรกรในระบบ Smart farm ให้เป็น
ต้นแบบในการขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ได้ 
2.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยการน านักศึกษาในสาขาแพทย์ศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ 
สาขาการพยาบาลและสาขาเภสัชศาสตร์ ออกเรียนรู้และให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขใน
ชุมชนจริง ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเร้ือรัง เกิดการ
พัฒนานวัตกรมและชิ้นงานในการใช้ดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและระบบสุขภาพของชุมชน โดย
ด าเนินการผ่านโครงการรากแก้ว โรงเรียนผู้อายุ โดยด าเนินการผ่าน 
3. ด้านการพัฒนาการศึกษา มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มูลนิธิ สอวน. และ สวทช เพื่อ
พัฒนาครูและนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยเน้นสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เช่น โครงการโอลิมปิกวิชาการ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน 
โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  โครงการยกระดับโอเน็ต   

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษา การอนุรักษ์ การพัฒนา ส่งเสริม 
และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอาจแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
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การบริการที่ส าคัญ แนวทางและวิธีการให้บริการ 
1. ด้านประเพณี ความเชื่อ โดยมุ่งศึกษา อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 
เช่น ประเพณีตามความเชื่อของชุมชนในท้องถิ่น งานประเพณีแห่เทียนพรรษา งานประเพณีในฮีต 
12 เป็นต้น 
2. ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยศึกษา รวบรวม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน 
และท้องถิ่น เช่น ศิลปะลายผ้าพื้นถิ่น สถาปัตยกรรมอาคารโบราณ และศิลปะการแสดงพื้นบ้าน เป็น
ต้น 
3. ด้านองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ อาหารพื้นถิ่น 
การใช้สมุนไพรทางการแพทย์ (หมอยาพื้นบ้าน) เครื่องส าอางและอาหาร และกิจกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น 
           ซึ่งมหาวิทยาลัยด าเนินการร่วมกับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ในทุกระดับคือ ผู้บริหาร 
บุคลากร นักศึกษา และน าองค์ความรู้ที่ได้ไปให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ได้
น าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง ซึ่งมีการด าเนินการทั้งในระดับคณะ และมหาวิทยาลัย  

การบริการด้าน
สุขภาพ 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้ให้บริการประชาชนโดย
มุ่งเน้นบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีหน่วยงาน
ที่ด าเนินการ ดังนี้ 

1. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา ม. อุบล) ต าเนินการ โดยคณะเภสัชศาสตร์ มี 
2 สาขา คือ สาขาที่ 1 หน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ สาขาที่ 2 หน้ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

2. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

 
            (2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไว้ 3 ด้านหลัก คือ (1) ด้านการศึกษา   กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชน
ในวัยเรียน  วัยท างาน  และผู้สูงอายุ  2) ด้านสุขภาวะ และ (3) ด้านการสร้างรายได้   กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร   
กลุ่มเป้าหมายชองประชาชน คือ ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
   พันธกิจ :  1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ   
    2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
    3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
    4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่
หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง    
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  ค่านิยม :  “มหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพและคุณธรรม”  โดยเน้นในเรื่องการท างานเป็นทีม  รู้รักสามัคคี 
มุ่งมั่นความส าเร็จ 
   
  สมรรถนะหลัก :  การจัดการศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อยกระดับมูลค่า
ของทรัพยากรท้องถิ่น 
  (3) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ าแนกบุคลากรเป็น 2 กลุ่ม  ดังนี้  

- จ านวนอาจารย์และนักวิจัย ปฏิบัติงาน 630.5 คน ลาศึกษาต่อ 68 คน รวมอาจารย์และนักวิจัยทั้งสิ้น 698.5
คน จ านวน เป็นอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี โท และเอก จ านวน 18, 297.5 และ 383.50 คน 
ตามล าดับ เป็นอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ จ านวน 202, 49 และ 3 คน ตามล าดับ รวมทั้งสิ้นจ านวน 254 คน 

- จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 800 คน แบ่งเป็นข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า 
และลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 161, 400, 103 และ 136 คน ตามล าดับ 

 
  ความพึงพอใจและความสุขของบุคลากร: จากการส ารวจข้อมูลความผูกพันความพึงพอใจและความสุขของ
บุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้ Happinometter มีค่าเท่ากับ 3.52   จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 629 คน 
จากบุคลากรทั้งหมด  1,499.5  คน  
  ปัจจัยที่ท าให้เกิดความผูกพันและข้อก าหนดพิเศษ ด้านสุขภาพ/ความปลอดภัย  : อยู่ระหว่างด าเนินการ 
 (4) มหาวิทยาลัยมีอาคารสถานที่ เทคโนโลยี และอุปกรณ์ที่ส าคัญ ตามตาราง OP-1 ก(4) 
 

 ตาราง OP-1 ก(4) อาคารสถานที่ เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทีส่ าคัญ   
ประเด็น รายละเอียด 

อาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยมีการบริหารแบบรวมศูนย์ 2 ระดับ คือ  
1) ระดับมหาวิทยาลัย  

- มีอาคารเรียนรวมจ านวน 5 หลัง  
- ห้องเรียนอัจฉริยะ (smart classroom) จ านวน 6  ห้อง  
- co-working space 1 ห้อง  
- ศูนย์เครื่องมือกลางและปฏิบัติการเทคโนโลยีชีวภาพ  
- ส านักงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย  
- ส านักวิทยบริการ มี 2 อาคาร 
- สนามกีฬากลาง  
- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- หอพักนักศึกษา 8 หลัง 
- อาคารโรงอาหาร 6 หลัง 
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ประเด็น รายละเอียด 
2) ระดับคณะคือ มีส านักงานไร่ฝึกทดลองและห้องปฏิบัติการกลาง สถาน

ปฏิบัติการโรงแรมและการท่องเที่ยว อาคารปฏิบัติการ อาคารปฏิบัติการ
โรงงาน โรงละคร 

เทคโนโลยี , Know how, 
Hardware, Software, 
Methodology ที่ส าคัญ 

มหาวิทยาลัยน าเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการศึกษา และการบริหารจัดการ
คือ  

1. ด้านการจัดการเรียนการสอน  
- ระบบการสอนออนไลน์ UBU LMS ระบบการสอนทางไกล  

2. ด้านการบริหารจัดการ  
- ระบบทะเบียนนักศึกษาและประมวลผล  
- ระบบ TQF   
- ระบบรับเข้า  
- ระบบประเมินการสอน 
- ระบบฐานข้อมูลกิจกรรมนักศึกษา  
- ระบบ UBU-FMIS 
- ระบบบริหารเอกสารอิเลกทรอนิกส์ (UBU E-document) 
- ระบบบริหารการประชุมออนไลน์ ( UBU E-meeting) 

เครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ส าคัญ  มหาวิทยาลัยมีเครื่องมือ อุปกรณ์ ให้บริการโดยให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
งานวิเคราะห์ทางเคมี 

เครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโทกราฟี -แมสสเปคโทรเมทรี , 
เครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคและศักย์ซีต้า , เครื่องตรวจวัดทางเคมีไฟฟ้า, เครื่อง
วิเคราะห์ปริมาณธาตุด้วยเทคนิค ICP-OES, เครื่องวิเคราะห์และแยกสารของเหลว
ด้วยความดันสูง, เครื่องวิเคราะห์ลิควิดโครมาโทกราฟี-แมสสเปคโตรมิเตอร์, ชุด
วิเคราะห์ปริมาณธาตุโดยการดูดกลืนแสงของอะตอม และเครื่องย่อยสารด้วยระบบ
คลื่นไมโครเวฟ เป็นต้น 
งานวิเคราะห์โปรตีน 

เครื่องขยายปริมาณสารพันธุกรรมชนิดปฏิกิริยาจริงอัตโนมัติ, เครื่องวัดการ
ดูดกลืนแสงชนิดนาโน และเครื่องแยกสารพันธุกรรมและโปรตีนด้วยกระแสไฟฟ้า 
เป็นต้น 
งานวิเคราะห์ทางจุลทรรศน์ 

กล้องจุลทรรศน์แรงอะตอม, กล้องจุลทรรศน์  กระบอกตา เทคนิคฟลูออเรส
เซนต์ และกล้องจุลทรรศน์ส าหรับงานพื้นมืด พร้อมชุดถ่ายระบบดิจิตอล เป็นต้น 
งานวิเคราะห์ทางกายภาพ 

เครื่องไมโครเพลทรีดเดอร์, เครื่องวัดการเรืองแสงของสาร, เครื่องวิเคราะห์
ความหนืด และเครื่องวัดลักษณะเนื้อสัมผัส เป็นต้น 
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ประเด็น รายละเอียด 

บริการงานทดสอบตัวอย่างอาหารและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 

      เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบน้ านม และเครื่องวัดปริมาณน้ า เป็นต้นบริการ
งานเตรียมตัวอย่างและทดสอบทั่วไปเครื่องปั่นเหวี่ยงประสิทธิภาพสูงยิ่งยวดแบบตัง้
พื้น, เครื่องท าแห้งแบบพ่นฝอย, เครื่องชั่ง 6 ต าแหน่ง, เครื่องท าแห้งภายใต้ความ
เย็นและสุญญากาศ, เครื่องสกัดไขมัน และเตาเผาอุณหภูมิสูง เป็นต้น 

 
 (5) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินภารกิจภายใต้ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่ส าคัญตามตาราง OP-1 ก(5) 
  
ตาราง P.1ก(5) กฎระเบียบข้อบังคับที่ส าคัญ  

ด้าน กฎระเบียบ ข้อบังคับที่ส าคัญ 
การจัดการศึกษา 1. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 

2. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 
3. เกณฑ์มาตรฐาน 2548 และ พ.ศ.2558และแนวทางการบริหารหลักสูตร 
4. มาตรฐานอุดมการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2561 
5. เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของแต่ละหลักสูตรที่เก่ียวข้อง 
6. หลัก เกณฑ์และแนวปฏิบัติ เกี่ ย วกับการประกันคุณภาพภายใน 

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 
การวิจัย 1. หลักเกณฑ์การพิจารณาจริยธรรมของการวิจัยในมนุษย์ พ.ศ.2540 

2. จรรยาบรรณของการวิจัยในสัตว์ทดลอง พ.ศ.2548 
3. พระราชบญัญัติพันธุ์พืช พ.ศ.2518 
4. ระเบียบสภาวิจัยแห่งชาติ ว่าด้านการอนุญาตให้นักวิจัยชาวต่างประเทศ

เข้ามาท าการวิจัยในประเทศไทย พ.ศ.2525 
5. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวา่ด้วยการบริหารจัดการ ทรัพย์สินทาง

ปัญญา พ.ศ. 2551 
การบริหารจัดการ 1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2533 

2. ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณเงินแผ่นดิน พ.ศ.2548 
3. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วา่ด้วยการใช้จา่ย การเบิก การเก็บ

รักษา และน าเงินสนบัสนนุจากหน่วยงานอ่ืนส่งคลัง พ.ศ.2556 
4. ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วา่ด้วย เงินรายได้ พ.ศ. 2560 
5. พระราชบญัญัติว่าด้วยการกระท าความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 

2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
6. จรรยาวิชาชีพและแนวทางปฏิบตัิ 
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ข. ความสัมพันธ์ระดับองค์การ 
(1) โครงสร้างองค์กร  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริหารงานโดยมีสภามหาวิทยาลัยเป็นองค์กรสูงสุดของ

มหาวิทยาลัยทีท าหน้าที่ก าหนดนโยบาย ก ากับและติดตามการบริหารงานของอธิการบดีและผู้บริหาร โดยมี
คณะกรรมการชุดต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารในแต่ละพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตร คณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ 
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย ด ารงต าแหน่ง
คราวละ 2 ปี  ส าหรับการบริหารงานมีอธิการบดีเป็นผู้น าสูงสุด มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี มีการ
ประเมินผลการด าเนินงานทุก 2 ปี โดยคณะกรรมการที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง ส่วนรองอธิการบดีได้รับการ
ประเมินผลการด าเนินงานโดยอธิการบดี การบริหารมหาวิทยาลัยด าเนินการโดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่ 
ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดี ทั้งนี้ในระดับมหาวิทยาลัยได้มีคณะกรรมการชุด
ต่างเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารในแต่ละพันธกิจของมหาวิทยาลัย เช่น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการแผนและนโยบาย คณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี และ คณะกรรมการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีด าเนินงานภายใต้การก ากับดูแลของสภามหาวิทยาลัย โดยมี 
ศาสตราจารย์ (พิเศษ) จอมจิน  จันทรสกุล ด ารงต าแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และมีคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 22 คน และมี รองศาสตราจารย์นงนิตย์ ธีระวัฒนสุข ด ารงต าแหน่งอธิการบดี ซึ่งได้รับ
การโปรดเกล้าฯ วาระที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2558-วันที่ 26 เมษายน 2562 โดยมีรองอธิการบดีจ านวน 7 คน 
และผู้ช่วยอธิการบดี จ านวน 7 คน ที่ก ากับดูแลหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย 
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โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ภาพที่ 1.1  โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน  
1. มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 7/2555 เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2555 
2. มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 2/2557 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2557 : จัดตั้งส านักงานรักษาความ

ปลอดภัยและสวัสดิภาพบุคลากร 
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3. มติสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2559 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2559 : เปลี่ยนชื่อ คณะศิลป
ประยุกต์และการออกแบบ เปน็ คณะศิลปประยุกต์และสถาปตัยกรรมศาสตร์) โดยมีผลบังคับใช้วันที่ 1 
สิงหาคม 2559 

 

แผนภูมิโครงสร้างการบริหาร 

โครงสร้างการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (ข้อมูล ณ วนัที ่15 ตุลาคม 2560) ดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

สภามหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี

คณบดี  
(10 คณะ, 1 วิทยาลัย)/ 

ส านัก (3 ส านัก) 

คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองหลักสูตร 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบรหิารงานบุคคล 

คณะกรรมการพิจารณา 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

สภาอาจารย ์

รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ฝ่ายวิชาการ 

2. ฝ่ายบริหารงานบุคคลและวิเทศสัมพันธ ์

3. ฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 

4. ฝ่ายวจิัยและพันธกิจสังคม 

5. ฝ่ายพัฒนานกัศึกษา 

6. ฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

7. ฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 

1. ฝ่ายวิชาการ 

2. ฝ่ายปฏบิัติการวิจัย  

3. ฝ่ายบริการวิชาการ 

4. ฝ่ายการศึกษานานาชาต ิ

5. ฝ่ายคลังและทรัพย์สิน 

6. ฝ่ายงบประมาณ 

7. ฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
(รักษาราชการแทน) 
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รายชื่อคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
รายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ 15 ตุลาคม 2561) 

1 ศาสตราจารย์พิเศษจอมจิน  จันทรสกุล นายกสภามหาวิทยาลัย 
2 ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์วราวุธ  สุมาวงศ์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
3 ศาสตราจารย์อมร  จันทรสมบูรณ์ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
4 รองศาสตราจารยส์ุมนต์ สกลไชย กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
5 ศาสตราจารย์กนก  วงษ์ตระหงา่น กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
5 รองศาสตราจารยป์ภัสวดี  วีรกิตติ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
6 รองศาสตราจารย์ธนชาติ นุ่มนนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณวไล อธิวาสน์พงศ์ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
8 นางสาวจนัทิมา ธนาสวา่งกุล กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
10 นางสีลาภรณ์  บัวสาย กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
11 นางสาววลัยรัตน์ ศรีอรุณ กรรมการสภามหาวิทยาลยัผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 

 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง  

12 รองศาสตราจารยน์งนติย์  ธีระวฒันสุข อธิการบดี 
13 นายประวิทย์ อนนัตรวราศิลป์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
14 นายอนุวฒัน์ วฒันพิชญากุล ประธานสภาอาจารย ์
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทผู้บริหาร  

15 รองศาสตราจารย์มนัทนา สามารถ คณบดีคณะบริหารศาสตร ์
16 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตนิันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์
17 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจ า  

18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์  แก้วกุลชัย คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธชิัย  สมานชาติ คณาจารย์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
20 นายชัช  วงศส์ิงห์ คณาจารย์สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
21 นางสาวจนิตนา  ศิริบูรณ์พิพฒันา คณาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  

22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
23 นายธีระศักดิ์ เชียงแสน  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองแผนงาน 
24 นางอรอนงค์ งามชัด  รักษาราชการในต าแหน่งหัวหนา้งานประสานงาน 
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รายชื่อกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ข้อมูล ณ 15 ตุลาคม 2561) 
 ประธานคณะกรรมการ  
1 รองศาสตราจารยน์งนติย์ ธีระวฒันสุข อธิการบดี 
 คณะกรรมการ  
2 รองศาสตราจารย์อริยาภรณ์ พงษ์รัตน ์ รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 
3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาส จิตต์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลยั 
4 นางสิรินทร์ทิพย์ บุญม ี รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบคุคลและวิเทศสัมพนัธ์ 
5 รองศาสตราจารยช์วลิต ถิน่วงศพ์ิทักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพนัธกิจสังคม 
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ จรรยาเลิศอดุลย์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
7 นายทรงพล อินทเศียร รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา 
8 นางจฑุามาศ หงษ์ทอง รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
9 นายนภดล พฒันะศษิอุบล ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายคลังและทรพัย์สิน 
10 นางสาวอรนชุ ปวงสุข ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายการศึกษานานาชาติ 
11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี ส าเภา ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายปฏิบัติการวจิัย 
13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา โสภาคะยัง ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
14 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณ์ ศรีวรมาศ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริหารกายภาพและสิง่แวดล้อม 
15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรทิพย์ ไววฒุิ ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายบริการวิชาการ 
16 นางสาวจรวยพร แสนทวสีุข ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายงบประมาณ 
 คณบดี  

15 ผู้ช่วยศาสตตราจารย์ชริดา ปุกหุต คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์
16 นายนรินทร บุญพราหมณ์  คณบดีคณะเกษตรศาสตร ์
17 รองศาสตรจารย์กุลเชษฐ์  เพียรทอง  คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร ์
18 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักดิ์ ค าคง คณบดีคณะศิลปศาสตร์   
19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุตนิันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา   คณบดีคณะเภสัชศาสตร ์
20 รองศาสตราจารย์มนัทนา สามารถ   คณบดีคณะบริหารศาสตร ์
21 นายแพทยน์ิรันดร์ พิทักษว์ัชระ คณบดีวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 
22 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญญา จึงวิมุติพันธ์  คณบดีคณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
23 นายฐิติพล ภักดีวานิช คณบดีคณะรัฐศาสตร์   
24 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สงวน ธานี คณบดีคณะพยาบาลศาสตร ์
25 นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนติิศาสตร ์
 ผู้อ านวยการส านัก  

26 นางฉวีวรรณ ชยัวัฒนา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
27 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มงคล ปุษยตานนท์ ผู้อ านวยการส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
28 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เสาวดี  กงเพชร ผู้อ านวยการส านักบริหารทรัพยส์ินและสิทธปิระโยชน์ 

 ข้อมูล : กองการเจ้าหน้าที ่
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(2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จ าแนกผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น กลุ่มผู้มีส่วนได้สว่นเสีย และส่วนตลาด รวมทั้ง
ความต้องการความคาดหวังของแต่ละกลุ่ม ดังต่อไปนี้ 

 
ตาราง OP-1 ข(2-1) ประเภทผู้เรียน ลูกค้ากลุ่มอื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และความต้องการ/ความคาดหวัง 

ประเภท ความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญ 
ระดับปริญญาตร ี
นักเรียนในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 
 

1. อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีความรู้สามารถจัดการเรียนการสอน
ให้มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับทั้งสาขาวิชาการและวิชาชีพชุมชนและพื้นที่ใน
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศ  

2. มีสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เพียงพอ 
และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดจนดีต่อคุณภาพชีวิต  

3. มีความสามารถน าศาสตร์ที่เรียนมาประยุกต์ในการท างานได้เป็นอย่างดี 
สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ผู้ประกอบอาชีพ 1. ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการวิจัยเพื่อเรียนรู้ทางด้านวิชาการและวิชาชีพ 

เรียนรู้การใช้ห้องปฏิบัติการ/เครื่องมือ และอุปกรณ์การวิจัย สื่อการเรียน
การสอนที่ทันสมัย 

2.  ได้รับการพัฒนาการเขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยใน
ระดับชาติและนานาชาติ และผลงานวิจัยสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้  

3. มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ทั้งใน
ประเทศและ ต่างประเทศ และสามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 

ผู้ให้ทุนวิจัย 1. นักวิจัยด าเนินงานตามระเบียบที่งานวิจัยก าหนดและส่งรายงานผลการ
ด าเนินงานตรงตามเวลา  

2. ผลงานวิจัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และสามารถน าไปใช้
ประโยชน์เพื่อเพิ่มมูลค่าได้จริง และสามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ 

ผู้รับบริการวิชาการ 1. มหาวิทยาลัยสามารถให้ค าแนะน า ปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
และแก้ปัญหาชุมชน  

2. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตทั้งระยะสั้นและระยะยาว  

3. มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมบริการวิ ชาการแก่ชุมชนอย่างต่อเนื่ อง  มี
งบประมาณสนับสนุนโครงการ ต่าง ๆ เพื่อให้ชุมชนเข้มแข็งและพึ่งตนเอง
ได้  

4. มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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ประเภท ความต้องการและความคาดหวังที่ส าคัญ 
ผู้รับบริการท านบุ ารุง
ศิลปวฒันธรรม 

1. มหาวิทยาลัยให้ค าแนะน า ปรึกษาเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช ศิลปวัฒธรรม
ลายผ้าพื้นถิ่น และวัฒนธรรมการท าเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ผู้ใช้บัณฑิต 1. บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมทีักษะวิชาการ/วิชาชีพพร้อมท างาน สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อืน่ได้ และพร้อมเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต สามารถท าให้องค์กร
ก้าวหน้า 

ผู้ปกครอง 1. บุตรหลานที่เข้ามาเรียน ได้รับการดูแลเอาใจใส่ และได้รับการหล่อหลอมให้
เป็นคนที่มีคุณภาพ สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ 

2. บุตรหลานที่เข้ามาเรียน มีศักยภาพสูง ประกอบอาชีพได้และประสบ
ความส าเร็จ 

ศิษย์เก่า  1. ได้รับข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาตนเอง  
2. ได้รับการยกย่องเชิดชู ในกรณีทีท่ าชื่อเสียงให้แก่สถาบนั  
3. มีความร่วมมือระหว่างศิษย์เก่าและสถาบันในรปูแบบต่าง ๆ  
4. มหาวิทยาลยัมีการด าเนนิการดา้นตา่ง ๆ ร่วมกับศิษย์เก่าอย่างใกล้ชิด 

 
ตาราง OP-1 ข(2-2) ส่วนตลาดที่ส าคัญจ าแนกตามระดับหลักสูตร และความต้องการ/ความคาดหวัง 

ส่วนตลาด ความต้องการที่ส าคัญความคาดหวังที่ส าคัญ 

ระดับปริญญาตร ี
นักเรียนในเขตภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (อีสาน) 

1. มีช่องทางการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่หลากหลาย  
2. มีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและการรับสมัครที่รวดเร็วโดยใช้ social media 
3. มีการจัดค่ายวิชาการเพื่อให้นักเรียนค้นหาตนเองก่อนเข้าศึกษา  
4. มีการจัดการเรียนเสริมเพื่อให้นักศึกษาจบตามระยะเวลาของหลักสูตร  
5. มีทุนการศึกษาทุกหลักสูตร  

ระดับบัณฑิตศึกษา 
ผู้ประกอบอาชีพ 1. มีเครื่องมือและอุปกรณ์การท าวิจัยที่เพียงพอและทนัสมัย  

2. มีทุนการศึกษา ทนุวิจัย สามารถน าองค์ความรู้มาต่อยอดในการพฒันางาน และ
น าไปประยุกต์ใช้ในการพฒันางานเพื่อเลื่อนต าแหนง่ตามสายงาน  

3. สามารถท างานในระหว่างเรียนได้ 
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  (3) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้ส่งมอบพันธมิตร และคู่ความร่วมมือที่ส าคัญ บทบาทต่อระบบงาน กลไก
การสื่อสารและจัดการความสัมพันธ์ และข้อก าหนดที่ส าคัญส าหรับห่วงโซ่อุปทาน  
 
ตาราง OP-1 ข(3) คู่ความร่วมมือที่ส าคัญ 

กลุ่ม/ประเภท 
บทบาทต่อที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการสื่อสาร ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
กระบวนการ 

การส่งเสริม
ความสามารถ 

แหล่งฝึกสายวชิาชีพ, 
โรงพยาบาล, สถาน
ประกอบการ 

- การจัดการเรียน
การสอน เพื่อเพิ่ม
ประสบการณ์ การ
ฝึกปฏิบัติจริง และ
จัดสหกิจศึกษา
ให้แก่นักศึกษา 

-  พั ฒ น า วิ ธี  ก า ร
จัดการเรียนการสอน   
- นักศึกษาพัฒนาหรือ
จั ด ท า โ ค ร ง ก า ร 
(Project) ที่เป็น 
ประโยชน์ต่อสถาน
ประกอบการ 

โทรศัพท ์
โทรสาร 
จดหมาย  
อีเมล์ 
การประชุม/
สัมมนา 
หนังสือราชการ 

- มีการนิเทศและติดตาม
งานอย่างน้อย 1 คร้ัง  
-  แหล่ งฝึ กต้องประเมิน
นักศึกษาในเวลาที่ก าหนด
และให้ข้อเสนอแนะ 
- ระยะเวลาการฝึกปฏิบัติ
ศึกษาเน้นสหกิจต้องไม่น้อย
กว่า 4 เดือน 
-ความปลอดภัยและสวัสดิ
ภาพของนักศึกษา 

สถานบันการศึกษาที่มี 
MOU ทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

- การจัดการเรียน
การสอน 
 

- พัฒนานักศึกษา 
- พัฒนาการเรียนการ
สอน 

โทรศัพท ์
โทรสาร 
จดหมาย  
อีเมล์ 
การประชุม/
สัมมนา 
หนังสือราชการ 

- การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
- การแลกเปลี่ยนอาจารย์   

- การท าวิจัย - การท าวิจัยร่วมกัน 
-  พัฒนานวัตกรรม
และ  
การน าไปใชป้ระโยชน์   

- การแลกเปลี่ยนนักวิจัย 
- การก าหนดประเด็นวิจัย
ร่วมกัน 

ผู้ให้ทุน แหล่งทุน (สกว 
วช สวก สวทนแล 
สวทช เอกชน) 

-การท าวิจัย (ให้
ทุนวิจัย / เจ้าของ
โจทย์วิจัย) 

- การท าวิจัยร่วมกัน 
-  พัฒนานวัตกรรม
และ  
การน าไปใชป้ระโยชน์  
-การเผลิตผลงานวิจัย
และตีพิพมพ์เผยแพร่  

โทรศัพท ์
โทรสาร 
จดหมาย  
อีเมล์ 
การประชุม/
สัมมนา 
หนังสือราชการ 

-การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามก าหนดเวลาและตาม
ระเบียบที่ก าหนด 
- ด าเนินการตามมาตรฐาน
ด้านการวิจัยที่เก่ียวข้อง 

เครือข่ายศูนย์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ประเทศ
ไทย 

- การท าวิจัย 
(สนบัสนนุ
เครื่องมือและ
ความรู้ที่เก่ียวข้อง

-  ส่ ง เ ส ริ ม  แ ล ะ
ยกระดับมาตรฐาน
การทดสอบ 
-  ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ
สนับสนุนเครื่องมือ

โทรศัพท ์
โทรสาร 
จดหมาย  
อีเมล์ 

ความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 
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กลุ่ม/ประเภท 
บทบาทต่อที่เกี่ยวข้อง 

วิธีการสื่อสาร ข้อก าหนดที่ส าคัญ 
กระบวนการ 

การส่งเสริม
ความสามารถ 

กับเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์) 

วิทยาศาสตร์ในการ
ท าวิจัยแก่นักวิจัยและ
อาจารย์ 

การประชุม/
สัมมนา 
หนังสือราชการ 

ผู้ให้ทุน ผู้ว่าจ้าง 
(หน่วยงานรัฐส่วนกลาง 
หน่วยงานรัฐในพื้นที่ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กร
เอกชน เอกชน) 

- การบริการวิขา
การ (ให้
งบประมาณ 
ว่าจ้าง) 
 

- ส่งเสริมสนบัสนุนมี
การน าความรู้ของ
อาจารย์และบุคลากร
ไปใช้ในเกิดประโยชน์
ต่อชุมชนและสังคม 
- เป็นแหล่งรายได้ของ
มหาวิทยาลยั 
 

โทรศัพท ์
โทรสาร 
จดหมาย  
อีเมล์ 
การประชุม/
สัมมนา 
หนังสือราชการ 

- การด าเนินลงานตาม 
สัญญา และข้อก าหนดการ
ท างาน (TOR) 
- ก าหนดแนวทาง และ
รูปแบบการท างาน 
- กฏระเบียบของ
มหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้อง 
 

มูลนิธิรากแก้ว - การเรียนการ
สอน 
(การพัฒนา
นักศึกษา การฝึก
ประสบการณ์ใน
ชุมชน) 

- เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่าง
สถาบนัการศึกษา 
- น าผลการด าเนนิ
โครงการมาต่อยอดใน
การพัฒนาสถาบัน
และการด าเนนิงาน
ร่วมกัน 
- มีท างานแบบบูรณา
การกับหน่วยงาน
ราชการอ่ืนๆในการ
ขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โทรศัพท ์
โทรสาร 
จดหมาย  
อีเมล์ 
การประชุม/
สัมมนา 
หนังสือราชการ 

ก าหนดผู้รับผิดชอบในแต่
ละฝ่ายในการร่วมหารือ
อย่างใกล้ชิดเพื่อให้โครงการ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
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P.2 สถานการณ์ขององค์กร 
ก. สภาพการแข่งขัน  

(1) โดยเบื้องต้นมหาวิทยาลัยจะเทียบเทียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

(2)  การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์แข่งขันของมหาวิทยาลัย  คือ  
   - การจ้างงานลดลงเนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจ  
  - การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร : ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและมีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง
เพิ่มข้ึน และจ านวนประชากรในวัยเรียนมีแนวโน้มลดลง  
     - การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เน้นการบูรณาการในมิติพื้นที่ และการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน 
   - รัฐบาลมีแผนส่งเสริมผู้ประกอบการ Start up เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ธุรกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม 
    - การเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
  - สภาพการแข่งขันสูงระหว่างสถาบัน  
 

(3) แหล่งข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและเชิงแข่งขัน  ข้อมูลจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ข้อมูลจาก สกอ. ,สมศ, 
ก.พ.ร., สมาคมวิชาชีพ ,ส านักงานสถิติแห่งชาติ พบว่าปัจจุบันยังมีข้อจ ากัดในการเทียบเคียงข้อมูล  
 
ข. บริบทเชิงกลยุทธ์ 

 ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ และข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ที่สนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และความยั่งยืนของ
องค์กร 

 
ตาราง P.2 ข (1) ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 

ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
ด้านหลักสูตรและบริการ  1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับกับบริบท ความต้องการของสังคม 

และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 
2. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอน

ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานรูปแบบการเรียนการสอนแบบต่างๆให้เหมาะสม
กับแต่ละชั้นเรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านวิชาชีพและทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 

3. การออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เป็นการศึกษาที่มุ่งผลลัพธ์การ
เรียนรู้ (Outcome Based Education) 

4. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้สอดรับกับบริบท ความต้องการของสังคม 
และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป 

5. การพัฒนากระบวนการเรียนการสอนโดยเน้นรปูแบบการจัดการเรียนการสอน
ในศตวรรษที่ 21 โดยผสมผสานรูปแบบการเรียนการสอนแบบตา่งๆให้เหมาะสม
กับแต่ละชัน้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะด้านวิชาชพีและทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
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ด้าน ความท้าทายเชิงกลยุทธ์ 
การปฏิบัติการ 1. การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2. ระบบข้อมูลสารสนเทศที่รองรับการบริหารจัดการ 
3. การปฏิบัติการตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลง    
4. การน าระบบ 

ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 1. ผลิตบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ    
2. โครงการวิจัยและบริการวิชาการให้เกิดคุณค่าต่อชุมชนและสังคม และสร้าง

รายได้และประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม  
ด้านบุคลากร 1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพ 

 
ตาราง P.2 ข (2) ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์  

ด้าน ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ ์
หลักสูตรและบริการ  1. มีหลักสูตรได้มาตรฐานและได้รับการยอมรับ   

2. นักศึกษามีคุณลักษณะที่ดีตามอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยก าหนด     
3. มีผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยที่ก่อให้เกิดรายได้ต่อชุมชน  
4. มีความเชี่ยวชาญด้านศิลปะและวัฒนธรรมอีสาน 

การปฏิบัติการ 1. ท างานเป็นทีม มีอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพและเอ้ือต่อการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นการ
ปฏิบัติงานที่เน้นธรรมมาภิบาล    

2. อาจารย์บางสาขามีการริเร่ิมน าเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้ในการปฏิบัติงาน   
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม 1. มีโครงการบริการวิชาการจ านวนมากที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมและน าไปสู่การ

แก้ปัญหาในการพัฒนา  มหาวิทยาลัยให้ความร่วมมือพัฒนาชุมชน  
2. มีโครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง  

ด้านบุคลากร 1. อาจารย์บางสาขามีคุณวุฒิปริญญาเอกจ านวนมากมีการริเริ่มน าเทคโนโลยี
ดิจิตอลมาใช้ในการปฏิบัติงาน   

 
ค. ระบบการปรบัปรุงผลการด าเนินงาน 
            มหาวิทยาลยัใช้กระบวนการ PDCA และยังใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาการ
ด าเนินงานและการสรา้งนวัตกรรม 
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ส่วนที่ 2 
การด าเนินงานตามองค์ประกอบตัวบ่งชี้การประกนัคุณภาพ ระดับสถาบัน 

 
องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วงรอบด าเนินงาน 

1. การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

ส านักงานประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2560 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

กองการเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2560 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

กองการเจ้าหน้าที่ ปีการศึกษา 2560 

1. 4 ก า ร บ ริ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ปริญญาตรี  

สนง.พัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 

1.5กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี สนง.พัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 
2. การวิจัย 
 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

ส า นั ก ง า น ส่ ง เ ส ริ ม บ ริ ห า ร
งานวิจัยฯ 

ปีการศึกษา 2560 

 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 

ส า นั ก ง า น ส่ ง เ ส ริ ม บ ริ ห า ร
งานวิจัยฯ 

ปีงบประมาณ 2561 

 2.3 ผลงานวิ ชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

ส า นั ก ง า น ส่ ง เ ส ริ ม บ ริ ห า ร
งานวิจัยฯ 

ปีการศึกษา 2560 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  ส า นั ก ง า น ส่ ง เ ส ริ ม บ ริ ห า ร
งานวิจัยฯ 

ปีงบประมาณ 2561 

4.  ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิลปะและวัฒนธรรม   

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

ส า นั ก ง า น ส่ ง เ ส ริ ม บ ริ ห า ร
งานวิจัยฯ 

ปีงบประมาณ 2561 

5. การบริหารจัดการ 
 

5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ 
กลุ่ มสถาบัน และเอกลักษณ์ของ
สถาบัน 

- กองแผนงาน (เกณฑ์ข้อ 1 - 3)  
- ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 

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

(เกณฑ์ข้อ 7) 

ปีงบประมาณ 2561 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ ส านักงานประกันคุณภาพฯ ปีการศึกษา 2560 
5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

- ส า นั ก ง า นพั ฒน าคุ ณภ า พ
การศึกษา (เกณฑ์ข้อ 1-5) 

ปีการศึกษา 2560 
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องค์ประกอบการ
ประกันคุณภาพ 

ตัวบ่งชี ้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ วงรอบด าเนินงาน 

- ส านักงานประกันคุณภาพฯ 
(เกณฑ์ข้อ 4-6) 
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องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 
 
บทสรุปผู้บริหาร 
 ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีหลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน จ านวน 80 หลักสูตร 
จ าแนกตามระดับปริญญา ได้ดังนี้  1) ระดับปริญญาตรี 47 หลักสูตร (ร้อยละ  58.75) 2) ระดับปริญญาโท 22 
หลักสูตร (ร้อยละ 27.50) และ 3) ระดับปริญญาเอก 11 หลักสูตร (ร้อยละ 13.75)   
  จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 16,011 คน จ าแนกตามระดับปริญญา ได้ดังนี้  1) ระดับปริญญาตรี 15,348 คน  
(ร้อยละ 95.8 ) 2) ระดับปริญญาโท 524  คน  (ร้อยละ 3.2 ) และ 3) ระดับปริญญาเอก 139  คน (ร้อยละ0.86)  
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 3,306 คน จ าแนกตามระดับปริญญา ได้ดังนี้  1) ระดับปริญญาตรี 3,163 คน  (ร้อย
ละ 95.6) 2) ระดับปริญญาโท 133  คน  (ร้อยละ 4.02 ) และ 3) ระดับปริญญาเอก 10  คน  (ร้อยละ 0.30 )    
  ร้อยละบัณฑิตที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ปริญญาตรี)  จากจ านวนหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีที่ประเมินทั้งสิ้น 44 หลักสูตร ค่าเฉลี่ยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เท่ากับ 4.26 โดยหลักสูตรที่มีเท่ากับ 
5.00 คะแนนเต็ม จ านวน 6 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ , หลักสูตรอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย, หลักสูตรวิศวกรรมโยธา, หลักสูตรวิศวกรรมเคมีและชีวภาพ, หลักสูตรวิศวกรรมสิงแวดล้อม และหลักสูตร
การพัฒนาสังคม  
  ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 โดยรวมเท่ากับ 4.30 คะแนน จาก 5.00 คะแนน จาก 63 หลักสูตร เนื่องจาก ในปีการศึกษา 
2559 หลักสูตรที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา จ านวน 14 หลักสูตร และหากจ าแนกตามระดับปริญญา ได้ดังนี้  1) ระดับ
ปริญญาตรี 4.19 คะแนน 2) ระดับปริญญาโท 4.49 คะแนน และ 3) ระดับปริญญาเอก 4.52 คะแนน ตามล าดับ 
  ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ มีค่าเฉลี่ยใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัย เท่ากับ 4.15 คะแนน โดยมีหลักสูตรที่มีผลประเมิน 5.00 คะแนนจ านวน 12 หลักสูตร จาก 
17 หลักสูตร (ร้อยละ 70.59) เนื่องจากมีจ านวน 5 หลักสูตรที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560  
   ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่                    
มีค่าเฉลี่ยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เท่ากับ 5.00 คะแนน  โดยมีหลักสูตรที่มีผลประเมิน 5.00 คะแนนจ านวน 4 
หลักสูตร จาก 4 หลักสูตร (ร้อยละ 100) เนื่องจากมีจ านวน 7 หลักสูตรที่ไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560  
   คุณภาพอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.39 คะแนน หลักสูตรที่มีผลการประเมิน
เท่ากับ 5.00 คะแนนเต็ม มีทั้งสิ้น 34 หลักสูตร (ร้อยละ 44.16)  
   1) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.72 
คะแนน หลักสูตรที่มีผลการประเมินเท่ากับ 5.00 คะแนนเต็ม มีทั้งสิ้น 73 หลักสูตร (ร้อยละ 94.80)  
    2) ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ ากับ 
3.62 คะแนน หลักสูตรที่มีผลการประเมินเท่ากับ 5.00 คะแนนเต็ม มีทั้งสิ้น 41 หลักสูตร (ร้อยละ 53.24) 
   3) ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 4.89 คะแนน  
หลักสูตรที่มีผลการประเมินเท่ากับ 5.00 คะแนนเต็ม มีทั้งสิ้น 73 หลักสูตร (ร้อยละ 94.80) 
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  ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีอาจารย์ประจ าทั้งหมด 700 คน โดยมีอาจารย์ประจ าที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกเท่ากับ 383.50 คน (ร้อยละ 54.79) และอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 247 
คน (ร้อยละ 35.29) โดยต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 198 คน ต าแหน่งรองศาสตราจารย์  46 คน ต าแหน่ง
ศาสตราจารย์ 3 คน 
 ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดสอบสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาชั้นปี
สุดท้าย มีผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จ านวน 3,127 คน มีจ านวนผู้มาสอบ 2,875 คน (ร้อยละ 91.94 ของผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด)  
ผลการสอบแยกตามระดับนั้น พบว่า ระดับผลการสอบของนักศึกษาที่มีจ านวนมากที่สุด ได้แก่ระดับ A2 จ านวน 
1,636 คน (ร้อยละ 59.90) ระดับ A1 จ านวน 848 คน (ร้อยละ 29.50) ระดับ B1 จ านวน310 คน (ร้อยละ 10.78) 
ระดับ B2 จ านวน 72 คน (ร้อยละ 2.50)  และ ระดับ C1 จ านวน 9 คน (ร้อยละ 0.31 ส่วนจ านวนผู้ที่สอบได้ระดับ 
B1 ขึ้นไป รวมทั้งหมด 391 คน คิดเป็นร้อยละ 13.60 
 
ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คะแนนเฉลี่ย 3.14 3.14 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 54.79 5.00 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 35.29 2.94 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  6 ข้อ 5.00 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 5.00 
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.  4.21 
ระดับคุณภาพ  ดี 

 
จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจาการประเมินฯ ปีการศึกษา 2559 

ประเด็น 
ข้อเสนอแนะ ค.กก. ประเมินคุณภาพฯ 

ระดับคณะ 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

การให้บริการนักศึกษา 
พบว่า จ านวนนักศึกษา
ที่ ม า รั บ บ ริ ก า ร ต า ม ที่
รายงานมีจ านวนค่อนข้าง
น้อยเมื่อเทียบกับจ านวน
นักศึกษาทั้งหมดและการ
ประเมินผลการให้บริการ
ยั ง ไ ม่ ส ะ ท้ อ น ผ ล ก า ร
ด าเนินการจริง 

มี ก า ร ใ ห้บ ริ ก า รแก่ นั ก ศึ กษ า ในหล าย
หน่วยงานจึงควรให้หน่วยบริการรวบรวมและ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานการให้บริการ
ทั้งหมด 

งานสวัสดิการนักศึกษา รวบรวมผล
การด าเนินงานการให้บริการทั้งหมด
ในมหาวิทยาลัย 
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ประเด็น 
ข้อเสนอแนะ ค.กก. ประเมินคุณภาพฯ 

ระดับคณะ 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

 ในการประเมินผลการให้บริการควรเป็นการ
ประเมินนักศึกษาที่เข้ามารับบริการ ผลการ
ประเมินที่แสดงในรายงานเป็นการประเมิน
นักศึกษาในภาพรวมที่อาจไม่ ได้ เข้าร่วม
กิจกรรมท าให้ไม่สามารถน าผลประเมินมา
ปรั บปรุ งพัฒน าการ ใ ห้บ ริ ก า รทั้ ง ก า ร
ให้บริการและการพัฒนานักศึกษาตามความ
คาดหวังของนักศึกษา 

งานสวัสดิการนักศึกษาส ารวจความ
พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ต่ อ ก า ร
ให้บริการของมหาวิทยาลัย 
และรวบรวมผลการส ารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานต่างๆในมหาวิทยาลัย
เพื่อให้มีมาตรฐานการบริการที่ดีขึ้น 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
พบว่า วัตถุประสงค์ของ
กิ จ ก ร ร ม ยั ง ไ ม่ ชั ด เ จ น 
ตั ว ชี้ วั ด ไ ม่ ส ะ ท้ อ น
ค ว า ม ส า เ ร็ จ ต า ม
วัตถุประสงค์ของแผน 

โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนานักศึกษามี
จ านวนมากแต่ส่วนใหญ่การประเมินเป็นการ
ประเมินความส าเร็จของแต่ละกิจกรรมซึ่งไม่
อาจสะท้อนความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผน  ดังนั้นจึงควรทบทวนการตั้งตัวชี้วัดที่
จะประเมินผลส าเร็จให้สอดคล้องไปตาม
วัตถุประสงค์ของแผนเพื่อใช้ในการทบทวน
การจัดกิจกรรมในปีต่อไป 

งานกิจกรรมนักศึกษา ได้ทบทวนการ
ตั้ ง ตั ว ชี้ วั ด ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
วัตถุประสงค์ของแผนเพื่อสามารถ
ประเมินความส าเร็จได้ และจัดท า
แผนพัฒนานักศึกษา 

ไม่พบการให้ความรู้ที่เป็น
ประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยควรมีการจัดท าฐานข้อมูลศิษย์
เก่ าและจัดโครงการที่ มีประโยชน์และ
ด าเนินการสื่อสารแก่ศิษย์เก่านอกเหนือจาก
ให้ข้อมูลทาง website เพื่อสร้างความผูกพัน
ระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า 

งานสวัสดิการนักศึกษา ได้ศึกษาและ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการ
ข้อมูลศิษย์เก่าของแต่ละคณะเพื่อ
น ามาประกอบการจัดท าข้อมูลภาพ
รวมของมหาวิทยาลัย 

ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องควรมี
ก า รก า กั บ ติ ดตามกา ร
พั ฒ น า แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
หลักสูตรให้ เป็นไปตาม
เ ก ณ ฑ์ ม า ต ร ฐ า น ทุ ก
หลักสูตรอย่างต่อเนื่ อง 
ควรมีการจัดท าแผนการ
ติดตาม/ตารางเวลาของ
ก า ร พั ฒ น า / ป รั บ ป รุ ง
ล่วงหน้า วิเคราะห์สาเหตุ
ของหลักสูตรที่ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์เพื่อหาแนวทาง
ในการป้องกันหรือแก้ไข 

ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการ
วิเคราะห์สาเหตุของหลักสูตรที่ไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพ เนื่องจากการปรับปรุง
ไม่เป็นไปตามรอบปรับปรุง จึงมีการก ากับ 
ติ ด ต ามกา รด า เ นิ น ง านของหลั ก สู ต ร 
โดยเฉพาะการปรับปรุงหลักสูตรที่ครบรอบ
การปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 จ านวน 2 
หลั กสู ตร  โดยจัดท าแผนการปรับปรุ ง
หลักสูตรแจ้งเวียนคณะ/หลักสูตรที่ครบรอบ
ปรับปรุง ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรได้ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรแล้วเสร็จและผ่านความ
เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้ง
ที่ 6/2561 วันที่ 30 มิถุนายน 2561 
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ประเด็น 
ข้อเสนอแนะ ค.กก. ประเมินคุณภาพฯ 

ระดับคณะ 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

ครั้งที่  6/2561 วันที่  30 มิถุนายน 2561 
เรียบร้อยแล้ว 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
         มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการสร้างเครือข่ายและมีกิจกรรมร่วมกับศิษย์เก่าทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัยและคณะอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่ามีส่วนร่วมในการสนับสนุนพันธกิจด้านต่างๆของ
มหาวิทยาลัย 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

1. มหาวิทยาลัย มีระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลโครงการ/กิจกรรมด้านต่าง ๆ ที่
นักศึกษาเข้าร่วมทั้งในระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย 

2. มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อลดการตกออก  ประกอบด้วย วิชาภาษาอังกฤษ
และวิชาคณิตศาสตร์ 

 

ตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ผลลัพธ์ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 

เกณฑ์การประเมิน  
ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 

สูตรการค านวณ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

คะแนนทีไ่ด้  = 
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ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2558-2559 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 
1. จ านวนหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 (หลักสูตร) 78 77 77 
2. จ านวนหลักสูตรที่  ไม่ผ่าน มาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่  1 

(หลักสูตร) 
7 3 0 

3. จ านวนหลักสูตรที่ประเมินทั้งหมด (หลักสูตร) 85 80 77 
4. ร้อยละหลักสูตรที่ผ่านมาตรฐานหลักสูตร องค์ประกอบที่ 1 ของทุก

หลักสูตร 
91.76 96.25 100 

5. ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร (คะแนน อ.2-6 หลักสูตร)  228.06 238.27 239.20 
6. ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 2.68 2.98 3.11 

7.  ระดับคุณภาพ ปานกลาง 
ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 

คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

2.98 3.11 3.11 บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_O_1.1-1-1 ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
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ตัวบ่งช้ีที ่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 = ร้อยละ40 ขึ้นไป 
ผลการด าเนินงาน ปีการศึกษา 2560 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 

หน่วยวัด 
2558 2559 2560 

1. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี  22.5 19 18 คน 
2. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาโท  318.5 317 297 คน 
3. อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  366.5 367.5 383.5 คน 
4. อาจารย์ประจ าทั้งหมด  707.5 703.5 698.5 คน 
5. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  51.80 52.24 54.90 ร้อยละ 
6. คะแนน (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป) 5.00 5.00 5.00 คะแนน 
7. ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน คะแนนการตนเองประเมิน (1-5 คะแนน) การบรรลุเป้าหมาย 

52.24 54.90 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_I_1.2-1-1 ตารางสรุปวุฒิการศึกษา อาจารย์ประจ า ปีการศึกษา 2560  
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ 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 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ปีการศึกษา หน่วย

วัด 2558 2559 2560 
1. อาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  221.5 240 247.0 คน 
2. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งอาจารย์ 486 463.5 444.5 คน 
3. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 171.5 191 202 คน 
4. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 48 47 49 คน 
5. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ที่มีต าแหน่งศาสตราจารย์ 2 2 3 คน 
6. อาจารย์ประจ าทั้งหมด ปีการศึกษา 2559 707.5 703.5 698.5 คน 
7. ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  31.31 34.12 36.36 ร้อยละ 
8. คะแนนเต็ม 5 (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป) 2.61 2.84 3.03 คะแนน 
9. ระดับคุณภาพ พอใช้ พอใช้ พอใช้  
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

34.12 36.36 3.03 บรรลุเป้าหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_1.3-1-1 ตารางสรุปอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2560  
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
 สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา ทั้งด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูลหน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหา
งาน แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษ า ข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันที่จ 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 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
 การด าเนินงาน :             

      มหาวิทยาลัยได้จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาใน
สถาบัน โดยมีปฏิทินการด าเนินกิจกรรม ดังนี้ 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
19 มิ.ย.–19 
ก.ค. 60 

เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชี วิตใน
มหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 

กองบริการการศึกษา 2,491 คน 

3 ส.ค. 60 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 ส านักงานพัฒนานักศึกษา 4,900 คน 
3 ส.ค. 60 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 287 คน 
3 ส.ค. 60 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตร์ 439 คน 
3 ส.ค. 60 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะศิลปประยุกต์ฯ 100 คน 
3 ส.ค. 60 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะศิลปะศาสตร์ 500 คน 
3-4 ส.ค. 60 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2560 คณะเกษตรศาสตร์ 253 คน 
4 ส.ค. 60 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 

2560 
คณะบริหารศาสตร์ 533 คน 

1 ก.ย. 60 โครงการพัฒนาระบบบริการและให้ค าปรึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ 284 คน 
10 ก.พ. 61 โครงการการแนะแนวเตรียมตัวสู่อาชีพวิศวกร สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ 152-200 คน 
27 ก.พ.61 โครงการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ Gen Z ส านักงานพัฒนานักศึกษา 75 คน 
23 ม.ีค. 61 โครงการ UBU JOB FAIR 2018 ส านักงานพัฒนานักศึกษา 1,000 คน 
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 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์
31 ก.ค. 61 ปฐมนิเทศนักศึกษาและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะพยาบาลศาสตร์ 95 คน 
31 ก.ค. 61 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครองเพื่อเตรียม

ความพร้อมสู่ต้นกล้าเขียวมะกอกคุณภาพ ปีการศึกษา 
2560 

คณะเภสัชศาสตร์ 138 คน 

  
       ซึ่งงานแนะแนวและจัดหางาน ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบริการให้ค าปรึกษา 
แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ดังนี้ 
1. บริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีบริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตนักศึกษาระดับปริญญาตรี 4 
ด้าน ดังนี้1) ด้านจิตใจ ได้แก่ อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก 2) ด้านสังคม ได้แก่ การปรับตัว สัมพันธภาพ 3) ด้าน
การเรียน ได้แก่ การเรียน และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และ 4) ด้านอ่ืนๆ เช่น บริการให้ค าปรึกษาแนะแนว
อาชีพและจัดหางานแก่นักศึกษา ให้สามารถเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ ความสนใจ ความสามารถ และ
ความถนัดของตนเองได้ แนะน าให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน ในเร่ืองการเขียน
จดหมายสมัครงาน  

การเตรียมความพร้อมสู่การท างาน โดยมีช่องทางการให้บริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิต ผ่าน 
3 ช่องทาง ได้แก่ 1) ผ่านช่องทางโทรศัพท์ หมายเลข 045-353033  2) ผ่านสื่อออนไลน์ ได้แก่ Facebook แนะ
แนวและจัดหางาน นักศึกษาจะส่งข้อความแจ้งไว้ใน Inbox และ 3) นักศึกษามาปรึกษาที่ห้องให้ค าปรึกษา งาน
สวัสดิการนักศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2560 มีสถิติการให้บริการให้ค าปรึกษาและแนะแนวการใช้ชีวิตผ่าน
ช่องทางต่างๆ ดังตาราง 

เรื่อง 
ช่องทาง (ครั้ง) 

รวมทั้งสิ้น 
Facebook รายบุคคล โทรศัพท์ 

ด้านจิตใจ ได้แก่ อารมณ์ ความคิด ความรู้สึก   9 2 - 11 
ด้านสังคม ได้แก่ การปรับตัว สัมพันธภาพ 15 2 - 17 
ด้านการเรียน/การศึกษา 24 28 7 59 
ด้านอื่นๆ เช่น จัดหางาน, ทุนการศึกษา,กยศ. ฯลฯ 421 496 420 1,337 
รวมทั้งสิ้น 469 528 427 1,424 

 
นอกจากนี้ งานแนะแนวและจัดหางาน ส านักงานพัฒนานักศึกษา ยังให้บริการด้านต่างๆ แก่นักศึกษา ดังนี้ 

1) ประเมินและทดสอบทางจิตวิทยาแก่นักศึกษาเบื้องต้น  จ านวนผู้รับบริการ 46 คน 
2) บริการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในทั้ง 11 คณะ และหน่วยงานภายนอก เช่น 

โรงพยาบาล, สถานีต ารวจในการดูแลช่วยเหลือนักศึกษา  จ านวนผู้รับบริการ  63 ครั้ง 
3) จัดกิจกรรมแนะแนวด้านการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ส าหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1  โดยจัดโครงการ

เตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2560 (UBU_P_1.4-1-1) และ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2560 (UBU_P_1.4-1-2) 
2. บริการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
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 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อสามารถเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับความรู้ 

ความสามารถ และความถนัดของตนเองได้ รวมทั้งให้ความรู้แก่นักศึกษาด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างาน นอกจากนี้  ยังได้รวบรวมสถิติด้านบริการแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เพื่อน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนางาน
ด้านแนะแนวอาชีพและจัดหางานให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

ประเด็นให้บริการ จ านวนคร้ัง 
ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานว่าง 114 
รับสมัครนักศึกษา Part time 15 
ให้ค าปรึกษาด้านอาชีพและจัดหางาน 48 
รวมท้ังสิ้น 177 

          ทั้งนี้ได้มีการรายงานผลการด าเนินงานด้านการให้บริการให้ค าปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเตรียมตัวสู่
อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน ต่อที่ประชุมงานสวัสดิการนักศึกษาประจ าเดือน  (UBU_P_1.4-1-3) 

 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 

 ผลการด าเนินงาน :  
          มหาวิทยาลัยมีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา มีการให้ข้อมูล ดังนี้ 

1. หน่วยงานที่ให้บริการ มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานให้บริการ ดังนี้ 
1. ส านักงานอธิการบดี 

1.1 ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
1.2 กองบริการการศึกษา 
1.3 ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 

2. ส านักวิทยบริการ 
3. ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
4. ส านักบริหารทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 

โดยงานแนะแนวและจัดหางาน งานสวัสดิการนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ให้บริการ Link ข้อมูลของ
หน่วยงานต่างๆ ใน website งานสวัสดิการนักศึกษา (UBU_P_1.4-2-1)  
 

หน่วยงาน การให้บริการ สถิตการให้บริการ ผลการประเมิน 
1. ส า นั ก ง า น พั ฒ น า

นักศึกษา 
 

1. กยศ. 874 คน ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
ต่ อ ก า ร
ให้บริการของ
ส า นั ก ง า น
พัฒนานักศึกษา 
3.61 

2. ทุนการศึกษา 476 คน 
3. ให้ค าปรึกษา 1,266 คน 
4. จัดหางาน 372 คน 
5. ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 58 คน 
6. ขอใช้สถานกีฬา (สระว่ายน้ า,ศูนย์กีฬาฯ) 17,473 คน 
7. ขอหนังสือรับรองความประพฤติ 413 คน 
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 ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์
8. นักศึกษาวิชาทหาร 183 คน 
9. การผ่อนผันทหาร 628 คน 
10. การเบิกประกันอุบัติเหตุ 315 คน 
11. การออกใบระเบียนกิจกรรมนักศึกษา 87 ครั้ง 

2. กองบริการการศึกษา 1. การขึ้นทะเบียนนักศึกษา 4,147 ครั้ง ผลการประเมิน
ความพึงพอใจ
ต่ อ ก า ร
ให้บริการของ
ก อ ง บ ริ ก า ร
การศึกษา 4.05 
 

2. การขอส าเร็จการศึกษา 343 ครั้ง 
3. การขอใบรับรองหลักฐานทางการศึกษา 7,248 ครั้ง 
4. ขอถอนรายวิชาติดสัญลักษณ์ W 1,934 ครั้ง 
5. การเทียบโอนรายวิชา 260 ครั้ง 
6. การขอรักษาสถานภาพนักศึกษา 115 ครั้ง 
7. ขอลาพักการศึกษา 220 ครั้ง 
8. การขอคืนสถานภาพนักศึกษา 250 ครั้ง 
9. การขอกลับเข้าศึกษา 247 ครั้ง 
10. การขอถอนรายวิชาไม่ติดสัญลักษณ์ W 
และได้เงินคืน 

17,935 ครั้ง 

11. การขอแก้ไขทะเบียนประวัติของนักศึกษา 241 ครั้ง 
12. การขอลงทะเบียน 5,392 ครั้ง 
13. การขอลงทะเบียนเรียนต่ าหรือเกินกว่าที่
ก าหนด 

4,467 ครั้ง 

14. การขอลงทะเบียนภายหลังพ้นก าหนด 1,298 ครั้ง 
15. บริการเคาเตอร์ 6,198 ครั้ง 
16. ให้ค าปรึกษา-แนะน าด้านการศึกษา  2,050 ครั้ง 
17. การใช้ห้องเรียนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบ พระชนมพรรษา 

304 ช่ัวโมง 

18. การใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวม 4 745 ช่ัวโมง 
19. การใช้ห้องเรียนอาคารเรียนรวม 5  736 ช่ัวโมง 

3. ส านักวิทยบริการ 1. บริการห้องสมุด 218,470 ครั้ง 4.32 
2. อบรมส่งเสริมการรู้สารสนเทศ 2,185 คน  
3. บริการเทคโนโลยีทางการศึกษา 142 คน 4.91 

4 .  ส า นั ก บ ริ ห า ร
ท รั พ ย์ สิ น แ ล ะ สิ ท ธิ
ประโยชน์  

1. รับ - จ่าย ไปรษณียภัณฑ์ 14,324 ผลประเมินการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร
นักศึ กษาของ
หน่วยงาน 3.62 

2. บริการห้องพักรับรอง - 
3. บริการ โรงอาหาร ศูนย์อาหาร - 
4. บริการร้านกาแฟ ซุ้มอาหารว่างและเครื่องดื่ม - 
5. บริการร้านถ่ายเอกสาร - 

5.ส านักคอมพิวเตอร์
และเครือข่าย 

1.ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 16,882 user ผลประเมินการ
ใ ห้ บ ริ ก า ร2.อีเมล์ Google Apps (@ubu.ac.th) 20,572 user 
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3.Microsoft Office 365 464 user นักศึ กษาของ

หน่วยงาน ครั้ง
ที่ 1 (4.20) และ
ครั้งท่ี 2 (4.27) 

4.Microsoft Imagine Premium 200 user 
5.บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ - 

6.บริการ Smart classroom  - 

6.ส านักงานวิเทศสัมพันธ ์ 1.ให้ค าแนะน า/บริการนักศึกษาต่างประเทศ - ผลประเมินการ
ให้บริการของ
หน่วยงาน 4.09 

 2.ขอหนังสือรับรองบุคคล ฉบับภาษาอังกฤษ - 

 3.ออกหนั งสือตรวจสอบคุณวุฒิผู้ ส า เร็ จ

การศึกษาจากต่างประเทศ 

- 

 4 . ป รึ ก ษ า เ รื่ อ ง ทุ นก า ร ศึ ก ษา  แ ล ะ ทุ น

แลกเปลี่ยนต่างประเทศ 

- 

 
2. กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานแนะแนวและจัดหางาน ส านักงานพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ดูแล  

Website งานสวัสดิการนักศึกษา และ Facebook Fanpages โดยด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารทางด้านการศึกษา,กิจกรรมหรือโครงการพิเศษนอกเหนือจากหลักสูตร ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ผ่าน 
4 ช่องทาง ได้แก่ (UBU_P_1.4-2-2) 

1) ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย http://www.ubu.ac.th/new/index.php 
2) Website งานสวัสดิการนักศึกษา http://www.ubu.ac.th/web/welfare 
3) Facebook Fanpages แนะแนวและจัดหางาน https://www.facebook.com/pagesงาน

แนะแนวและจัดหางาน-ม.อุบลราชธานี /426735000754408 
4) หนังสือแจ้งเวียนคณะ/หน่วยงาน 

โดยจัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรให้แก่นักศึกษา ดังนี้  
 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม 
จ านวน

ผู้เข้าร่วม 
คะแนน
ประเมิน 

ข้อเสนอแนะ 

ส านักงานพัฒนานักศึกษา 
7 ก.ย. 60 กยศ.รวมใจปันโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ 544 รับบริจาคโลหิตได้  
27 ก.พ. 61 โครงการปฏิบัติการเตรียมความ

พร้อมสู่โลกอาชีพ Gen Z 
75 -  

23 มี.ค. 61 โครงการ UBU JOB FAIR 2018 629 3.81 ควรมีบริษัท/สถานประกอบการ
มากกว่าน้ี 

กองบริการการศึกษา  
19 มิ.ย. – 19 
ก.ค. 60 

เตรียมความพร้อมด้านวิชาการ
และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยแก่
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 

2,491 4.13 1. อยากให้เพิ่มเวลาในการอบรม 
2. อยากให้จัดอบรมแยกคณะ 

http://www.ubu.ac.th/new/index.php
http://www.ubu.ac.th/web/welfare
https://www.facebook.com/pagesงานแนะแนวและจัดหางาน-ม.อุบลราชธานี%20/426735000754408
https://www.facebook.com/pagesงานแนะแนวและจัดหางาน-ม.อุบลราชธานี%20/426735000754408
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29 เม.ย. – 11 
มิ.ย. 60 

การสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาช้ันปีสุดท้าย ปี
การศึกษา 2560 

2,736 3.41 1. เพิ่มบุคลากรในการด าเนินการ 
2. แจ้งผลสอบทาง E-mail แก่ผู้เข้า
สอบ 
3. ขยายเวลาการประชาสัมพันธ์ให้
มากขึ้น 
4 .  เ พิ่ ม วั น จั ด ส อบ ใน ทุ ก ภ า ค
การศึกษา 

ส านักงานวิเทศสัมพันธ์ 
10-13 ม . ค . 
61 

ค่ายภาษาและวัฒนธรรม  59 4.61 ควรเพิ่มระยะเวลาในเตรียมงาน/
กิจกรรมในการจัดค่ายภาษาอังกฤษ
ให้กับน้องๆ  ในโรงเรียน 

24 ม.ค. 61 
 

กิจกรรม Mini international fair  538 4.65 ควร เพิ่ ม ร ะยะ เ วล า ในกา รจั ด
กิจกรรมมากขึ้น และจัดเป็นประจ า
ทุกป ี

16 ก.พ. – 14 
มี.ค. 61 

แนะแนวเตรียมสอบ TOEIC 136 4.39 ควรปรับระยะเวลาการจัดกิจกรรม
ให้มีความเหมาะสมกับผู้เข้าร่วม 

15 มี.ค.61 แนะแนวเตรียมสอบ IELTS 47 4.50 
22-23 มี.ค.,28-
29 มิ.ย. 61 

อบรมเตรียมสอบ UBU-TEST 138 4.29 

26-28 มี . ค . 
61 

อบรมทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ รุ่น
ที่ 3 

20 4.75 ปรับเปลี่ยนวันในการจัดกิจกรรม
เป็นวันหยุด เสาร์-อาทิตย์ เพื่อไม่ให้
ติดช่ัวโมงเรียนของนักศึกษา และจัด
กิจกรรมนอกสถานที่ (ภายนอกม.
อุบลฯ)  

3 เม.ย. 61 แนะแนวเตรียมสอบ TOEFL 83 4.53 ควรปรับระยะเวลาการจัดกิจกรรม
ให้มีความเหมาะสมกับผู้เข้าร่วม 17-18 เม.ย.  

8,21 มิ.ย. 61 
กิจกรรม Inspiring of Learning 
English  

159 4.60 

20 เม.ย. 61 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสมัครงาน 13 4.55 ควรจัดกิจกรรมหลายๆ ครั้งต่อปี  
ส านักบริหารทรัพย์สิน 
27 ก.พ. 61 โครงการหอพักนักศึกษาสัมพันธ์ 306 คน 76.5  
9 เม.ย. 61 จัดหาทุนการศึกษา (ทุนผู้ประกอบ

กิจการภายใน) 
56 คน -  

ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
ก.พ. - ก.ค. 61 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ด้ า น  ICT ร อ ง รั บ  Digital 
Economy 

936 คน ผลประเมินระดับความพึงพอใจต่อการให้บริการ
วิชาการ 4.49 คิดเป็นร้อยละ 89.72 และผล
ประเมินการน าความรู้ไปใช้ 4.52 คิดเป็นร้อยละ 
90.47 
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3. แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา (UBU_P_1.4-2-3) 
      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยงานแนะแนวและจัดหางาน ส านักงานพัฒนานักศึกษา เป็นผู้ประสานข้อมูล
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาระหว่างนายจ้าง บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยกับนักศึกษา โดยด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต าแหน่งงานว่างทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลา ที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 

1) Website งานสวัสดิการนักศึกษา http://www.ubu.ac.th/web/welfare 
2) Facebook Fanpages แนะแนวและจัดหางาน https://www.facebook.com/pages งาน

แนะแนวและจัดหางาน-ม.อุบลราชธานี /426735000754408 
3) หนังสือแจ้งเวียนคณะ/หน่วยงาน 

ซึ่งได้ประชาสัมพันธ์แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาและกิจกรรมอ่ืนๆ ผ่าน 3 ช่องทาง ดังนี้ 
 

เร่ือง 
ช่องทางการประชาสัมพันธ ์

รวมท้ังสิ้น 
Website Facebook แจ้งเวียนคณะ 

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน 5 56 15 76 
ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม 11 150 12 173 
เผยแพร่เอกสารและภาพกิจกรรม 63 26 16 105 
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา 34 62 79 175 
รวมท้ังสิ้น (เร่ือง) 113 294 122 529 

      
ทั้งนี้ งานแนะแนวและจัดหางาน มีขั้นตอนการปฏิบัติงานส่งเสริมการสมัครงานของนักศึกษา เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นระบบมากข้ึน (UBU_P_1.4-2-4) 

 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน :  

มหาวิทยาลัยและคณะ ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา ดังนี้ 
 

วัน/เดือน/ปี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
จ านวน

นักศกึษาที่เข้า
ร่วม 

พ.ย. 60 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการสมัคร
งาน 

คณะรัฐศาสตร์ 360 คน 

16 พ.ย. 60 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะบริหารศาสตร์ ปี
การศึกษา 2560 

คณะบริหารศาสตร์ 540 คน 

http://www.ubu.ac.th/web/welfare
https://www.facebook.com/pages%20งานแนะแนวและจัดหางาน-ม.อุบลราชธานี%20/426735000754408
https://www.facebook.com/pages%20งานแนะแนวและจัดหางาน-ม.อุบลราชธานี%20/426735000754408
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12 ม.ค. 61 โครงการการเขียน Resume และพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อ

สมัครงาน 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 163 คน 

10 ก.พ. 61 โครงการการแนะแนวเตรียมตัวสู่อาชีพวิศวกร สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ 198 คน 
27 ก.พ. 61 โครงการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ 

Gen Z 
ส านักงานพัฒนานักศึกษา 75 คน 

3 มี.ค. 61 โครงการปัจฉิมนิเทศและส่งมอบช่อมะกอกคุณภาพสูง
สู่สังคม  

คณะเภสัชศาสตร์ 170 คน 

23 มี.ค. 61 โครงการ UBU JOB FAIR 2018 ส านักงานพัฒนานักศึกษา 1000 คน 
30-31 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาแพทย์ประจ าปีการศึกษา 

2560 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 34 คน 

31 มี.ค. 61 โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตและปัจฉิมนิเทศ ปี 
2560 

คณะเกษตรศาสตร์ 54 คน 

31 มี.ค. 61 โครงการเตรียมความพร้อมสู่โครงการท างาน คณะวิทยาศาสตร์ 170 คน 
24-25 เม.ย. 61 โครงการปัจฉิมนิเทศและส่งมอบช่อมะกอกคุณภาพสูง

สู่สังคม 
คณะเภสัชศาสตร์ 100 คน 

26 เม.ย. 61 โครงการปัจฉิมนเทศ นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ปีการศึกษา 
2560 

คณะวิทยาศาสตร์ 170 คน 

27-28 เม.ย. 61 โครงการปัจฉิมนิเทศและส่งมอบช่อมะกอกคุณภาพสูง
สู่สังคม 

คณะเภสัชศาสตร์ 100 คน 

3 พ.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขา
สาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 75 คน 

4 พ.ค. 61 อบรมให้ความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา ปี 2560  คณะศิลปศาสตร์ 234 คน 
4 พ.ค. 61 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ 213 คน 
5 มิ.ย. 61 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าปี 2560 คณะศิลปประยุกต์ฯ 100 คน 
11 พ.ค.61 โครงการปัจฉิมนิเทศดอกจานช่อท่ี 18 คณะศิลปศาสตร์ 160-200 คน 
25–28 พ.ค. 61 โครงการปัจฉิมนิเทศเตรียมความพร้อมนักศึกษา

ก่อนจบ 
คณะพยาบาลศาสตร์ 64 คน (ปี 4) 

29 พ.ค.61 โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพและ
การศึกษาต่อ 

คณะนิติศาสตร์    121 คน 

 
ซึ่งงานแนะแนวและจัดหางาน ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ด าเนินการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 

1. โครงการ Gen Z ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ (UBU_P_1.4-3-1) 
                การด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 งานแนะแนวและจัดหางานไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในการ
ด าเนินการจากมหาวิทยาลัย แต่ จึงขอความร่วมมือกับองค์กรภายนอก ขอสนับสนุนงบประมาณในการจัด
กิจกรรมโครงการ Gen Z ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพขึ้น เนื่องจากเล็งเห็นความส าคัญของการ
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เตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาและก าลังจะก้าวเข้าสู่ชีวิตการท างานในอนาคต โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ค าแนะน าและเตรียมตัวนักศึกษาให้พร้อมก่อนไปสมัครงาน โดยจัดอบรมหลักสูตรแนะแนว
การสมัครงานตั้งแต่การเขียน resume การสัมภาษณ์งาน การสร้างบุคลิกภาพที่ดี การเสริมสร้างความมั่นใจ 
รวมถึงการเตรียมตัวใช้ชีวิตในสถานที่ท างานอย่างเหมาะสม นักศึกษาจะได้รับความรู้ ข้อคิด และแนวทางการ
น าไปปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงวัยแห่งการท างาน โครงการ  Gen Z ปฏิบัติการเตรียมความ
พร้อมสู่ โลกอาชีพ ได้จัดขึ้นในวันที่  27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง Sec 201 อาคารศูนย์เครื่องมือกลาง
วิทยาศาสตร์ โดยแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน คือ กิจกรรมร่วมเล่นเกมที่บูธสปอนเซอร์ และกิจกรรมเวิร์คช็อป
จากวิทยากร ใน 4 หัวข้อ คือ  

1. Idea ค าถามสัมภาษณ์งานยอดฮิต (ไทย-อังกฤษ) /English ปูความกล้า 
2. Goal  บุคลิกภาพที่ดีสร้างได้/ สร้างความมั่นใจ 
3. Planning การเขียน Resume ให้โดนใจคนอ่าน/ตามให้ทันโลกยุคดิจิตอล 
4. Strategy แนะแนวลุคสุดปังในวันสัมภาษณ์งาน 

ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษา จ านวน 50 คน สมัครเข้าร่วมโครงการจริง 75 คน นักศึกษาผู้เข้าร่วมจะได้รับ
ความรู้ ข้อคิด และแนวทางการน าไปปฏิบัติเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ช่วงวัยแห่งการท างาน  การเขียน 
resume และการตอบสัมภาษณ์งาน นักศึกษาสามารถตอบค าถามของวิทยากรหลังกิจกรรมเวิร์คช็อปได้เป็น
อย่างดี 

2. โครงการ UBU JOB FAIR 2018  (UBU_P_1.4-3-2) 
โครงการ UBU JOB FAIR 2018 จัดขึ้นในวันที่  23 มีนาคม 2561 ณ บริเวณด้านหน้าคณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี รวมทั้งสิ้น  1,000  คน กิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 กิจกรรมรับสมัคร มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารของ
ต าแหน่งงานว่างและความต้องการของตลาดแรงงาน และเพิ่มโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่
ก าลังจะส าเร็จการศึกษา ได้สมัครงานกับบริษัทโดยตรง ทั้ง Part time/Full time และได้เรียนรู้ทักษะทักษะการ
ประกอบอาชีพอิสระ และส่วนที่ 2 กิจกรรมการบรรยายพิเศษให้ความรู้ในหัวข้อ “เส้นทางแห่งฝันกับวันแห่ง
ความส าเร็จ” ของผู้ชายชื่อ สมชาย เหล่าสายเชื้อ และ “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท างาน Gen Z” โดย นัตตี้ 
พลอยชมพู 

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

       มหาวิทยาลัย ได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 ในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 งาน
สวัสดิการนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบให้บริการ 1) 
การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน  2) การให้ข้อมูล
ของหน่วยงานที่ให้บริการพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา และ 3) การจัด
กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดยมีช่องทางการให้บริการ ดังนี้ 

 ผู้รับบริการหน้าเค้าเตอร์ งานสวัสดิการนักศึกษา 
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 ผู้รับบริการผ่านสังคมออนไลน์ เช่น Facebook  โทรศัพท์  
ซึ่งผู้รับบริการจะกรอกแบบประเมินฯ ออนไลน์ https://goo.gl/forms/L5yySrl1Ip6zMurJ2 หรือ สแกน QR  
Code หลังเสร็จสิ้นการรับบริการ มีรายละเอียดผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560  ( UBU_P_1.4-4-1) 
ดังต่อไปนี้ 

1. นักศึกษาที่ตอบแบบประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 มีจ านวนทั้งสิ้น 722 คน  

คณะ จ านวน 
1) คณะเกษตรศาสตร์  
2) คณะวิทยาศาสตร์   
3) คณะวิศวกรรมศาสตร์  
4) คณะศิลปศาสตร์  
5) คณะบริหารศาสตร์  
6) คณะนิติศาสตร์  
7) คณะรัฐศาสตร์  
8) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
9) คณะเภสัชศาสตร์  
10) คณะพยาบาลศาสตร์  
11) วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข 

123 
135 
152 
73 
110 
43 
41 
14 
16 
3 
12 

รวม 722 

2. ประเภทที่มารับบริการ จากจ านวนผู้รับบริการที่กรอกแบบประเมิน 722 คน 
ประเภทที่มารับบริการ จ านวน 

ขอรับค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 722 
ขอข้อมูลหน่วยงานท่ีให้บริการพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานท้ังเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 439 
ขอข้อมูลการจัด/การเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 118 

3. ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีของผู้รับบริการ 

ประเด็นการให้บริการ ค่าเฉลี่ย 
การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
1. มหาวิทยาลัยสามารถให้ค าปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพ ได้ชัดเจนและตรงตาม

ความต้องการของนักศึกษา 
4.07 

2. มหาวิทยาลัยสามารถให้ค าปรึกษาทางด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพได้ทั่วถึงและเพียงพอ 3.97 
3. สิ่งที่มหาวิทยาลัยให้ค าปรึกษาท่าน ทั้งด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพ สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ได้จริง 
4.02 

รวม 4.03 
การใหข้้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
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4. มหาวิทยาลัยสามารถให้ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการนักศึกษาได้ครอบคลุมความต้องการของ

นักศึกษา 
3.97 

5. มหาวิทยาลัยสามารถให้ข้อมูลการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรและโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่
นักศึกษาอย่างหลากหลายและเพียงพอ 

4.04 

6. มหาวิทยาลัยสามารถให้ข้อมูลต าแหน่งงานว่าง ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาอย่างทั่วถึงและ
เพียงพอ 

4.02 

รวม 4.02 
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
7. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาได้ทั่วถึงเพียงพอ

ทุกคณะ 
4.01 

8. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาได้ตรงตาม
ความต้องการของนักศึกษา  

4.06 

9. กิจกรรม/โครงการเตรียมความพร้อมสู่การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น
นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ได้จริง 

4.11 

รวม 4.06 
รวมทุกประเด็นการให้บริการ 4.04 

 
ทั้งนี้ งานแนะแนวและจัดหางาน งานสวัสดิการนักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ได้จัดท ารายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 เพื่อเผยแพร่รายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรม
และการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 ที่เว็บไซต์
ส านักงานพัฒนานักศึกษาแล้ว (http://www.ubu.ac.th/web/files_up/37f2018100414254027.pdf) 

เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 3 ปีการศึกษา พบว่า มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

  

ประเด็นการให้บริการ 
ผลการประเมิน 

2558 2559 2560 
การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 3.94 4.01 4.03 
การให้ข้อมูลของหน่วยงานท่ีให้บริการพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลาแก่นักศึกษา 

3.87 3.95 4.02 

การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 3.91 3.98 4.06 
รวม 3.90 3.98 4.04 

หมายเหตุ : ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ
นักศึกษา จากเดิมในปีการศึกษา 2559 มีการเก็บข้อมูลแบบสุ่มและเก็บจากบริการหน้าเคาเตอร์ ต่อมาในปีการศึกษา 
2560 ได้ใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยแบบประเมินฯ ออนไลน์ https://goo.gl/forms/L5yySrl1Ip6zMurJ2 หรือ สแกน QR  
Code หลังเสร็จสิ้นการรับบริการ 
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 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 ผลการด าเนินงาน :                   
     มหาวิทยาลัย โดยงานแนะแนวและจัดหางาน ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้น าผลการประเมินจากข้อ 4 มา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของ
นักศึกษา โดยงานแนะแนวและจัดหางาน ส านักงานพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้วางแผนน าผล
การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
มาปรับปรุงพัฒนาบริการด้านต่างๆ ให้นักศึกษาอย่างครบถ้วนตั้งแต่การให้ค าปรึกษา การใช้ชีวิต จัดบริการข้อมูล
หน่วยงานที่ให้บริการ เช่น ทุนกู้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ การบริการจัดหางาน แหล่งข้อมูลการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา ข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหว
ในและนอกสถาบันที่จ าเป็นแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  
     ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2559 ที่จะน ามาปรับปรุงและด าเนินการในปีการศึกษา 2560 โดย
มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะจากปีการศึกษา 2559 การปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา 2560 
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการ
ท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการเตรียม
คว ามพร้ อมสู่ ก า รท า ง าน เ มื่ อ ส า เ ร็ จ
การศึกษาได้ทั่วถึงเพียงพอทุกคณะ 
 

 

 การจัดกิจกรรมอาจไม่ทั่ วถึงหรือเพียงพอทุกคณะ 
เ นื่ อ ง จ าก ไ ม่ ไ ด้ รั บ งบประม าณด า เ นิ นก า ร จ า ก
มหาวิทยาลัย แต่ ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้รับความ
ร่วมมือและงบประมาณจากองค์กรภายนอก ในการจัด
กิจกรรมโครงการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู่โลก
อาชีพ Gen Z ขึ้น ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้อง 
Sec 201 อาคารศูนย์เครื่องมือกลางวิทยาศาสตร์  

การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก
เวลาแก่นักศึกษา 

 มห าวิ ท ย า ลั ย ส า ม า ร ถ ให้ ข้ อ มู ล ข อ ง
หน่วยงานต่างๆ ที่ให้บริการนักศึกษาได้
ครอบคลุมความต้องการของนักศึกษา 

 มหาวิทยาลัยสามารถให้ข้อมูลต าแหน่งงาน
ว่าง ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา
อย่างทั่วถึงและเพียงพอ 

  

 ส านักงานพัฒนานักศึกษา จะรวบรวมข้อมูลหน่วยงาน
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่ให้บริการนักศึกษาได้ครอบคลุม
ความต้องการของนักศึกษา เพื่อสามารถให้ข้อมูล
นักศึกษาได้ตามความต้องการ 

 ส านักงานพัฒนานักศึกษา จะหาข้อมูลต าแหน่งงานว่าง 
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และ
เพิ่มช่องทางการให้ข้อมูล เพื่อนักศึกษาจะได้รับข้อมูล
ทั่วถึง 
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       ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการและผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 โดยมีแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการ ในปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะจากปีการศึกษา 2560 แนวทางการปรับปรุงพัฒนาในปีการศึกษา 2561 
การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา 

 มหาวิทยาลัยสามารถให้ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 
ที่ให้บริการนักศึกษาได้ครอบคลุมความต้องการของ
นักศึกษา 

 
 

 รวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษาหรือ
ข้อมูลที่นักศึกษาควรต้องรู้  และพัฒนา/ปรับปรุง
ช่องทางการติดต่อให้สามารถสื่อสารกับนักศึกษาได้
อย่างทั่วถึง 

 อยากให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงาน 
part time มากกว่าน้ี 

 

 ประสานขอข้อมูลต าแหน่งงาน part time จากจัดหา
งานจังหวัด และบริษัทเอกชนที่ท างานเกี่ยวข้องกับ
การจัดหางาน 

 เพิ่ม link เว็บไซต์หางานในเพจแนะแนวและจัดหางาน 
การจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต 
และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 

 มหาวิทยาลัยสามารถให้ค าปรึกษาทางด้านการใช้
ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพได้ทั่วถึงและเพียงพอ  

 

 ส ารวจความต้องการของนักศึกษาด้านการให้ค าปรึกษา
ทางด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพในทุกคณะ 

 น าผลการส ารวจมาพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้
สอดคล้อง เหมาะสม กับความต้องการของนักศึกษา 

การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม/โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่การท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาได้ทั่วถึง
เพียงพอทุกคณะ  

 
 

 ประสานขอข้อมูลการจัดกิจกรรมจากทุกคณะทุกสาขา 

 ส ารวจความต้องการของนักศึกษาด้านการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพื่อการท างานในทุกคณะทุกสาขา 

 น าผลการส ารวจมาพัฒนารูปแบบกิจกรรมให้
สอดคล้อง เหมาะสม กับความต้องการของนักศึกษา 

 อยากให้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการ
ท างานเฉพาะสาขา 

 
ซึ่งส านักงานพัฒนานักศึกษาจะน าเสนอรายงานและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการให้บริการต่อที่ประชุม
คณะกรรมการพัฒนานักศึกษาต่อไป 

 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 ผลการผลการด าเนินงาน :                   

      มหาวิทยาลัย โดยส านักงานพัฒนานักศึกษาได้ ให้ข้อมูลและความรู้ที่ เป็นประโยชน์แก่ศิษย์ เก่า                           
ผ่านช่องทาง website สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  http://www.ubu.ac.th/web/alumni 
(UBU_P_1.4-6-1) โดยมีข้อมูลข่าวสารกิจกรรมสถาบัน ทุนการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การรับสมัครงาน 
พรบ.หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง เช่น พรบ.ใหม่ของ กยศ. และให้ความรู้เกี่ยวกับการสอบ TOEFL ศูนย์ภาษาของ 
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ELS  การ Review ประสบการณ์สอบ TOEFL ของคนพูดอังกฤษไม่ค่อยได้ การสอบ กพ การสอบใบประกอบ
วิชาชีพวิศวกร (กว) เป็นต้น รวมทั้งมี Link ศิษย์เก่าคณะต่างๆ เพื่อให้ศิษย์เก่าได้รับข้อมูลตรงตามสายงานวิชาชีพ
และมีการติดต่อสื่อสารผ่าน Facebook ส านักงานพัฒนานักศึกษา  
:https://www.facebook.com/officerstudentubu เพื่อความอ านวยความสะดวกอีกหนึ่งช่องทาง อีกทั้ง 
มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ UBU JOB FAIR 2018 (UBU_P_1.4-6-2) ขึ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2561 ณ คณะ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  โดยมีศิษย์เก่า เข้าร่วมกิจกรรมรับสมัคร (19 คน) และกิจกรรมการ
บรรยายพิเศษ (16 คน) ให้ความรู้ในหัวข้อ “เส้นทางแห่งฝันกับวันแห่งความส าเร็จ” ของผู้ชายชื่อ สมชาย เหล่า
สายเชื้อ และ“การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อการท างาน Gen Z” โดย นัตตี้ พลอยชมพู (ศิษย์เก่า ม.อุบลฯ) อีกด้วย 

มหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการข้อมูลศิษย์เก่าของแต่ละคณะ 
(UBU_P_1.4-6-3)  เพื่อน ามาประกอบการจัดท าข้อมูลภาพรวมของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยู่ในระหว่างการเก็บข้อมูล
ศิษย์เก่าเพื่อจัดท าฐานข้อมูลศิษย์เก่า ม.อุบลฯ ต่อไป  และคณะได้จัดกิจกรรมที่มีประโยชน์กับศิษย์เก่า เพื่อสร้าง
ความผูกพันระหว่างมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่า โดยมีกิจกรรมโครงการดังนี้ 
 

วัน/เดือน/ป ี กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ 
จ านวนศิษย์เก่าที่เข้า

ร่วม 
4 พ.ย.60 โครงการศิษย์เก่าสัมพันธ์ ประจ าปีการศึกษา 

2560 
คณะเกษตรศาสตร์ 198 คน 

11 พ.ย.60 งานคืนสู่เหย้าชาวบริหารศาสตร์ (บรรยายพิเศษ 
“การท าธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0) 

คณะบริหารศาสตร์ 200-250 คน 

10 ธ.ค.60 กิจกรรมให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ใน
การประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

คณะนิติศาสตร์ 150 คน 

13 ธ.ค.60 โครงการแสดงความยินดีต่อพี่บัณฑิตที่ จบ
การศึกษาและให้ความรู้ศิษย์เก่า 

คณะศิลปประยุกต์ฯ 31 คน 

10 ก.พ. 61 โครงการการแนะแนวเตรียมตัวสู่อาชีพวิศวกร สมาคมศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ 152-200 คน 
30-31 มี.ค.61 กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์รุ่นพี่รุ่น

น้อง 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ วิทยากร 3 คน 

3 พ.ค.61 กิจกรรมพี่บัณฑิตพบน้อง วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ วิทยากร 4 คน 
4-6 พ.ค.61 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรครูผู้น า  1 

โครงการพัฒนาศักยภาพครูเพื่อเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงการสอนวิทยาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ 31 คน 

26- 27 พ . ค . 
61 

งานคืนสู่ เหย้าชาวดอกจานครั้ งที่  4 ประจ าปี
การศึกษา 2560 “การแข่งขันแรลลี่ร่วมใจพี่เพื่อ
น้อง” 

คณะศิลปศาสตร์ 42 คน 

19-20 ก.ค.61 โครงการความก้าวหน้าทางเภสัชศาสตร์ และ
สาธารณสุขการแพทย์ ครั้งท่ี 6 

คณะเภสัชศาสตร์ 88 คน 

29 ก.ค. 61 ศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 110 คน 
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23 ส.ค.61 กิจกรรมชมรมศิษย์ เก่า  ภายใต้ โครงการให้

ค าปรึกษา สวัสดิการและสวัสดิภาพนักศึกษา 
คณะพยาบาลศาสตร์ 40 คน 

31 ส.ค. 61 โครงการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ครั้งที่ 7 หัวข้อ
เรื่อง "ทิศทางและการพัฒนาระบบสุขภาพไทย” 

วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ 5 คน 

 
 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย  2558 - 2560 

รายละเอียด 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 
1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน 6  ข้อ 3  ข้อ 6  ข้อ 
2. ข้อที่ได้คะแนน ข้อที่  1,2,3,4,5,6 ข้อที่  1,2,3 ข้อที่  1,2,3,4,5,6 
3. คะแนนประเมิน 5.00 3.00 5.00 

  4. ระดับคุณภาพ ระดับดีมาก พอใช้ ระดับดีมาก 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 6 5 บรรลุเป้าหมาย 
 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_1.4-1-1 ส าเนาโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการส าหรับนักศึกษาใหม่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
UBU_P_1.4-1-2 รายงานผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
UBU_P_1.4-1-3 รายงานการประชุมประจ าเดือน งานสวัสดิการนักศึกษา 
UBU_P_1.4-2-1 การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ ,บันทึกข้อความขอข้อมูลจากหน่วยงาน (ศธ 0529.4.1/ว 

1136 ลว 26 เม.ย.61) , (ศธ 0529.4.1/ว 2877 ลว 11 ก.ย.61) 
UBU_P_1.4-2-2 หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
UBU_P_1.4-2-3 หน่วยงานที่ให้บริการแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
UBU_P_1.4-2-4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานส่งเสริมการสมัครงานของนักศึกษา 
UBU_P_1.4-3-1 รายงานผลโครงการ Gen Z ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสู้โลกอาชีพ  
UBU_P_1.4-3-2 รายงานผลโครงการ UBU JOB FAIR 2018 
UBU_P_1.4-4-1 ผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและการจัดบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2560 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_1.4-4-2 ห น้ า เ ว็ บ ไ ซ ต์ ส า นั ก ง า น พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ผ ย แ พ ร่ ร า ย ง า น ผ ล ฯ
(http://www.ubu.ac.th/web/files_up/37f2018100414254027.pdf) 

UBU_P_1.4-5-1 การน าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล 
UBU_P_1.4-6-1 เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(http://www.ubu.ac.th/web/alumni) 

,Facebook ส านักงานพัฒนานักศึกษา (https://www.facebook.com/officerstudentubu) 
UBU_P_1.4-6-2 รายงานผลโครงการ UBU JOB FAIR 2018 
UBU_P_1.4-6-3 บันทึกข้อความขอข้อมูลจากคณะ (ศธ 0529.4.1/ว 1144 ลว 26 เม.ย.61), (ศธ 0529.4.1/ว 

2876 ลว 11 ก.ย.61) 
 

  

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

 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนานักศึกษา 

 สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่างๆอย่างเหมาะสมและครบถ้วน กิจกรรม
นักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กรนักศึกษา เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วม
จะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์  
 
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 าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและ
การจัดกิจกรรม 

 ผลการด าเนินงาน :   
มหาวิทยาลัยจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2560 (UBU_P_1.5-1-1)  สอดคล้องตามกล

ยุทธ์มหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องด้านพัฒนานักศึกษา มาตรการ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้ครบถ้วนทุกหลักสูตร ให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และมีความคิด
สร้างสรรค์ มาตรการ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการเรียนรู้ที่ให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการท างานเป็นทีม การหา
ประสบการณ์จากการท าจริง การเรียนรู้ร่วมกับชุมชนและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน และมาตรการ 5 ส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรมเสริมหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทุกด้านและมุ่งพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะในการด าเนินชีวิตบนพื้นฐานความพอเพียง ตลอดจนปลูกฝังจิตส านึกรัก
ท้องถิ่นและความรับผิดชอบต่อสังคม โดยผู้บริหารทุกระดับ บุคลากรด้านพัฒนานักศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการทุก
โครงการ/กิจกรรม ตัวแทนนักศึกษา (องค์การนักศึกษา) มีส่วนร่วมจัดท าแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ 
ส านักงานอธิการบดี ผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมพิจารณา ทบทวน รับทราบนโยบายแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าตัวชี้วัดของโครงการ (UBU_P_1.5-1-2)  ซึ่งเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการจัดท า
ข้อเสนอโครงการที่มีตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ก าหนดกรอบการพิจารณาข้อเสนอโครงการ
ส าหรับกรรมการพิจารณาโครงการ โดยมุ่งเน้นผลผลิตและผลลัทธ์ มีกระบวนการประเมินความส าเร็จของโครงการตาม
หลักการ PDCA ในระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2560  มีการติดตามผลโดยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณ
กองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2561 งวด 1 (UBU_P_1.5-1-3)  ร่วมกันพิจารณาการ
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์โครงการของแต่ละโครงการที่น าเสนอ เพื่อพัฒนา
นักศึกษาตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมครบถ้วนทั้ง 5 
ประเภท โดยใช้งบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษาซึ่งได้รับการจัดสรรจากค่าธรรมเนียมการศึกษาใน
แต่ละปีการศึกษา เพื่อเป็นงบประมาณสนับสนุนให้นักศึกษาริเริ่มจัดกิจกรรมที่หลากหลายตามความถนัด และความสนใจ
ของนักศึกษา ภายใต้ระเบียบข้อบังคับและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย โดยจัดกิจกรรมทั้งภา ยในและภายนอก
มหาวิทยาลัย ตลอดจนกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ซึ่งภาระงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาประกอบด้วยงานการเงินและงานพัสดุ สามารถแสดงประเภทงบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2560 ดังนี้ 

ประเภทกจิกรรม จ านวนโครงการ งบประมาณ (บาท) 

    - ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 8 301,000 

    - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 16 2,093,000 

    - บ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 19 800,000 

    - เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 8 410,000 

    - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 4 145,000 

รวม 55 3,749,000 

             
            โดยในแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนไว้ คือ การส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา
ได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม  และได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ไว้ดังนี้  

1) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
หรือรักษาสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
นักศึกษาทั้งหมด 

2) ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม  ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาทั้งหมด  และมหาวิทยาลัย 

            การจัดกิจกรรมของนักศึกษา หากเป็นกิจกรรมขององค์การนักศึกษา สโมสรนัก ศึกษา และชมรม/ชุมนุม 
นักศึกษาจะเป็นผู้ด าเนินการหลักโดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาและเจ้าหน้าที่ส านักงานพัฒนานักศึกษาท าหน้าที่ให้ค าปรึกษา 
สนับสนุนและประสานในส่วนที่เกี่ยวข้อง  ส่วนกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยโดยส านักงานพัฒนานักศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบโรง
การ/กิจกรรม จะให้มีตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมเป็นกรรมการในแต่ละฝ่ายของโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการด าเนินการ เพื่อจะได้เรียนรู้กระบวนการท างาน ได้ประสบการณ์การท าโครงการ/กิจกรรมและแสดงความคิดเห็นต่อ
การจัดกิจกรรมนั้นๆด้วย 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
     - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 

- กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

     - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลการด าเนินงาน :  

            แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินกิจกรรมครบถ้วนทุกประเภท ซึ่งในปีการศึกษา 2560 โดยมี
ตัวอย่างกิจกรรมแต่ละประเภท (UBU_P_1.5-2-1)   ดังนี้ 
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน  8 กิจกรรม จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม 590 คน 
 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
จ านวนนกัศึกษา

เข้าร่วม 
1. โครงการต้นกล้าวิชาการ มหกรรมสู่ความเป็นเลิศ ครั้งที่ 1 2 ส.ค.60 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 26 คน 
2. โครงการสร้างเครือข่ายด้านการให้ค าปรึกษา ครั้งท่ี 6 2 ก.ย.60 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 60 คน 
3. โครงการค่ายเทคโนโลยีจากพี่สู่น้องสัญจร ครั้งท่ี 5 22–25 ธ.ค.60 โรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร   อ.

ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 
136 คน 

4. โครงการเม็ดทรายรวมใจใส่ใจสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี 6 23–27 ธ.ค.60 บ้านน้ าปลีก ต.น้ าปลีก อ.เมือง
อ านาจเจริญ จ.อ านาจฯ 

75 คน 

5. โครงการค่าย ม.อุบลฯ วิชาการ ครั้งท่ี 21 23–29 ธ.ค.60 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   100 คน 
6. โครงการประชันวาทะ ปะทะเวท ี 1 พ.ย. 60 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   50 คน 
7. โครงการสัมมนาสันทนาการ 23–24 มิ.ย. 61 อุทยานแห่งชาติผาแต้ม อ.โขง

เจียม จ.อุบลราชธานี   
51 คน 

8. โครงการไอทีแคมป์ ค่ายพัฒนาเยาวชนด้านเทคโนโลยี 27–29 ก.ค.61 อาคารวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

92 คน 

 
กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 16 กิจกรรม จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม 4,291 คน 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
จ านวนนกัศึกษา

เข้าร่วม 
1. โครงการกีฬาเช่ือมความสัมพันธ์ภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2560  

1 – 25 พ.ย.60   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 2,102 คน 

2. โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 45 (รอบคัดเลือก)  

9–15 พ.ย.60   ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
อุบลราชธานี  

210 คน 

3. โครงการ UBU Realm of Valor Championship 11–12 พ.ย.60   CLB 5203  ม.อุบลฯ   95 คน 
4. โครงการแข่งขันเปตอง ม.อุบล โอเพ่น  25 พ.ย.60 สนามเปตอง ม.อุบลฯ 75 คน 
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5. โครงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 45 (รอบคัดเลือก) 

18 ต.ค.–6  พ.ย. 
60   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   190 คน 

6. โครงการเก็บตัวฝึกซ้อมนักกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง
ประเทศไทย ครั้งท่ี 45 (รอบมหกรรม)  

16–25 ธ.ค.60 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  207 คน 

7. โครงการอบรมความรู้เบื้องต้นการใช้ปืนยาวอัดลม
และปืนสั้นอัดลม  

6–7 ม.ค.61 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ อ.วา
รินช าราบ จ.อุบลราชธานี  

54 คน 

8. โครงการอบรมกตกิาและตัดสินกีฬาวอลเลย์บอล ประจ าปี 2561  20–21 ม.ค. 61   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 54 คน 
9. โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 
ครั้งท่ี 45 (รอบมหกรรม)  

20–31 ม.ค.61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

281 คน 
 

10. โครงการอบรมกีฬา ASTG  24–25 ก.พ.61  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  51 คน 
11. โครงการศิลปะป้องกันตัว ครั้งท่ี 3  24–25 ก.พ.61  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  61 คน 
12. โครงการ UBU Swimming Summer Camp 3rd   21–30 เม.ย. 61   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  78 คน 
13. โครงการอบรมกีฬามวยเพื่อสุขภาพ  28-29 เม.ย. 61   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  63 คน 
14. โครงการจัดการแข่งขัน UBU BASKETBALL OPEN 9th  28 เม.ย.- 6 พ.ค.61 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  467 คน 
15. โครงการม.อุบลฯ สอนน้องเล่นบาส ครั้งท่ี 5 8 – 9 มิ.ย.61   โรงเรียนมุกดาหาร จ.มุกดาหาร 245 คน 
16. โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การยิงปืน  30–31 มี.ค.61   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  58 คน 

 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 19 กิจกรรม จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม 2,082 คน 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
จ านวนนกัศึกษา

เข้าร่วม 
1. โครงการอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ ณ จุดเกิดเหตุ 1 ก.ค.–31 ส.ค.60   ม.อุบลฯ และชุมชนโดยรอบ ม.อุบลฯ 53 คน 
2. โครงการจิตสาธารณะ (จิตอาสา) 14 ส.ค.2560   อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.อุบลฯ 264 คน 
3. โครงการอาสาสมัครปั้นยิ้ม ครั้งท่ี 5  
 

25–27 ส.ค.60   โรงเรียนอาจสามารถวิทยา ต.อาจ
สามารถ อ.อาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด  

67 คน 

4. โครงการสัมมนาชมรมข้าวเหนียวปั้นน้อย 21–23 ต.ค.60  อุทยานแห่งชาติผาแต้ม  อ.
โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 

102 คน 

5. โครงการสัมมนาอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ 4 พ.ย.60   โรงเรียนบ้านหนองกบ ต.คอแลน 
อ.บุณฑริก จ.อุบลราชธาน ี

141 คน 

6. โครงการสัมมนาชมรม UBU Green Club 11–12 พ.ย.60 อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 55 คน 
7. โครงการอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ ณ จุด
เกิดเหตุ 

16 พ.ย.60–20 
มี.ค.61   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

53 คน 

8. โครงการสัมมนาสร้างฝัน ปันรัก   18–19 พ.ย.60 อุทยานแห่งชาติแก่งตะนะ   อ.
โขงเจียม จ.อุบลราชธานี 

51 คน 

9. โครงการสัมมนาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 25–26 พ.ย.60   อุทยานแห่งชาติภูจองนายอย 43 คน 
10. โครงการค่ายพิราบขาว ครั้งท่ี 14 20 – 29 ธ.ค.60  บ้านโหง่นขาม ต.หนามแท่ง อ.

ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี 
81 คน 



                                    รายงานการประเมินตนเอง ระดบัสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

 

- 49 - 
 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

11. โครงการสร้างสัมพันธ์สานสายใย สร้างคนค่ายเพื่อ
สังคม ครั้งท่ี 22 

25 – 29 ธ.ค.60   โรงเรียนบ้านดอนโพธิ์  ต.วาริน 
อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธาน ี

51 คน 

12. โครงการบ าเพ็ญประโยชน์ในพระพุทธศาสนา 24–25 ก.พ.61   วัดป่ามณีรัตน์ อ.ส าโรง จ.อุบลฯ 52 คน 
13. โครงการปันรัก ปันสุขสู่น้องโรงเรียน 4 – 6 พ.ค.61   โรงเรียนบ้านโนนจิก ต.คูเมือง 

อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
62 คน 

14. โครงการอาสาพัฒนาและบ าเพ็ญประโยชน์ วันท่ี    
 

23 พ.ค.–6 มิ.ย.
61 

โรงเรียนรัชมังคลาภิเษก บ้านโนน
ป่าเลา ต.ยาง อ.น้ ายืน จ.อุบลฯ   

120 คน 

15 . โครงการสร้างสัมพันธ์สานสายใย สร้างคนค่ายเพื่อ
สังคม ครั้งท่ี 23  

3 – 9 มิ.ย.61   โรงเรียนบ้านพองหนีบ ต.ศรี
ฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย  

60 คน 

16. โครงการค่ายเกษตรอาสา ครั้งท่ี 16  
 

27–29 พ.ค.61   โรงเรียนบ้านอุดมชาติ ต.หนอง
สะโน อ.บุณฑริก จ.อุบลฯ 

103 คน 

17. โครงการรวมใจ สรรค์สร้างสุขสู่สังคม ครั้งท่ี 1  30 พ.ค.–1 มิ.ย. 
61   

โรงเรียนบ้านห้วยยาง ต.โคก
สะอาด อ.น้ าขุ่น จ.อุบลราชธาน ี 

72 คน 

18. โครงการอาสาช่วยเหลือผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ ณ จุด
เกิดเหตุ  

19  พ . ค .  - 3 1 
ส.ค.61 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย 

53 คน 

19. โครงการจิตอาสา  
 

8  มิ . ย .  –  3 1 
ส.ค.61   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ
ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย   

650 คน 

 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  8 กิจกรรม จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม 3,572 คน 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
จ านวนนกัศึกษา

เข้าร่วม 
1. โครงการไหว้ครู ม.อุบลฯ ประจ าปีการศึกษา 2560  24 ส.ค.60  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 1,700 คน 
2. โครงการ UBU Freshy Boy & Girl, and LadyBoy 
2017 

21 ต.ค. – 11 
พ.ย.60   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 603 คน 

3. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรม
นักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 
2561  

1-31 ม.ค.61 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 80 คน 

4. โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนน าศูนย์เพื่อนใจ  17–18 ก.พ. 61   มหาวิทยาอุบลราชธานี  60 คน 
5. โครงการเยาวชนพันธุ์ใหม่รู้ทันคอรัปช่ัน  25 มี.ค. 61   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   51 คน 
6. โครงการอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
จราจรทางบก พ.ศ. 2522   

28 – 29 มี.ค.61 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 174 คน 

7. โครงการตักบาตร – ปล่อยปลาประจ าสัปดาห์ทุกวัน
พฤหัสบดี ครั้งท่ี 4  

10 พ.ค. – 30 
ส.ค.61   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  101 คน 

8. โครงการเชิดชูเกียรติบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2559  11 ธ.ค.60   อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา ม.อุบลฯ 

803 คน 
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กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 4 กิจกรรม จ านวนนักศึกษาเข้าร่วม 4,625 คน 

กิจกรรม ระยะเวลา สถานที ่
จ านวนนกัศึกษา

เข้าร่วม 
1. โครงการสานสัมพันธ์เรียนรู้วัฒนธรรมอีสาน ครั้งที่ 11  
 

23 –25 ก.พ.61 บ้านนาสนาม ต.เขมราฐ อ.
เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 

52 คน 

2. โครงการอบรมการถ่ายภาพรับงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร  

31 มี.ค.61 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   50 คน 

3. โครงการบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่  ม.อุบลฯ 
ประจ าปีการศึกษา 2561  

20 ก.ค.60   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 4,500 คน 

4. โครงการเสริมทักษะดนตรีไทย  28–29 ก.ค.61,  
4–26 ส.ค.61 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 23 คน 

 

 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน :  

           มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา โดยงานกิจกรรม
นักศึกษา ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้ก าหนดการจัดอบรมออกเป็น 2 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าตัวชี้วัดของโครงการ (UBU_P_1.5-3-1)  โดยกลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย องค์การนักศึกษา และ
ชมรมต่างๆ สังกัดสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เข้าร่วมจ านวน 115 คน  ในวันที่ 4 กันยายน  2560  เวลา 
15.00 น. เป็นต้นไป ณ  ห้องประชุมศรีเมืองใหม่  ส านักงานอธิการบดี และช่วงที่ 2 การอบรมการบริหารโครงการและการ
ประกันคุณภาพการจัดกิจกรรมนักศึกษา (UBU_P_1.5-3-2)   ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ  อาคาร
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย  นักศึกษา และอาจารย์ จ านวน
ทั้งสิ้น 133 คน วิทยากรโดย อาจารย์ทรงพล  อินทเศียร  รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มีหัวข้อการบรรยาย ดังนี้  

 การบรรยายหัวข้อ “นโยบายการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา”  
 การบรรยายหัวข้อ “หลักการท างานตามระบบคุณภาพ” 
 การบรรยายหัวข้อ “การบริหารงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา” 

                       มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพผ่านการจัดท าโครงการ/กิจกรรมนักศึกษาที่
ด าเนินการโดยก าหนดแนวทางการด าเนินงานให้เป็นไปตามวงจรคุณภาพ (PDCA) ซึ่งเป็นการพัฒนาและปลูกฝังให้
นักศึกษาท างานอย่างเป็นระบบครบวงจร โดยนักศึกษาน าความรู้ที่ได้จากการอบรมการบริหารโครงการและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับนโยบายการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี การ
ด าเนินกิจกรรมตามหลักการท างานตามระบบคุณภาพ การบริหารงานโครงการกิจกรรมนักศึกษา เช่น การเขียน
วัตถุประสงค์ การก าหนดตัวชี้วัด/เป้าหมาย เป็นต้น  อีกทั้ง มีการน าเสนอปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินโครงการ ร่วมกัน
หาแนวทางการแก้ไขปัญหา  และน าแนวทางการพัฒนาการด าเนินกิจกรรมนักศึกษา ไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการ
โดยนักศึกษาเอง  ซึ่งได้ก าหนดแนวทางการด าเนินงานตั้งแต่การขออนุมัติจัดท าโครงการจนถึงการรายงานผลการประเมิน
โครงการกิจกรรม และมีเจ้าหน้าที่ อาจารย์ที่ปรึกษาให้การส่งเสริม สนับสนุนดูแลให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิด ทุกกิจกรรมที่
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ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการและได้จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ เพื่อน า
ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะของแต่ละโครงการมาปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป (UBU_P_1.5-3-3) 

 

 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

 ผลการด าเนินงาน :  
             มหาวิทยาลัยก าหนดให้ทุกโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการและได้จัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ เพื่อน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะของแต่ละโครงการมาปรับปรุง
การด าเนินงานในครั้งต่อไป (UBU_P_1.5-4-1) ในปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ทั้งหมด 55 โครงการ/กิจกรรม  

- โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ จ านวน 51 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.73  
- โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการไม่บรรลุวัตถุประสงค์ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.27    

 
ประเภทกิจกรรม จ านวนโครงการ บรรลุวัตถุประสงค์ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ 

    - ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 8 6 2 

    - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 16 16 - 

    - บ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 19 18 1 

    - เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 8 7 1 

    - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 4 4 - 

              
                ตัวชี้วัดส่วนใหญ่ที่ด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย คือ การก าหนดตัวชี้วัดไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ  ปัจจัยที่ส่งผลท าให้ไม่บรรลุเป้าหมาย ได้แก่ (1) ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการก าหนดตัวชี้วัด  และ (2) ตั้งตัวชี้วัดที่ไม่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงไม่สามารถวัดประเมินผลความส าเร็จของโครงการได้  
             ทั้งนี้ ได้น าผลการประเมินความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมแจ้งในที่ประชุมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในแต่ละเดือน และมีการน าผลการประเมินไปปรับกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2561 ซึ่งมีแนว
ทางการปรับปรุงโดยจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า KPI โครงการกิจกรรมนักศึกษาและติดตามผลการด าเนินงานของ
แต่ละชมรมอย่างต่อเนื่อง 

 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน :  

            วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  คือ การ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  โดยได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา คือ  1. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  กิจกรรมบ าเพ็ญ
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ประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  30 ของนักศึกษา
ทั้งหมด 2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษาทั้งหมด   
ซึ่งประกอบด้วย โครงการที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ และโครงการที่นักศึกษาคิดริเริ่มจัดขึ้นเอง  ภายใต้นโยบายของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนกิจกรรมจิตอาสาหรือกิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน 
ปรากฏข้อมูลจากระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา (UBU_P_1.5-5-1) ดังนี้ 

ประเภทกิจกรรม จ านวนโครงการ ผู้เข้าร่วม (คน) 
ร้อยละของนกัศึกษาท่ี

เข้าร่วมโครงการ 

    - ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 26 5,769 37.59 

    - กีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 14 4,150 27.04 

    - บ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 31 5,216 33.98 

    - เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 22 15,869 103.39 

    - ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 5 3,582 23.34 

หมายเหตุ  ในปีการศึกษา 2560 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด คือ 15,348  คน 
 

 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 ผลการด าเนินงาน :  

การน าผลการประเมินจากปีการศึกษา 2559 มาปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 
          มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินจากปีการศึกษา 2559 มาปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม ในปีการศึกษา 2560 
(UBU_P_1.5-6-1) โดยน าเสนอในที่ประชุมองค์การนักศึกษา ประจ าเดือนสิงหาคม 2560 (UBU_P_1.5-6-2) เพื่อทราบ 
แล้วน าข้อสรุปที่ได้หารือร่วมกัน มาพิจารณาแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา 2560  
 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
-  ควรให้ความรู้เกี่ยวกับการก าหนดตัว
บ่ง ช้ีความส า เร็ จ ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการ
ติดตามและประเมินผล 

- ปรับปรุงโดย ส านักงานพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดท า KPI โครงการกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์
ที่ปรึกษาชมรม มีความรู้และเข้าใจในการก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและ
เป้าหมายของโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกัน  และสามารถวัดผล/ประเมินผลได้  
ดังนี ้
ปีการศึกษา 2559  จัดขึ้นในวันท่ี 16 มีนาคม 2560  เวลา 17.00 – 20.30 น. ณ 
ห้อง 4103 อาคารเรียนรวม 4 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
         ผลการด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า KPI โครงการกิจกรรม
นักศึกษา แก่ชมรมสังกัดสโมสรนักศึกษา ม.อุบลฯ ในภาพรวมของการด าเนินงาน
ยังไม่บรรลุเป้าหมายทุกโครงการ เนื่องจากชมรมยังไม่เข้าใจถึงการก าหนด
วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของโครงการเท่าที่ควร จ าเป็นต้องด าเนินการ
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ให้ความรู้ และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  ดังนั้น งานกิจกรรมนักศึกษา ส านักงาน
พัฒนานักศึกษา จึงได้จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจในการก าหนดวัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายของโครงการต่างๆ ให้สอดคล้องกัน  และสามารถวัดผล/
ประเมินผลได้ เพื่อความต่อเนื่องในปีการศึกษา 2560   
ปีการศึกษา 2560 จัดขึ้นในวันที่ 4 กันยายน 2560  เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  ณ  
ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ ส านักงานอธิการบดีหลังใหม่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
         ผลการด าเนินการ นักศึกษาที่เข้าร่วมการการอบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้เกี่ยวกับการจัดท าตัวช้ีวัดของโครงการ สามารถก าหนดตัวช้ีวัดที่สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของแต่ละโครงการได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และบรรจุโครงการไว้ในแผน
งบประมาณ ปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 1 (UBU_P_1.5-6-3) 

- ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ 

- ปรับปรุงโดย งานกีฬา ส านักงานพัฒนานักศึกษา จะส่งเสริมและสนับสนุนให้
ชมรมด้านกีฬา จัดโครงการในรูปแบบการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกติกา การ
ตัดสินกีฬา และโครงการในรูปแบบการจัดการแข่งขัน เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ
การวิเคราะห์สถานการณ์ หลักการ ทฤษฎี กระบวนการต่างๆ สามารถน ามา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมกีฬาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมใน
รายการแข่งขันต่างๆ ตามความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา
เกิดความรัก ความสามัคคี และมีน้ าใจเป็นนักกีฬา 
            ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัด
โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย
สถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (40 สถาบัน)  ปี 2561 ซึ่งเป็นโอกาส
ที่ดีท่ีสามารถส่งเสริมให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพมากยิ่ งขึ้น ในวันที่  16-17  มิถุนายน 2561 ณ อาคารศูนย์กีฬา
อเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  จังหวัดอุบลราชธานี ผู้เข้าร่วมโครงการ
เป็นนักศึกษาและบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 
40 สถาบัน รวมทั้งสิ้น 590 คน (UBU_P_1.5-6-4) 
          ผลการด าเนินการ มีการติดตามผลการด าเนินงานซึ่งการด าเนินโครงการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ :  
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรม ดังน้ี  

- กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ  
- การประกวด MR-MISS HEALTHY  
- กิจกรรมเสวนา/สาธิต SHOW AND SHARE   
- กิจกรรมซุ้มวิชาการเกี่ยวกับสุขภาพ (4 ซุ้ม)  
- กิจกรรมซุ้มสัมพันธ์กีฬาพ้ืนบ้านและนันทนาการ (12 ซุ้ม) 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการนี้เกิดสังคม/เครือข่ายคนเล่นกีฬา รักการออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

3. ผู้เข้าร่วมโครงการนี้สามารถพัฒนาสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และ
สังคมและสามารถออกก าลังกายเพื่อสุขภาพได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 
4. ผู้เข้าร่วมโครงการนี้มีทัศนคติที่ดีต่อการออกก าลังกาย การเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ 
สาม ารถสร้ า งคว ามสั มพัน ธ์ อั นดี ร ะหว่ า งสถาบั นอุ ด มศึ กษา ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
ผลการประเมินจากปีการศึกษา 2560 จะน าไปปรับปรุงในปีการศึกษา 2561 โดยมีข้อเสนอแนะหรือสิ่งที่ควรปรับปรุง ดังนี้ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุงแก้ไข 
-  ควรจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ก าหนดตัวบ่งช้ีความส าเร็จของโครงการที่
ชัดเจน เพื่อการติดตามและประเมินผล 

- ส านักงานพัฒนานักศึกษา จะจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดท า KPI 
โครงการกิจกรรมนักศึกษาให้ต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา
ชมรม มีความรู้และเข้าใจในการก าหนดตัวช้ีวัดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และสามารถวัดผล/ประเมินผลได้ 

 
        ซึ่งมหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา เข้าที่
ประชุมองค์การนักศึกษา ประจ าเดือนกรกฎาคม 2561 (UBU_P_1.5-6-5) แจ้งเพื่อทราบแล้วน ามาพิจารณาแก้ไข/
ปรับปรุงและพัฒนาในปีการศึกษา 2561 โดยเสนอเข้าพิจารณาในที่ประชุมองค์การนักศึกษา ประจ าเดือน กันยายน 2561 
(UBU_P_1.5-6-6) และรายงานผลการแก้ไข/ปรับปรุงพัฒนาที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษาเพื่อพิจารณา
ด าเนินการในการศึกษา 2561 ต่อไป 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย  2558 – 2560 
 

รายละเอียด 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 
1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน 4  ข้อ 5 ข้อ 6  ข้อ 
2. ข้อที่ได้คะแนน ข้อที่  1,2,3,5 ข้อที่  1,2,3,4,6 ข้อที่  1,2,3,4,5,6 
3. คะแนนประเมิน 3.00 4.00 5.00 

  4. ระดับคุณภาพ พอใช้ ดี ดีมาก 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน 

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 6 5 บรรลุเป้าหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_1.5-1-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2560 
UBU_P_1.5-1-2 รายงานการจัดท าตัวชี้วัดของโครงการ (KPI) 
UBU_P_1.5-1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณางบประมาณกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ 2561 งวด 1 
UBU_P_1.5-2-1 โครงการ/กิจกรรมแต่ละประเภท ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2560 
UBU_P_1.5-3-1 รายงานการจัดท าตัวชี้วัดของโครงการ (KPI) 
UBU_P_1.5-3-2 รายงานผลการด าเนินโครงการอบรมการบริหารโครงการและการประกันคุณภาพการจัดกิจกรรม

นักศึกษา 
UBU_P_1.5-3-3 แนวทางการเสนอโครงการและการจัดกิจกรรมนักศึกษา 
UBU_P_1.5-4-1 รายงานผลการด าเนินงานโครงการทุกโครงการ 
UBU_P_1.5-5-1 ฐานข้อมูลโครงการในระบบทะเบียนกิจกรรมนักศึกษา 
UBU_P_1.5-6-1 สรุปผลการด าเนินการตามผลประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม

นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2559 
UBU_P_1.5-6-2 รายงานการประชุมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน สิงหาคม 2560 
UBU_P_1.5-6-3 แผนงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2560 
UBU_P_1.5-6-4 รายงานประเมินผลโครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อสุขภาพและนันทนาการในสถาบันอุดมศึกษา

เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปี 2561 
UBU_P_1.5-6-5 รายงานการประชุมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน กรกฎาคม 2561 
UBU_P_1.5-6-6 รายงานการประชุมองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าเดือน กันยายน 2561 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการด าเนินการวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชนอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า 28 ปี ที่ผ่านมา เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยมีอาจารย์นักวิจัยที่เชี่ยวชาญในกลุ่ม
สาขาต่างๆ คือ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย คณะเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข  คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประกอบด้วย คณะศิลปศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ แต่กลุ่มสาขามีการด าเนินงานวิจัย
ที่โดดเด่นและเป็นที่ยอมรับในประเด็นต่างๆ อาทิ การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร สิ่งแวดล้อม สมุนไพร  พลังงาน
ส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัย  การออกแบบ ศูนย์กลางความรู้ด้านภาษา สังคม และวัฒนธรรมในอีสานใต้และภูมิภาคลุ่มน  า
โขงสู่อาเซียน จนเป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ตาม ในโลกแห่งการแข่งขัน การสร้างและการ
เพิ่มประสิทธิภาพนักวิจัยยังคงมีความจ าเป็น เพื่อให้ประเทศมีความก้าวหน้าหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่มีระดับการ
พัฒนาใกล้เคียงกัน โดยเร่งสร้างนักวิจัย ส่งเสริมการเรียนการสอน การวิจัย เชื่อมโยงระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั งการร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยองค์
ความรู้และนวัตกรรมจากงานวิจัย 
 ดังนั น ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจึงมุ่งสร้างและยกระดับสมรรถนะนักวิจัยไทยเพื่อ
สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ รวมถึงด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยการเพิ่มจ านวนนักวิจัย และยกระดับสมรรถนะนักวิจัยให้มี ขีดความสามารถที่
แข่งขันได้ในระดับสากล และสามารถน าความรู้มาพัฒนาประเทศได้อย่างมีศักยภาพ  โดยผลงานวิจัยที่เกิดขึ นสามารถ
น ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันและเพิ่มรายได้ให้กับอุตสาหกรรมในพื นที่  ตลอดจนสามารถสร้าง  นวัตกรรม
ทางสังคม เครื่องมือ เคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวันและการประกอบการอาชีพเพื่อรองรับสังคมสูงวัย โดยมหาวิทยาลัยมี
แผนในการจัดตั งศูนย์ความเชี่ยวชาญเพื่อรองรับการด าเนินงาน ดังนี   

1) ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านชีวเวชศาสตร์และวิศวกรรมชีวการแพทย์ 
2) ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านเกษตรครบวงจรเพื่อน าไปสู่ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารสุขภาพ 
3) ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
4) ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
5) ศูนย์ความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมเพื่อสังคมสูงวัย 
6) ศูนย์ความเชี่ยวชาญ/ศูนย์วิจัย ยา ผลิตภัณฑ์สุขภาพ เครื่องส าอาง จากสมุนไพรภูมิปัญญาพื นบ้านอีสาน

ใต้อย่างครบวงจร 
      1. มหาวิทยาลัยมีบุคลากร นักวิจัยที่มีความสามารถมีผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ และ
ได้รับการยกย่องประกาศเกียรติคุณนักวิจัยที่มีผลงานดีเด่น เช่น  

1)   ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ ภาควิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นนักวิจัยที่มีความรู้
ความสามารถในด้านการประมงได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นนิสิตเก่าดีเด่นคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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สาขานักวิจัย จากสมาคมนิสิตเก่าคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่น
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สาขานักวิจัย ประจ าปี 2561 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

2) รองศาสตราจารย์อนันต์ ไชยกุลวัฒนา วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ซึ่งเป็นนักวิจัยที่
ด าเนินงานวิจัยเก่ียวกับ การพัฒนาโปรแกรมการป้องกันการสูบบุหรี่และการเลิกบุหรี่มาอย่างต่อเนื่อง ได้รับรางวัลผู้มี
ผลงานวิจัยการควบคุมการบริโภคยาสูบดีเด่น จากเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ในการควบคุมการบริโภคยาสูบ และรางวัลผู้
มีผลงานด้านการบ าบัดและควบคุมการบริโภคยาสูบจากเครือข่ายวิชาชีพสุขภาพเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ 
      2. มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั งภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานวิจัย โดยโครงการ
ที่ด าเนินงานร่วมกันมีเป้าหมายการด าเนินงานที่ชัดเจน และมีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง เช่น การด าเนินงาน
โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาบทบาทของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการท างานวิจัยเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาจังหวัด ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สกว.) ระยะที่สอง ระหว่าง พ.ศ. 2557 – 2560 (ขยายเวลาการด าเนินงานถึง กรกฎาคม 2561) เพื่อพัฒนาแนว
ทางการท างานวิจัยเพื่อพัฒนาทั งพื นที่ (Area-Based Collaborative Research) 
การด าเนินงานโครงการดังกล่าว เกิดผล ดังนี  ผลการด าเนินงาน 

1) เกิดกระบวนการพัฒนาโจทย์วิจัยร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัย ภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชน 

2) โจทย์การวิจัยมุ่งเป้าในแต่ละปี 
                   ปีที่ 1 : การค้าชายแดน / การจัดการน  า / การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                   ปีที่ 2 : ข้าวอินทรีย์และอาหารปลอดภัย / ยางพารา 
                   ปีที่ 3 : การพัฒนาผลิตภัณฑ์ / ผู้สูงอายุ 

3) เกิดโครงการวิจัยจ านวน  34  โครงการ 
4) นักวิจัยเข้าร่วม  174  คน 
5) ชุมชนมีส่วนร่วมในการก าหนดโจทย์  57  ชุมชน 
6) เกิดสิ่งประดิษฐ์ / นวัตกรรม  6  ชิ น 
7) ผลงานเชิงวิชาการ  18  ชิ น 
8) ผลงานเชิงเศรษฐกิจและสังคม  10  ชิ น 

3. การพัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยมีการพัฒนานักวิจัยในทุกระดับอย่างต่อเนื่องเพื่อให้นักวิจัยมีความรู้ 
ความเข้าใจและเพิ่มประสบการณ์ในการท าการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ โดยมีการจัดประชุม  อบรม และส่ง
บุคลากรเพื่อเข้ารับการอบรม เช่น 

1) โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยจัดอบรมร่วมกับส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ ด าเนินงานต่อเนื่อง ในปี 2561 จัดอบรมเป็น รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยูเพลส 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ และเรียนรู้
ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ 2) สามารถจัดท าข้อเสนอข้อเสนอการวิจับได้ และ 3) เพื่อ
บูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่าง ๆ  ให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไป มีนักวิจัยที่เข้าร่วม
จ านวน 71 คน และผ่านการอบรมจ านวน 65  คน 
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2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการท าวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนา ระหว่างวันที่ 6 – 7 
สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักและกระบวนการวิจัยและได้ฝึกปฏิบัติการเขียนข้อเสนอ
การโครงการวิจัยสถาบัน มีนักวิจัยที่เข้าร่วมอบรมจ านวน 30 คน 

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์แผนบูรณา
การ” โดยวิทยากรจากสถาบันคลังสมองของชาติ ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและสร้างความเข้าใจแนวคิดในการท างานชุดโครงการวิจัยเชิงบูรณา
การ 2) พัฒนาชุดโครงการวิจัยและข้อเสนอโครงการย่อย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มีนักวิจัยที่เข้าร่วมอบรมจ านวน  
59 คน 

4. ด้านการน าผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการท าผลงานวิจัยไปต่อยอดโดย
จัดท าโครงการวิจัยร่วมกับเอกชนภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากโครงการภายใต้กิจกรรมการพัฒนา Tech 
based Enterprise ด้วยเครือข่ายการให้บริการผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบวงจร (Tech Enterprise 
Service Network - TESNet) กระทรวงวิทยาศาสตร์ ดังนี  

  1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจิ งหรีดอัดก้อนเพื่อเป็นทางเลือกในการเสริมโปรตีน ภายใต้ชื่อการค้า 
Cricket Cube 

  2) การพัฒนาข้าวผงผสมเกลือแร่ส าหรับเด็กเพื่อรักษาอาการท้องเสีย ภายใต้ชื่อการค้า Minerice 
  3) เคร่ืองดื่มผงแห้งพร้อมละลายที่มีส่วนผสมของน  ามันงาในรูปแบบฟองฟู่ 
  4) การพัฒนาอาหารผสมครบส่วน (Total Mixed Ration) โดยใช้ใบมันส าปะหลังแห้งเป็นส่วนผสมในสูตร

อาหารส าหรับโคขุน 
 
ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 
คะแนนอิงเกณฑ์

มาตรฐาน 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

6 ข้อ 5.00 

2.2 เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 57,467,487.83 บาท 4.73 
2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 505 เรื่อง 5.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.  4.91 
ระดับคุณภาพ  ดีมาก 
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จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจาการประเมินฯ ปีการศึกษา 2559 
 

ประเด็น 
ข้อเสนอแนะ ค.กก. ประเมินคุณภาพฯ 

ระดับสถาบัน 
กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

 มหาวิทยาลัยควรเร่งพัฒนาและก าหนดกล
ยุทธ์ ในการพัฒนาอาจารย์ ในคณะที่ มี
ผลงานวิจัยไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.
ก าหนด ได้แก่ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะ
บริหารศาสตร์  คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ เพื่อให้สอดคล้องกับ
วิ สั ย ทั ศ น์ ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ เพื่ อ
ความก้าวหน้าของอาจารย์ในการขอต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

1. กิจกรรมพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ด้านวิจัยและวชิาการ โครงการ
ฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” 
(ลูกไก่) โดยมุง่เน้นคณะเป้าหมาย 
2. กิจกรรมสร้างเครือข่ายนักวิจัยทั ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัใน
การท างานวิจัย 
3. กิจกรรมนักวิจัยพบแหล่งทุนวิจัย/ 
ผู้ใช้ประโยชน ์

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
        1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีการท าผลงานวิจัยไปต่อยอดโดยจัดท าโครงการวิจัยร่วมกับเอกชน เกิดเป็น
รูปธรรม ได้แก่ 1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรตีนจิ งหรีดอัดก้อนเพื่อเป็นทางเลือกในการเสริมโปรตีน ภายใต้ชื่อการค้า 
Cricket Cube  2) การพัฒนาข้าวผงผสมเกลือแร่ส าหรับเด็กเพื่อรักษาอาการท้องเสีย ภายใต้ชื่อการค้า Minerice 3) 
เครื่องดื่มผงแห้งพร้อมละลายที่มีส่วนผสมของน  ามันงาในรูปแบบฟองฟู่  4) การพัฒนาอาหารผสมครบส่วน (Total 
Mixed Ration) โดยใช้ใบมันส าปะหลังแห้งเป็นส่วนผสมในสูตรอาหารส าหรับโคขุน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. โครงการวิจัยส่วนใหญ่ยังเป็นโครงการที่มีลักษณะโครงการเดี่ยวยังไม่การบูรณการท างานในหลากหลายมิติ 

และการรวมกลุ่มของนักวิจัยแบบข้ามคณะ หรือข้ามสาขายังมีไม่มากนัก ส่งผลให้การพัฒนาโจทย์วิจับแบบ
บูรณาการท าได้ยาก 

2. การบริหารจัดการโครงการวิจัยในแต่ละคณะ (การเงิน พัสดุ และการด าเนินการ) มีความแตกต่างกัน ส่งผล
ให้เกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการโครงการบูรณาการ 

 
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. ส่งเสริม และสนบัสนุนการรวมกลุ่มท างานวิจัยขา้มสาขา ข้ามคณะ โดยการหาแหล่งทนุเปน็การเฉพาะให้ 
2. สร้างระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยแบบครบวงจร และมีรปูแบบที่เหมาะสมกับโครงการวจิัยบูรณาการ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ กระบวนการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้  
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพโดยมีแนวทางการ

ด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วนเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ทั งการ
สนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัยจากงบประมาณของสถาบันให้กับบุคลากร ส่งเสริม
พัฒนาสมรรถนะแก่อาจารย์และนักวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็นซึ่งรวมถึงทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรการเงิน 
เครื่องมืออุปกรณ์ที่เก่ียวข้องต่างๆตลอดจนจัดระบบสร้างขวัญและก าลังใจแก่นักวิจัยอย่างเหมาะสม ตลอดจนมีระบบ
และกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3-4ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน  

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบรหิารงานวิจัยที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานวิจยัและงาน
สร้างสรรค์ 

 ผลการด าเนินงาน :  
    ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย จ านวน 2 ระบบ ดังนี  
          1. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System: NRMS)  
เป็นระบบสารสนเทศด้านการวิจัย เพื่อการบริหารและการตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับ
มหาวิทยาลัย ในการจัดการโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้
มหาวิทยาลัย 

          กลุ่มผู้ใช้งานในระบบระบบ NRMS ประกอบด้วย นักวิจัย(ผู้ใช้ทั่วไป) เจ้าหน้าที่ประสานงานวิจัย
คณะ/หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ประสานงานมหาวิทยาลัย  โดยเป็นช่องทางให้อาจารย์/นักวิจัยส่งข้อเสนอโครงการวิจัย 
แก้ไขข้อมูลโครงการวิจัย ซึ่งอ านวยความสะดวกในการด าเนินการบริหารจัดการงานวิจัยของคณะ/หน่วยงานได้     
โดยจะเก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้ในระบบฐานข้อมูลกลาง และก าหนดสิทธิเข้าถึงข้อมูลตามระดับของผู้ใช้แต่ละคณะ/
หน่วยงาน โดยคณะ/หน่วยงานจะเห็นข้อมูลโครงการวิจัยของอาจารย์/นักวิจัยในสังกัดเท่านั น และก าหนดสิทธิ์การ
เข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ในระดับต่าง ๆ (UBU_P_2.1-1-1) 
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การใช้ประโยชน์ :  
1) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ใช้เป็นช่องทางใช้ในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย การพิจารณา

ข้อเสนอโครงการวิจัย การรายงานความก้าวหน้าโครงการ และการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และ ส านักงาน
ส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ น าข้อมูลรายงานภาพรวมสถานภาพโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากระบบ NRMS 
เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจ ในการ
ติดตามการด าเนินงานของโครงการวิจัยที่ค้างส่งรายงานระหว่างปี 2551 -2559 และจัดท าแผนควบคุมภายในเพื่อ
ก ากับติดตามการด าเนินโครงการให้แล้วเสร็จ โดยเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ครั งที 2/2561 
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ส านักงานอธิการบดี วาระที่ 4.5 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานโครงการวิจัยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากงบประมาณแผ่นดิน ปี 2538 - 
2560   (UBU_P_2.1-1-2)  
               ทั งนี  ระบบมีการก าหนดว่า หากอาจารย์/นักวิจัยค้างส่งรายงานผลการด าเนินงานในปีที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด จะไม่สามารถส่งข้อเสนอโครงการใหม่เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณได้ ซึ่งช่วยในการกรองข้อเสนอ
โครงการวิจัยได้เป็นอย่างดี 
           2) คณะ/หน่วยงานคณะ/หน่วยงาน สามารถใช้ในการบริหารงานโครงการวิจัยและงบประมาณ ที่ได้รับ
การสนับสนุนทุนจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยใช้ในการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย การพิจารณา
ข้อเสนอโครงการวิจัย การรายงานความก้าวหน้าโครงการ และการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รวมทั งก ากับติดตาม
ข้อมูลโครงการวิจัยของอาจารย์/นักวิจัยในสังกัดเท่านั น 
           3) อาจารย์/นักวิจัย สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัย การพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย การรายงาน
ความก้าวหน้าโครงการ และการส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ รวมทั งตรวจสอบสถานภาพการด าเนินงานของ
โครงการวิจัยของตนเองได้ ค้างส่งรายงานผลการด าเนินงานในปีที่มหาวิทยาลัยก าหนด จะไม่สามารถส่งข้อเสนอ
โครงการใหม่เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณได้ 
          2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานฐานข้อมูลการวิจัย โดยเชื่อมต่อกับระบบสารสนเทศกลาง 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (http://www.dms.ubu.ac.th/) พัฒนาโดยส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ประกอบด้วยฐานข้อมูลผลงานวิจัย นักวิจัย ผลงานตีพิมพ์ การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทรัพย์สินทางปัญญา 
(UBU_P_2.1-1-3) โดยขั นตอนการพัฒนาระบบร่วมกัน ดังนี  
                            (1) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ ประชุมร่วมผู้ประสานงานวิจัยของคณะ/หน่วยงาน
ครั งที่ 1 วันที่ 31 ม.ค. 61 ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูล และตรวจสอบฟิลด์ข้อมูลในระบบ เพื่อให้ส านักคอมฯ น าไป
พัฒนา และครั งที่ 2 วันที่ 8 ก.พ. 61 ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจในการส่งข้อมูลเข้าในระบบ และส านักคอมฯ 
พัฒนาระบบให้สามารถบันทึกขอมูลได้ภายในวันที่ 28 ก.พ. 61  
                              (2)  ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ แจ้งผู้ประสานงานวิจัยน าเข้าข้อมูลในระบบ ฯ  
ภายในวันที่ 15 มี.ค. 61 และท าการตรวจสอบข้อมูลพบว่า การรายงานข้อมลมีความซ  าซ้อนจึงได้ปรับแก้ และพบ
ความผิดพลาดของระบบการรายงานข้อมูล จึงได้ประสานการประชุมในครั งที่ 3 

http://www.dms.ubu.ac.th/
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                              (3) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ประชุมร่วมกับส านักคอมพิวเตอร์ ครั งที่ 3 วันที่ 27 
มี.ค. 61 เพื่อปรับรูปแบบการรายงานในระบบ ซึ่งส านักคอมฯ จะด าเนินการให้เสร็จภายในวันที่ 18 เมษายน 2561 
และจะได้ประสานงานกับผู้ประสานงานคณะ/หน่วยงาน ที่จะเป็นผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูล หลังวันที่ 18 
เมษายน 2561 เพื่อดูระบบและทดสอบระบบอีกครั ง 
                              (4) ส านักคอมพิวเตอร์ ปรับแก้ไขระบบตามข้อเสนอแนะ 
                              (5) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย ฯ แจ้งคณะ/หน่วยงาน และมีการประชุมในวันที่ 21 
พฤษภาคม 2561 เพื่อให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาระบบ และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอบรมการใช้ระบบให้
ผู้ประสานงาน ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 

                    (6) น าเสนอระบบฐานข้อมูลต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ฯ เพื่อใช้ในการบริหารงาน 
การตัดสินใจ โดยน าเสนอข้อมูลการพัฒนาระบบการและการเริ่มใช้งานระบบต่อคณะกรรมการบริหารงานวิจัย ใน
การประชุมครั งที่ 3/2561 วันที่ 21 มีนาคม 2561 ณ ห้อง SEC 202 ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ วาระที่ 1.5 การ
ด าเนินงานฐานข้อมูลวิจัย (UBU_P_2.1-1-4) 
               การใช้ประโยชน์ :  
               1) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ใช้ในการรายงานผล ชื่อเร่ืองและงบประมาณโครงการวิจัยที่อยู่
ระหว่างการด าเนินงาน รายละเอียดผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยตีพิมพ์ของอาจารย์และ
นักวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัย เช่น การรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี วัดในแผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร้อยละของ
ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์คณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณ  ส่งกอง
แผนงานเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 (UBU_P_2.1-1-5) 
                 3) คณะ/หน่วยงาน เพื่อใช้ในการรายงานผล ชื่อเร่ืองและงบประมาณโครงการวิจัยที่อยู่ระหว่างการ
ด าเนินงาน รายละเอียดผลงานวิจัยตีพิมพ์ การน าเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมในรูปแบบวาจาและโปสเตอร์ ทั ง
ระดับชาติและนานาชาติ 

 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
- ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือศูนย์

ให้ค าปรึกษาและสนบัสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
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 ผลการด าเนินงาน :  
มหาวิทยาลัยและคณะ/ส านักสนับสนุนให้มีการจัดหาทรัพยากรและหรือจัดหาแหล่งสนับสนุนทรัพยากรทั ง

ห้องปฏิบัติการวิจัยแหล่งค้นคว้าทางวิชาการและระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยตลอดจนกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่ส่งเสริมการ
วิจัย  ดังนี  
         1) ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินงานเพื่อตอบสนองการท างานวิจัย
เฉพาะด้านและมีห้องปฏิบัติการวิจัยในคณะต่าง ๆ มีบุคลากรที่ท าหน้าที่สนับสนุนการวิจัยและให้บริการข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการวิจัยรวมทั งจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัย เช่น การลง
ตารางการจองและใช้เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร์ มีคณะกรรมการอ านวยการและคณะกรรมการบริหารศูนย์เครื่องมือ
ที่ท าหน้าที่ในการก าหนดกฎเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  มีการก าหนดขั นตอนการขอรับบริการเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์(UBU_P_2.1-2-1) จ านวนสรุปชั่วโมงการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของคณะต่างๆ ตั งแต่ 1 ตุลาคม 
พ.ศ. 2560 ถึง 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รวมจ านวน ชั่วโมงการให้บริการเครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั งสิ น 6,808 ชั่วโมง 
คิดเป็น ศูนย์เคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ จานวน 3,273 ชั่วโมง (ร้อยละ 48.1) คณะวิทยาศาสตร์ จ านวน 1,741 ชั่วโมง 
(ร้อยละ 25.6) คณะเกษตรศาสตร์ จานวน 204 ชั่วโมง (ร้อยละ 3.0) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ านวน 67 ชั่วโมง (ร้อย
ละ 1.0) คณะเภสัชศาสตร์ จ านวน 1,412 ชั่วโมง (ร้อยละ 20.7) วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข จ านวน 
20 ชั่วโมง (ร้อยละ0.3) และหน่วยงานภายนอก จ านวน 14 ชั่วโมง (ร้อยละ 1.3) (UBU_P_2.1-2-2) และมีการจัด
ฝึกอบรมเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ ให้กับอาจารย์ นักวิจัย พนักงานและผู้สนใจทั่วไป (UBU_P_2.1-2-3) 
         2) คณะกรรมการต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่
ท าหน้าที่เก่ียวกับงานวิจัย ดังนี  (1) คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน (UBU_P_2.1-2-4)  (2) 
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (UBU_P_2.1-2-5)  (3) คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี ยงและใช้สัตว์เพื่อ
งานทางวิทยาศาสตร์ (UBU_P_2.1-2-6) 
         3) ส านักวิทยบริการ เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัย ฯ ที่ให้บริการทั งหนังสือและข้อมูลผ่าน
ระบบฐานข้อมูลต่าง ๆ โดยเชื่อมต่อฐานข้อมูลต่าง ๆ  (UBU_P_2.1-2-7) 
               (1) ฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี เช่น  Access Engineer, ACM Digital Library, ACS 
Publication, IEEE/IET Electronic Library (IEL), Wiley Online Library (17 รายชื่อ ) ,  วารสาร Journal of 
Operations Management, วารสาร Journal of Dairy Science   
               (2) ฐานข้อมูลดา้นมนุษยศาสตร์/สัมคมศาสตร์ เช่น ABI/INFORM Complete, Emerald 
Management, ฐานข้อมูลระบบจัดการความรู้กฏหมายไทย (Thai Law Database), Thai E-Book (หนังสือสมเด็จ
พระเทพฯ), The Economist, Financial Times 
               (3) ฐานข้อมูลดา้นวิทยาศาสตร์สุขภาพ เชน่ Access Pharmacy, Uptodate Anywhere, CINAHL 
COMPLETE (พยาบาลศาสตร์) 
               (4) ฐานข้อมูลกลุ่มทั่วไป เช่น วารสาร nature (หนึ่งในวารสารในฐาน Springer Link), ข่าวกฤตภาค
ออน ไ ล น์  ( Matichon E-Library),  ScienceDirect, Springer Link, Web of Science, e-Books Collection 
(Ebsco), CHE Dissertation, e-Books Springerlink 
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         4) ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมสนับสนุนและก าหนดแนวทางแก่
อาจารย์ในการท าวิจัย  รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์และบริการ
ข้อมูลต่างๆ เช่น แหล่งทุน การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัย  การสนับสนุนทรัพยากรอ่ืนๆที่เอื อต่อการ
วิจัย ข้อมูลทุนวิจัย  รายชื่อผู้รับทุนวิจัย  ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในลักษณะอ่ืนๆ  หรือการน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ตลอดจนข้อมูลเกี่ยวกับประกาศและหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนการวิจัยโดยสามารถดูข้อมูลต่ างๆในเว็บไซต์
http://www.ubu.ac.th/ web/research (UBU_P_2.1-2-8) 
             5) การเผยแพร่ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยน าผลงานวิจัยไปเผยแพร่ในงานมหกรรมวิจัย
แห่งชาติ Thailand Research Expo 2017 ในส่วนการจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 23 - 27 
สิงหาคม 2560 ณ บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์  เซ็นทรัลเวิลด์ กทม. โดยมีผลงานที่น าไปจัดแสดงในกลุ่มงานวิจัย
เพื่อสังคมโดยน าเสนอผลงานวิจัยด้านการพัฒนาผ้าทอเมืองอุบลราชธานี(UBU_P_2.1-2-9) 
             6) การจัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย มหาวิทยาลัยได้จัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ประจ าปี ต่อเนื่อง
ทุกปี ซึ่งในปีการศึกษา 2560 ได้จัดงาน ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ภายใต้หัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต ” มีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ  มีผู้ร่วมน าเสนอผลงานแบบบรรยาย จ านวน 64 คน น าเสนอโปสเตอร์ จ านวน 87 ผลงาน และ 
ผู้เข้าร่วมประชุม ทั งหมด 389 คน  (UBU_P_2.1-2-10) 
          7) การจัดท าวารสารวิชาการ เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิชาการ/ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักวิจัย 
โดยส านักงานบริหารงานวิจัยฯ มีการจัดท าวารสารวิชาการ 2 ฉบับ คือ 
                   (1)  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 ( วารสารที่ผ่านการับรองคุณภาพ ของ TCI จนถึง 31 
ธันวาคม 2562)  มีค่า Journal Impact Factor =0.122 
                   (2) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้รับการประเมินคุณภาพ
วารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI ให้อยู่ในกลุ่มที่ 1 (วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพ ของ TCI จนถึง 31 
ธันวาคม 2562)  มีค่า Journal Impact Factor =0.067 

  8) มีการจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) มาให้
ค าปรึกษา (UBU_P_2.1-2-11) เช่น  

(1) Prof. Yoshihiro Hayakawa และ Prof. Emeritus Ikuo Saiki จากมหาวิทยาลัย Toyama 
ประเทศญี่ปุ่น ได้เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และมีการท าความร่วมมือระหว่างศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัย Toyama ประเทศญี่ปุ่น เพื่อปรับปรุงและพัฒนาห้องปฏิบัติการทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 

(2) ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน และคณะเครือข่ายวิจัยและพัฒนาสารจากธรรมชาติ ได้เข้า
เยี่ยมชมศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างาน เม่ือวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  
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 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบนั เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 ผลการด าเนินงาน :   มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการวิจัยและกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้

     1. จัดสรรเงินรายได้เพื่อสนับสนุนการวิจัยสถาบัน จ านวน 6 โครงการ เป็นเงิน 120,000  บาท 
(UBU_P_2.1-3-1) โดยมีผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทั งสิ น 21 โครงการ และโครงการที่ได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณมีทั งสิ น 6 โครงการ ได้แก่  

1.1 โครงการ เรื่อง การศึกษาบุคลิกภาพและภาวะสุขภาพจิตของนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยมี นายทวนธน บุญลือ เป็นหัวหน้าโครงการ สังกัดคณะเภสัชศาสตร์  งบประมาณ 
20,000 บาท 

1.2 โครงการ เรื่อง การพัฒนาแบบจ าลองในการสนับสนุนการตัดสินใจส าหรับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ตามล าดับขั น โดยมี นางสาวสุภาวดี 
หิรัญพงศ์สิน เป็นหัวหน้าโครงการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 20,000 บาท 

1.3 โครงการ เรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อสนับสนุนระบบเทียบโอนหน่วยกิตของรายวิชา
ระดับมหาวิทยาลัยด้วยวิธีวัดความคล้ายคลึงของข้อความบนฐานเวกเตอร์ โดยมี นายณัฏฐ์ ดิษเจริญ เป็นหัวหน้า
โครงการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 20,000 บาท 

1.4 โครงการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยโดยใช้ Active 
Learning โดยมี นางสาวนิภาพร ค าหลอม เป็นหัวหน้าโครงการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 20,000 บาท 

1.5 โครงการ เรื่อง การพัฒนาหัวข้อบริการวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของโรงเรียน โดยมี นายสุรสิทธิ์ สุทธิค าภา เป็นหัวหน้าโครงการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์  งบประมาณ 
20,000 บาท 

1.6  โครงการ การจัดการน  าเสียของโรงล้างขยะพลาสติกมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีนางสาวสุ
ภาณี จันทร์ศิร ิเป็นหัวหน้าโครงการ สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข งบประมาณ 20,000 บาท 

     2. จัดสรรเงินรายได้เพื่อสนบัสนุนการวิจัยส าหรับนักวิจัยหน้าใหม่ จ านวน 8 โครงการ เป็นเงิน 479,400 
บาท (UBU_P_2.1-3-2) โดยมีผู้เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทั งสิ น 12 โครงการ และโครงการทีไ่ด้รับการ
สนับสนนุงบประมาณมีทั งสิ น 8 โครงการ ได้แก่  

2.1 โครงการ เร่ือง การพัฒนากระบวนการสร้างนวัตกรรมสังคมเพื่อผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี โดยมี นายชนะบูรณ์ อินทรพันธุ์ เป็นหัวหน้าโครงการ สังกัดคณะ รัฐศาสตร์  
งบประมาณ 60,000 บาท 

2.2 โครงการ เรื่อง การสร้างภาพสามมิติของสนามเวกเตอร์โดยใช้วิธีทางควอเทอร์เนียน โดยมี 
นางสาวพัชรี วงษาสนธิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 60,000 บาท 

2.3 โครงการ เรื่อง การตรวจจับแมลงศัตรูพืชจากภาพถ่าย: กรณีศึกษาในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมี 
นายไพชยนต์ คงไชย เป็นหัวหน้าโครงการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 60,000 บาท 

2.4 โครงการ เรื่อง ความหลากหลายของแมลงผสมเกสรดอกทุเรียน โดยมี นายปรัชญาพร วันชัย 
เป็นหัวหน้าโครงการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 59,400 บาท 
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2.5 โครงการ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสร้างแบบจ าลองในการหางานที่เหมาะสมใน
สังคมสูงวัย โดยมี นายวิชิต สมบัติเป็นหัวหน้าโครงการ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ งบประมาณ 60,000 บาท 

2.6 โครงการ เรื่อง การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจากการได้รับสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรของ
เกษตรกร ในต าบลขี เหล็ก อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานีโดยมี นางสาวฐิติรั ช งานฉมัง เป็นหัวหน้าโครงการ 
สังกัดวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข งบประมาณ 60,000 บาท 

2.7 โครงการ เรื่อง การจัดท าบัญชีและความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการบัญชีชุดเดียวและการยกเว้นและ
ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับ SMEs ในจังหวัดอุบลราชธานีโดยมี นายธีรวิทย์ กาปัญญา เป็นหัวหน้าโครงการ 
สังกัดคณะบริหารศาสตร์ งบประมาณ 60,000 บาท 

2.8 โครงการ เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดการทรัพยากรวัฒนธรรมบ้านศรีไคออก โดยมี 
นางสาวณัฏฐ์ชวัล โภคาพานิชวงษ์ เป็นหัวหน้าโครงการ สังกัดคณะศิลปะศาสตร์ งบประมาณ 60,000 บาท 

 4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

 ผลการด าเนินงาน : 
         มหาวิทยาลัยส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีการตีพิมพ์และเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการทั ง
ระดับชาติและนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนงบประมาณจากเงินรายได้ เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ค่าตอบแทนการตีพิมพ์เผยแพร่ ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ และค่าตอบแทน
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 700,000 บาท และการเบิกจ่ายจริง เท่ากับ 519,160.38 บาท  
(UBU_P_2.1-4-1) โดยมีรายละเอียดดังนี  
  

ประเภททุน แผนการจัดสรร ผลการด าเนินงาน 

1.ทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการ 

จ านวนทุน  5 ทุน 
งบประมาณ 50,000 บาท 

จ านวนทุน  5 ทุน 
งบประมาณ 43,160.38 บาท 

2. ค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ 

จ านวนเร่ือง  60 เร่ือง 
งบประมาณ 600,000 บาท 

จ านวนเร่ือง 51 เร่ือง 
งบประมาณ 458,000 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายในการจดทะเบียนพันธุ์พชื 
สัตว ์

จ านวนเร่ือง  1 เร่ือง 
งบประมาณ 30,000 บาท 

ไม่มีผู้เสนอขอ 

4. ค่าตอบแทนการจดอนุสิทธิบัตร/
สิทธิบัตร/การจดทะเบียนพันธุ์พืช-สัตว์ 

จ านวนทุน 4 ทุน 
งบประมาณ 20,000 บาท 

จ านวนทุน  6 ทุน 
งบประมาณ 18,000 บาท 
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 5. มีการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/อาจารย์ที่มีผลงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

 ผลการด าเนินงาน : 
การพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ หลักสูตร "แนวทางการปฏิบัติการ
วิจัยทางคลินิกที่ดี" Good Clinical Practice:ICH GCP ครั งที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 - 9 มีนาคม 2561 ณ 
โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผู้เข้าร่วม 150 คน (UBU_P_2.1-5-1)  

2. โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) มหาวิทยาลัยจัดอบรมร่วมกับส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ด าเนินงานต่อเนื่อง ในปี 2561 จัดอบรมเป็น รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยู
เพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ 
และเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ 2) สามารถจัดท าข้อเสนอข้อเสนอการวิ
จับได้ และ 3) เพื่อบูรณาการเครือข่ายนักวิจัยจากหน่วยราชการ องค์กรการวิจัยต่าง ๆ  ให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืนต่อไป มีนักวิจัยที่เข้าร่วมจ านวน 71 คน และผ่านการอบรมจ านวน 65  คน  (UBU_P_2.1-5-2) 

3. อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั นต้นและปฏิบัติการ” 
ระหว่างวันที่ 19 - 20 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้ความรู้แก่ อาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และบุคคลทั่วไปในเขตภาคใต้เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยใน
การท างานวิจัยทั งต่อตัวผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับระดับสากลและเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ มีนักวิจัยที่เข้าร่วมอบรมจ านวน 74 คน  (UBU_P_2.1-5-3) 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “เทคนิคการท าวิจัยสถาบันเพื่อการพัฒนา” ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2561 
ณ ห้องประชุมพิบูลมังสาหาร ชั น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี (หลังใหม่) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในหลักและกระบวนการวิจัยและได้ฝึกปฏิบัติการเขียน
ข้อเสนอการโครงการวิจัยสถาบัน มีนักวิจัยที่เข้าร่วมอบรมจ านวน 29 คน  (UBU_P_2.1-5-4) 

5. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยเพื่อตอบโจทย์แผนบูรณาการ” โดยวิทยากร
จากสถาบันคลังสมองของชาติ ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2561 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)พัฒนาและสร้างความเข้าใจแนวคิดในการท างานชุดโครงการวิจัย
เชิงบูรณาการ 2) พัฒนาชุดโครงการวิจัยและข้อเสนอโครงการย่อย ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มีนักวิจัยที่
เข้าร่วมอบรมจ านวน  59  คน  (UBU_P_2.1-5-5) 

การสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย/อาจารย์ที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
       มหาวิทยาลัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องนักวิจัย โดยมีการพิจารณารางวัลและมอบโล่และ
ประกาศนียบัตรในงานประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย ครั งที่ 12 ดังนี  (UBU_P_2.1-5-6) 

1. รางวัลนักวิจัยดีเด่น 3 รางวัล  
1) รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ 

รองศาสตราจารย์ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณะวิทยาศาสตร์ 
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2)   รางวัลนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากที่สุดด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่  ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สงวน ธานี คณะพยาบาลศาสตร์ 

3)   รางวัลผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์/นวัตกรรม ชื่อผลงาน “กรรมวิธีการผลิตไส้หมอนขิดจากยางพารา” 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยวุฒิ  วัดจัง คณะวิทยาศาสตร์ 

2. รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัย 6 คน 
1)      ศาสตราจารย์ทวนทอง จุฑาเกตุ         คณะเกษตรศาสตร์ 
2)      รองศาสตราจารย์กุลเชษฐ์ เพียรทอง    คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
3)      รองศาสตราจารย์กนกวรรณ มะโนรมย์ คณะศิลปศาสตร์ 
4)      ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิชัย สมานชาติ  คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
5)      ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภินันท์ ศรีศิริ   คณะนิติศาสตร์ 
6)      นายพีรวัฒน์ จินาทองไทย         คณะเภสัชศาสตร์ 
7)      นางสาวกติกา สระมณีอินทร์          คณะวิทยาศาสตร์ 

 

 6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

 ผลการด าเนินงาน : 
         มหาวิทยาลัยมีนโยบาย/แนวทางการน าผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วย
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2551  เพื่อให้ความคุ้มครองผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ทั งของ
บุคลากรและนักศึกษาไม่ให้ถูกน าไปแอบอ้างหรือน าไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมถึงการจัดการรายได้ที่จะเกิดขึ น
จากการน าผลงานดังกล่าวไปใช้ประโยชน์และมีการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยมีหน่วยจัดการสิทธิ
เทคโนโลยี (TLO)  ภายใต้โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ดูและการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาทั งหมด
ของมหาวิทยาลัย (UBU_P_2.1-6-1) 
       ปีการศึกษา 2560 ได้รับการประกาศสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตรจ านวน 6 ผลงาน (UBU_P_2.1-6-2) ดังนี  

1. อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการผลิตไส้หมอนขิดจากยางพารา  เลขที่ 12998 เลขค าขอ 1603000249 
วันที่ออกให้ 23 สิงหาคม 2560 โดย นายชัยวุฒิ วัดจัง และคณะ คณะวิทยาศาสตร์ 

2. อนุสิทธิบัตร กรรมวิธีการผลิตเส้นสปาเกตตีเสริมโปรตีนงา เลขที่ 13077 เลขค าขอ 1603000335 
วันที่ออกให้ 1 กันยายน 2560 โดย นายเอกสิทธิ์ อ่อนสะอาดคณะเกษตรศาสตร์ 

3. อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์วัดความยาวรอบศี รษะแบบวัดรอบศีรษะ  เลขที่  13318 เลขค าขอ 
1703000788 วันที่ ออกให้ 22 พฤศจิกายน 2560 โดย ผศ.ศุภฤกษ์  จันทร์จรัสจิตต์  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 

4. อนุสิทธิบัตร อุปกรณ์วัดความยาวรอบศีรษะแบบสวมครอบศีรษะ  เลขที่ 13319 เลขค าขอ 
1703000789 วันที่ ออกใ ห้ 22 พฤศจิกายน 2560 โดย ผศ.ศุภฤกษ์  จันทร์จรัสจิตต์  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ 
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5. อนุสิทธิบัตร ตู้บ่มสุกผลไม้แบบประยุกต์  เลขที่ 13317 เลขค าขอ 1603000805 วันที่ออกให้ 22 
พฤศจิกายน 2560 โดย นายเรวัติ ชัยราช คณะเกษตรศาสตร์ 

6. อนุสิทธิบัตร เครื่องด านาแบบมือถือ เลขที่ 13467 เลขค าขอ 1603002375 วันที่ออกให้ 5 มกราคม 
251  โดย นายรัฐพงศ์ ปฏิกานัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

         มหาวิทยาลัยจัดท าขั นตอนการขอรับค่าตอบแทนการจดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/การจดทะเบียนพันธุ์พืช-สัตว์ 
(UBU_P_2.1-6-3) มีการอบรมให้ความรู้ด้านทรัพย์สินทางปัญญา (UBU_P_2.1-6-4)  เช่น  หน่วยจัดการสิทธิ
เทคโนโลยี โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ ได้ออกเผยแพร่ความรู้ให้ตระหนัก ถึงความส าคัญด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
เช่น 

1. อบรมเทคนิคการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการ
สืบค้นข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตรจากฐานข้อมูลของส านักสิทธิบัตรต่างๆในโลก วันที่ 6-พ.ย.-60 ณ 
ห้องประชุม 202 ชั น 2 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กลุ่มผู้เข้าร่วม
เป็น อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และบุคคลทั่วไป จ านวน 49 คน 

2. เขียนผลงานทางวิชาการอย่างไร ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ
เบื องต้นด้านลิขสิทธิ์ วันที่ 9-ก.พ.-61 ณ โรงแรมยูเพลส กลุ่มผู้เข้าร่วมเป็นคณาจารย์ นักวิจัย 
บุคลากร นักศึกษา จ านวน 134 คน 

3. การออกแบบเคร่ืองหมายการค้า ป้ายกิจการด้วยศาสตร์ฮวงจุ้ยและการยื่นจดเครื่องหมายทางการค้า 
เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเกิดความรู้ความเข้าใจถึงวิธีการสืบค้นและขั นตอนการจดเคร่ืองหมายการค้า
วันที่ 16-มิ .ย.-61 ณ โรงแรมสุนีย์  แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์  กลุ่มผู้ เข้าร่วมเป็น
ผู้ประกอบการและบุคคลทั่วไป จ านวน 39 คน 

ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมีจ านวนผลงานที่อยู่ระหว่าการยื่นขอรับการประกาศสิทธิบัตร/ อนุสิทธิบัตร 
ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า จ านวน 36 ผลงาน (UBU_P_2.1-6-5) ดังนี  

  
คณะ/หน่วยงาน เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร รวมทั้งหมด 
เกษตรศาสตร์ - - - 9 9 
นิติศาสตร ์ - 6 - - 6 
พยาบาลศาสตร ์ - 1 - - 1 
วิทยาศาสตร ์ - - 1 1 2 
วิศวกรรมศาสตร์ - - - 3 3 
หน่วยงานภายนอก 14 - - 1 15 
ผลรวมทั้งหมด 14 7 1 14 36 
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย  2558 - 2560  
 

รายละเอียด 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 
1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน 5 6 6 
2. ข้อที่ได้คะแนน ข้อที่  2,3,4,5,6 ข้อที่  1,2,3,4,5,6 ข้อที่  1,2,3,4,5,6 
3. คะแนนประเมิน 4 5 5 

  4. ระดบัคุณภาพ ดี ดีมาก ดีมาก 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 6 5 บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

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

UBU_P_2.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีครั งที่ 2/2561 

UBU_P_2.1-1-3 ฐานข้อมูล และ URL ของระบบสารสนเทศกลาง มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี  

UBU_P_2.1-1-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีครั งที่ 3/2561 

UBU_P_2.1-1-5 การใช้ประโยชน์จากระบบ DMS 

UBU_P_2.1-2-1 ขั นตอนการขอรับบริการเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ 

UBU_P_2.1-2-2 สรุปชั่วโมงการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ของคณะต่างๆ 

UBU_P_2.1-2-3 สรุปผลการด าเนินงานศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

UBU_P_2.1-2-4 คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพระดับสถาบัน 

UBU_P_2.1-2-5 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_2.1-2-6 คณะกรรมการก ากับดูแลการเลี ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ 

UBU_P_2.1-2-7 ฐานข้อมูล และ URLของระบบสารสนเทศ 

UBU_P_2.1-2-8 เว็บไซต์ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยบริการวิชาการและท านุบ ารุงศลิปวฒันธรรม 

UBU_P_2.1-2-9 เอกสารสรุปการจัดงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ Thailand Research Expo 2017 

UBU_P_2.1-2-10 เอกสารสรุปการจัดงานประชุมวชิาการครั งที่ 12 

UBU_P_2.1-2-11 การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) มาให้
ค าปรึกษา 

UBU_P_2.1-3-1 รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ด้รับทนุวจิัยสถาบนัปงีบประมาณ 2561 

UBU_P_2.1-3-2 รายชื่อโครงการวิจัยทีไ่ด้รับทนุนักวิจัยหน้าใหม่ ปีงบประมาณ 2561 

UBU_P_2.1-4-1 เอกสารการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ 

UBU_P_2.1-5-1 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการวิจัยในมนุษย์ 

UBU_P_2.1-5-2 โครงการพัฒนานักวิจัย (ลูกไก่) รุ่นที่ 6 

UBU_P_2.1-5-3 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “แนวทางปฏบิัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ หลักสูตรขั นต้นและ
ปฏิบัติการ” 

UBU_P_2.1-5-4 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “เทคนิคการท าวิจัยสถาบันเพื่อการพฒันา” 

UBU_P_2.1-5-5 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง “การบริหารจัดการชุดโครงการวิจยัเพื่อตอบโจทย์แผนบูรณาการ” 

UBU_P_2.1-5-6 ผลการคัดเลือกนักวิจัยดีเด่น ประจ าปี 2561 

UBU_P_2.1-6-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปญัญา พ.ศ. 2551 

UBU_P_2.1-6-2 ประกาศผลงานทรัพย์สนิทางปญัญา 

UBU_P_2.1-6-3 ขั นตอนการด าเนนิงานการขอรับรางวัลคา่ตอบแทนการจดทรพัย์สินทางปัญญา (สิทธบิัตร/ 
อนุสิทธิบัตร) 

UBU_P_2.1-6-4 การอบรมด้านทรัพยส์ินทางปัญญา 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_2.1-6-5 ผลงานที่อยู่ระหว่างการยื่นขอรับการประกาศสิทธิบตัร/อนุสิทธบิัตร 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

 
ชนิดชองตัวบ่งชี ้ ปัจจัยน าเข้า 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และคณะวชิา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้   
ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงิน

สนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจาก
ภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของ
สถาบัน 
 นอกจากนั น เงินทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ คณะได้รับจากแหล่ งทุนภายนอกสถาบันยัง เป็น  
ตัวบ่งชี ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัยของคณะ โดยเฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย 
 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงนิต่อจ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
  เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ข และ ค2 จ าแนกเปน็ 3 กลุ่มสาขาวชิา ดงันี  

1. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
  จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ นไปต่อคน   

2. กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 จ านวนเงินสนับสนนุงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบนัที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ นไปต่อคน 
3. กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ นไปต่อคน   
 
สูตรการค านวณในระดับสถาบนั 
 
      ค่าที่ได้ = 
 
 
 
 
 
 

 
ผลรวมของผลการประเมินเงินสนับสนุนงานวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

จ านวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั งหมดของสถาบัน 
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ผลการด าเนินงาน  

ข้อมูลพื้นฐาน 
ปีงบประมาณ 

2559 2560 2561 
1. 1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ จากภายในและ

ภายนอก (บาท) 
43,717,688.61 44,139,130 57,467,487.83 

- จากภายในมหาวทิยาลัย (บาท) 16,807,700.00 17,757,785.00 23,509,200.00 
- จากภายนอกมหาวิทยาลัย (บาท) 26,909,988.61 26,381,345.00 33,958,287.83 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง 
(คน) 

640.5 635.50 595 

- จ านวนอาจารยป์ระจ า (คน) 639.5 634.5 594.5 
- จ านวนนักวิจัย (คน) 1.0 1.0 1.00 

3. เงินสนับสนุนงานวิจัยฯต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยที่ปฏิบัติงานจริง (บาท) 

68,255.56 69,510.44 96,584.01 

4. จ านวนผลรวมคะแนนทีไ่ด้ในระดับคณะวชิา (คะแนน) 47.74 47.74 52.07 
5. จ านวนคณะวิชาที่รับการประเมินภายใน (หน่วยงาน) 11 11 11 
6. ค่าค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 4.34 4.34 4.73 
7. ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4.34 4.73 4.73 บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_I2.2-1-1 ตารางสรปุเงินสนับสนนุและงานสร้างสรรค์ ปีงบประมาณ 2561  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้ ผลผลติ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ และคณะวชิา 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้    
 ผลงานวิชาการเป็นข้อมูลที่ส าคัญในการแสดงให้เห็นว่าอาจารย์ประจ าและนักวิจัยได้สร้างสรรค์ขึ นเพื่อแสดง
ให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นผลงานที่มีคุณค่า สมควรส่งเสริมให้มี
การเผยแพร่และน าไปใช้ประโยชน์ทั งเชิงวิชาการและการแข่งขันของประเทศ 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 โดยมีวิธีการคิดดังนี  
 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัยเป็น
คะแนนระหว่าง 0 - 5 เกณฑ์การแบ่งกลุ่มตามสาขาวชิา ดงันี  
 

เกณฑ์เฉพาะคณะที่อยู่ในกลุ่ม ข และ ค 2   
 

กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานฯ ที่ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ นไป 
 
กลุ่มสาขาวิชา  วิทยาศาสตร์สุขภาพ   
ร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานฯ ที่ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ นไป 
 
กลุ่มสาขาวิชา  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     
ร้อยละของผลรวมถ่วงน  าหนักของผลงานฯ ที่ก าหนดไว้เปน็คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ นไป 

 
สูตรการค านวณในระดับสถาบนั 
 
 
ค่าเฉลี่ย =   

ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 
จ านวนคณะและหน่วยงานวจิัยทั งหมดในสถาบัน  
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ผลการค านวณ  

ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 

จ านวน 
ผลงาน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวน 
ผลงาน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวน 
ผลงาน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
ผลงานวิจัย รวม 346 223.8 346 223.8 503 280 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 

83 16.60 174 34.80 178 35.60 

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติหรือในวารสารทางวิชาการ
ระดับชาติที่ ไม่อยู่ ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ. 2556แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันท่ีออกประกาศ 

49 19.60 36 14.40 80 32.00 

0.40 - ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร 2 0.8 1 0.4 6 2.40 
0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่

ตี พิ มพ์ ในวารสารทางวิ ชาการที่ ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 

- - 54 32.40 23 13.80 

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556แต่สถาบัน
น าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศ
ให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่ง
ไ ม่ อ ยู่ ใ น  Beall’ s list)  ห รื อ ตี พิ ม พ์ ใ น
วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 
1  

86 68.80 82 65.60 84 67.20 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 

จ านวน 
ผลงาน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวน 
ผลงาน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวน 
ผลงาน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่

ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่
ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ 
พ.ศ.2556 

97 97.00 82 82.00 88 88.00 

1.00 - ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 4 4.00 - - - - 
1.00 - ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมิน

ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
- - 7 7.00 - - 

1.00 - ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ 

5 5.00 - - 5 5.00 

1.00 - ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน 

- - - - 6 6.00 

1.00 - ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว 

- - 3 3.00 3 3.00 

1.00 - ต าร าหรื อหนั งสื อที่ ผ่ านการพิจ ารณาตาม
หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

- - - - 13 13.00 

งาน
สร้างสรรค์ 

รวม 9 6.00 18 6.80 17 14.00 

0.20 งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะ
ใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online 

1 0.20 12 2.4 - - 

0.40 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน - - - - - - 
0.60 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 3 1.80 4 2.4 3 1.80 
0.80 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความ

ร่วมมือระหว่างประเทศ 
1 0.80 0 0.00 9 7.20 

1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ 

4 4.00 2 2.00 5 5.00 

จ านวนอาจารย์ประจ าและวิจัยทัง้หมด  708.5 704.5 699.50 
- จ านวนอาจารย์ประจ า 707.5 703.5 698.50 
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ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพ 

ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 

จ านวน 
ผลงาน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวน 
ผลงาน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 

จ านวน 
ผลงาน 

คะแนน
ถ่วง

น้ าหนัก 
- จ านวนนักวิจัย 1 1 1 

ร้อยละของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวจิัยท้ังหมด 

50.11 64.87 69.48 

จ านวนผลรวมคะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา 50.77 49.78 55.00 
จ านวนคณะวชิาท่ีรับการประเมินภายใน 11 11 11 
แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้เทียบกับคะแนนเต็ม 5 4.62 4.53 5.00 
ระดับคุณภาพ ดีมาก ดีมาก ดีมาก 

 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

4.53 5.00 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_I2.2-1-2 ตารางสรปุผลทางการวิชาการ  ปีการศึกษา 2560 
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องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินงานด้านการบริการวิชาการภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
5 ปี (ปี 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อเสริม
สร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานความพอเพียง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  โดย
ก าหนดพื้นที่เป้าหมายหลัก 4 ต าบลรอบมหาวิทยาลัยและพื้นที่อ่ืน ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 มี
กรอบการด าเนินงาน 4 ด้าน คือ  การให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  การให้บริการวิชาการด้าน
การแพทย์ สาธารณสุข  การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและเศรษฐกิจฐานรากและการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เพิ่มศักยภาพของชุมชน  โดยในปีการศึกษา 2560 มีผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้  
   1) การให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  มีการด าเนินโครงการเพื่อยกระดับ
คุณภาพการศึกษาผ่านการพัฒนาครูและผู้เรียน ทั้งระดับปฐมวัย การศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน ตลอดจนระดับมัธยมศึกษา เช่น โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย โครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 
โครงการเสริมสร้างความรู้ทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์-ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ สู่การสอบ O-NET การพัฒนา
ศักยภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน โครงการสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนต ารวจตระเวน
ชายแดน โครงการโอลิมปิกวิชาการ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน เป็นต้น ผลจากการด าเนินงาน มีครู
และนักเรียนได้รับการพัฒนามากกว่า 1,000 คน มีโรงเรียนที่ได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบด้านความปลอดภัย 9 แห่ง 
โรงเรียนที่มีผลการสอบโอเนตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 9 แห่ง  
   2) การให้บริการวิชาการด้านการแพทย์ สาธารณสุข  มีการด าเนินโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชน
และให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยมอบนักศึกษาเป็นลูกฮัก เพื่อเรียนรู้และให้บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขในชุมชนจริง ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้สูงอายุ น าไปพัฒนานวัตกรรม
และชิ้นงานในการใช้ดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและระบบสุขภาพของชุมชน    
    โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี อบรมเสริมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจและเจตคติที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมทักษะในการดูแลผู้สูงอายุให้กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขชุมชน (อสม.) ซึ่งมี อสม. ที่ผ่านการอบรมจ านวน 32 คน สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่เข้ามารับบริการผ่านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลในพื้นที่ เช่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ประจ าต าบลบัววัด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบลศรีไค  
   โครงการพัฒนาศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพแก่ประชาชน และฐานข้อมูลการพิสูจน์
เอกลักษณ์ยาเม็ดและยาแคปซูลในประเทศไทย ได้จัดท าเวปไซต์เพื่อเผยแพร่สื่อความรู้ข้อมูลด้านสุขภาพ เช่น โรค ยา 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพ สมุนไพร อาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ถูกต้อง ทันสมัย ให้ประชาชนสามารถสืบค้น ศึกษาท า
ความรู้ความเข้าใจสามารถใช้ยาหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดอาการข้างเคียงอันไม่พึง
ประสงค์ สามารถใช้ยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆ ได้อย่างคุ้มค่า นอกจากนี้ศูนย์ให้บริการข้อมูลยาและสุขภาพ
ดังกล่าวจะให้บริการฐานข้อมูลส าหรับการพิสูจน์เอกลักษณ์ยาที่ผลิตในประเทศไทยรวมทั้งยาต้นแบบ ยาเม็ดและ
แคปซูล จากการใช้ค าส าคัญค้นหาจากหมวดต่าง ๆ อันได้แก่ ชื่อการค้า ชื่อสามัญทางยา รูปแบบผลิตภัณฑ์ รูปร่าง
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ลักษณะ สัญลักษณ์หรือตัวอักษรบนยาเม็ดหรือแคปซูล สี ขนาดของ ยาเม็ดและยาแคปซูล บริษัทผู้ผลิต และบริษัทผู้
จ าหน่าย นอกจากนี้ยังสามารถแสดงข้อมูลคุณลักษณะยา (Drug monograph) ด้วย 

  3) การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและเศรษฐกิจฐานราก  มีโครงการที่ส าคัญคือโครงการ
บูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ที่มีการด าเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันของ
คณะวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรปลอดภัยให้ประชาชนสามารถสร้างอาชีพเสริมหลังนา สร้างรายได้
เพิ่มให้แก่ครอบครัว ซึ่งมีเกษตรกรที่ร่วมโครงการ สามารถน าความรู้ไปใช้และสร้างรายได้ให้ตนเอง เช่น เกษตรกร
บ้านศรีไคออก อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี เกษตรกรบ้านหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เกษตรกรบ้านตราง  
อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เกษตรกรบ้านไผ่น้อย อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ เกษตรกรบ้านทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์  
จ.ศรีสะเกษ  นอกจากนี้ยังมีการด าเนินงานพัฒนากลุ่มได้อย่างเข้มแข็งสามารถยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตร
อินทรีย์หรือเป็นเกษตรกรในระบบ Smart Farm ให้เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ได้ 
   โครงการพัฒนาผู้ประกอบการ มีอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก ท าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจและพัฒนาผู้ประกอบการรายเก่า รายใหม่และส่งเสริมให้นั กศึกษาเข้าสู่การ
เป็น startup ซึ่งมีหน่วยงานเครือข่ายร่วมด าเนินงาน เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงานส่งเสริม
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลการด าเนินงานสามารถ
พัฒนาผู้ประกอบการหลายราย เช่น  บริษัทอาร์เอสที โรโบติกส์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายหุ่นยนต์แขนกลอุตสาหกรรม
บริษัทเบน เบน ฟูด จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายกวยจั๊บกึ่งส าเร็จรูปฮาลอง  บริษัทดีไลท์  88 จ ากัด ผลิตและจ าหน่าย
กวยจั๊บกึ่งส าเร็จรูปจั๊บๆ บริษัทสมาร์ทติ้งคอนโทรล จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายระบบควบคุมโรงเรือนอัตโนมัติ บริษัท
ราชา เอ็นจิเนียริ่ง 2017 จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายเครื่องสับมะละกอ เป็นต้น 
   4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม  
    โครงการบริหารจัดการติดตามหนี้ของกองทุนหมู่บ้าน ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการหนี้ 
การบริหารสินเชื่อ การติดตามเร่งรัดหนี้ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในที่ดี แก่
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ จ านวน 16 หมู่บ้าน และติดตามให้ค าปรึกษา มอบแบบฟอร์มต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตาม
แนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2547 เพื่อให้คณะกรรมการกองทุน
หมู่บ้านได้น าไปใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งพบว่า คณะกรรมการฯ ได้น าความรู้และเอกสารต่าง ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแล   
    โครงการนวัตกรรมสังคมกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้พัฒนา
เครือข่ายและกลไกความร่วมมือระหว่างชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ (น้ าท่วม) 2 เครือข่าย ได้แก่ เครือข่ายชุมชน
จัดการภัยพิบัติอ าเภอวารินช าราบ ประกอบด้วยชุมชนในเขตเทศบาลเมืองวารินช าราบ 14 ชุมชนและชุมชนในต าบล
ค าน้ าแซบ 10 ชุมชน และ เครือข่ายชุมชนจัดการภัยพิบัติอ าเภอเมืองอุบลราชธานี มีการจัดท าแผนเครือข่าย ท า
ข้อตกลงร่วมกัน และมีโครงสร้างคณะท างาน ชุมชนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ  มีการคิดค้น 
นวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการภัยพิบัติ 4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านความรู้เกี่ยวกับภัยพิบัติในพื้นที่ ซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับ
ประสบการณ์และสถานการณ์ภัยพิบัติ ความเสี่ยง ระบบการเตือนภัย และผลกระทบเก่ียวกับภัยพิบัติ ซึ่งสามารถช่วย
ให้ชุมชนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับความเสี่ยงและเสริมสร้างความรู้ในการลดความเสี่ยงภัยพิบัติน้ าท่วม 2) ด้านการ
รับมือ ชุมชนมีการวิเคราะห์ปัญหาที่ต้องเผชิญระหว่างน้ าท่วมและนวัตกรรม/วิธีการแก้ไขปัญหาที่ช่วยให้ชุมชนรับมือ
ภัยพิบัติได้ดีขึ้น เช่น การพัฒนาและจัดตั้งเครือข่ายอาสาจัดการภัยพิบัติชุมชน การจัดการและพัฒนาเครื่องมือเก็บกัก
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ขยะระหว่างน้ าท่วม 3) ด้านการปรับตัวด้านอาชีพระหว่างน้ าท่วม เช่น อาชีพประมง เรือรับจ้าง 4) ด้านการฟื้นฟู 
ช่วยเหลือกันเพื่อบรรเทาปัญหาจากภัยพิบัติน้ าท่วม เข่น มีการตั้งกองทุนภัยพิบัติ กองทุนขยะ ซึ่งมีกลไก
คณะกรรมการในการบริหารจัดการ มีระเบียบและข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์กองทุน   
  นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือกับมูลนิธิรากแก้วเพื่อด าเนินโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา โดยมีการท ากิจกรรม / โครงการแก้ปัญหาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนโดยรอบ
มหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิดอีกด้วย 
 
ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่  3  การบริการวิชาการ  
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 6 ข้อ 5 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.  5.00 
ระดับคุณภาพ  ดีมาก 

 
จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
          มหาวิทยาลัยมีการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่เป้าหมายหลัก 4 ต าบลรอบมหาวิทยาลัยและ
พื้นที่อ่ืน ๆ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
ยิ่งขึ้นในกรอบการด าเนินงาน 4 ด้าน คือ การให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา การส่งเสริมความ
มั่นคงด้านอาชีพและเศรษฐกิจฐานราก การให้บริการวิชาการด้านการแพทย์ สาธารณสุขและการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม โดยมีจุดแข็งในการด าเนินงานคือ 

 ด้านการส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและเศรษฐกิจฐานราก มีการด าเนินงานส่งเสริมอาชีพด้าน
เกษตรปลอดภัย เพื่อให้ประชาชนสามารถสร้างอาชีพเสริมหลังนา สร้างรายได้เพิ่มให้แก่ครอบครัว เช่น เกษตรกรบ้าน
ศรีไคออก อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี เกษตรกรบ้านหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เกษตรกรบ้านตราง อ.ขุขันธ์ 
จ.ศรีสะเกษ เกษตรกรบ้านไผ่น้อย อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ เกษตรกรบ้านทุ่ งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ  
ซึ่งมีการเรียนรู้และน าไปใช้พัฒนากลุ่มได้อย่างเข้มแข็งสามารถยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์หรือเป็น
เกษตรกรในระบบ Smart Farm ให้เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ได้ 
   นอกจากนี้ ในส่วนการพัฒนาผู้ประกอบการ มีอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ท าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจและพัฒนาผู้ประกอบการรายเก่า รายใหม่และส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าสู่การเป็น startup   ซึ่งมีหน่วยงานเครือข่ายร่วมด าเนินงาน เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลการด าเนินงาน
สามารถพัฒนาผู้ประกอบการหลายราย เช่น  บริษัทอาร์เอสที โรโบติกส์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายหุ่นยนต์แขนกล
อุตสาหกรรม บริษัทเบน เบน ฟูด จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายกวยจั๊บกึ่งส าเร็จรูปฮาลอง  บริษัทดีไลท์ 88 จ ากัด ผลิต
และจ าหน่ายกวยจั๊บกึ่งส าเร็จรูปจั๊บๆ บริษัทสมาร์ทติ้งคอนโทรล จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายระบบควบคุมโรงเรือน
อัตโนมัติ บริษัทราชา เอ็นจิเนียริ่ง 2017 จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายเครื่องสับมะละกอ เป็นต้น 
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   ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีการน านักศึกษาในสาขาแพทย์และสาธารณสุข สาขาการพยาบาล
และสาขาเภสัชศาสตร์ ออกเรียนรู้และให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในชุมชนจริง ท าให้นักศึกษาได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง เกิดการพัฒนานวัตกรรมและชิ้นงานในการใช้ดูแล
สุขภาพของผู้ป่วยและระบบสุขภาพของชุมชน 
  ด้ านการพัฒนาการศึ กษา  มี ความร่ วมมื อกับหน่ วย งานต่ า ง  ๆ  เช่ น  มู ลนิ ธิ  สอวน . 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา 
โดยเฉพาะสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เช่น โครงการโอลิมปิกวิชาการ โค รงการห้องเรียน
วิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 
 
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- มหาวิทยาลัยควรสร้างความร่วมมืออย่างเป็นทางการกับหน่วยงานต่าง ๆ ในพื้นที่ด าเนินการ 

และทุกมิติของการบริการวิชาการ เพื่อลดความซ้ าซ้อนในการด าเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพของการด าเนิน

โครงการ  

- มหาวิทยาลัยควรจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะกลาง 3-5 ปี ตาม 

กรอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยในพื้นที่เป้าหมายหลัก เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการด าเนินงาน ส่งผล
ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นต้นแบบการเรียนรู้และขยายผลสู่พื้นทื่อื่นต่อไป 
 -    ควรสร้างความร่วมมือกับคณะ วิทยาลัย ส านัก ในการน านักศึกษาและนักวิจัยเข้ามาร่วมในการท างาน
ให้มากข้ึนเพื่อบูรณาการการด าเนินงานอย่างหลากหลายและเป็นระบบ 
 -    ควรจัดตั้งหน่วยงานเพื่อท าหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการที่สร้างรายได้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  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 
 
ผลการด าเนินงาน  
 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 1. ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือระหว่างคณะ
หรือหน่วยงานเทียบเท่า 

 ผลการด าเนินงาน : 
             คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประกอบด้วย  
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ เป็นประธาน และรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีที่ก ากับดูแลงานบริการวิชาการแก่
ชุมชนจากทุกคณะ/หน่วยงาน เป็นกรรมการ  ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 3680/2559 (UBU_P_3.1-1-1)  
มีอ านาจหน้าที่ในการร่วมก าหนดนโยบาย จัดท าระเบียบ ประกาศ  หลักเกณฑ์การให้บริการวิชาการ การพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ  การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย   
            จากบทบาทหน้าที่ดังกล่าว คณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชนจึงให้ความเห็นชอบร่วมกัน 
เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 2/2557 วันที่ 30 ตุลาคม 2557 (UBU_P_3.1-1-2) ก าหนดพื้นที่เป้าหมายหลักในการ
ให้บริการวิชาการ 4 ต าบลรอบมหาวิทยาลัย คือ ต าบลเมืองศรีไค ต าบลโพธิ์ ใหญ่ ต าบลธาตุ และต าบลค าขวาง 
ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 (UBU_P_3.1-1-3) คณะกรรมการได้
พิจารณาน าข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาประจ าปีการศึกษา 2559 ที่เสนอแนะให้ขยายพื้นที่
ด าเนินการโดยใช้ตัวอย่างจากการด าเนินงานในพื้นที่เป้าหมายหลักเป็นต้นแบบ  ซึ่งประชุมเห็นชอบให้ขยายขอบเขต
การด าเนินงานให้ครอบคลุมพื้นที่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย 4 จังหวัดอีสานตอนล่างได้แก่ จังหวัด
อุบลราชธานี ศรีสะเกษ ยโสธรและอ านาจเจริญ  
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

            ส าหรับประเด็นในการให้บริการวิชาการนั้น ให้ความส าคัญกับกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย         
4 ประเด็น คือ1) การให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 2)  การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและ
เศรษฐกิจฐานราก 3) การให้บริการวิชาการด้านการแพทย์ สาธารณสุข และ 4)การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่ม
ศักยภาพของชุมชนและสังคม    

 2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 

 ผลการด าเนินงาน :  
          มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ได้ให้ความเห็นชอบในการอนุมัติแผน
งบประมาณให้กับคณะ หน่วยงานได้ด าเนินงานตามแผนบริการวิชาการแก่ชุมชน ในการประชุมครั้งที่ 2/2560  
วันพฤหัสบดีที่  17 สิงหาคม 2560 (UBU_P_3.1-2-1) และได้ก าหนดให้โครงการที่มีการด าเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย
หลักของมหาวิทยาลัย จัดท าแผนปฏิบัติงานบริการวิชาการแก่ชุมชนประจ าปีการศึกษา 2560 โดยเชิญผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจากพื้นที่เป้าหมายจากชุมชน 4 ต าบลรอบมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุม ได้แก่ ผู้บริหารหรือผู้แทนจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจ าต าบล สถานศึกษา ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้แทนชุมชน จ านวน
รวมทั้งสิ้น 22 คน ร่วมประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นและก าหนดแผนกิจกรรมการด าเนินงานเพื่อพัฒนาร่วมกับผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ผู้รับผิดชอบโครงการบริการวิชาการ เมื่อวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2560  ณ ห้องประชุม U 2 อาคารเทพ
รัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU_P_3.1-2-2) จากนั้นมหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติงานบริการ
วิชาการ (UBU_P_3.1-2-3)  โดยมีโครงการ/กิจกรรมตามกรอบการด าเนินงาน  4 ด้าน จ านวน 36 โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 15,168,600 บาท  รายละเอียดดังนี้ 
            1) การให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา จ านวน 12  โครงการ งบประมาณ 6,794,300 
บาท 

2)  การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและเศรษฐกิจฐานรากจ านวน 16 โครงการ งบประมาณ 7,721,300 
บาท 

3) การให้บริการวิชาการด้านการแพทย์ สาธารณสุข จ านวน 7 โครงการ งบประมาณ 588,000 บาท 
4) การเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพของชุมชนและสังคม   จ านวน 1 โครงการ งบประมาณ 

65,000 บาท 
นอกจากนี้ ยังมีโครงการบริการวิชาการที่มหาวิทยาลัยด าเนินการในพื้นที่อ่ืน ๆ โดยใช้ ผลส าเร็จจากการ

ท างานในพื้นที่เป้าหมายหลักเป็นต้นแบบการด าเนินงาน 74 โครงการ  โครงการบริการวิชาการที่เป็นความต้องการ
หรือความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกจ านวน  22  โครงการ แบ่งตามกรอบการด าเนินงาน ดังนี้ 

กรอบการด าเนินงาน 
พื้นที่หลัก พื้นที่รอง รวม 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. การให้บริการวิชาการ
เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ คุ ณ ภ า พ
การศึกษา 

20 14,338,225.00 1 140,000.00 21 14,478,225.00 
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2. การส่งเสริมความมั่นคง
ด้านอาชีพและเศรษฐกิจ
ฐานราก 

29 21,384,997.00   29 21,384,996.50 

3. การให้บริการวิชาการ
ด้านการแพทย์ สาธารณสขุ 

18 31,099,240.00   18 31,099,240.00 

4. การเสริมสร้างความ
เข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพ
ของชุมชนและสังคม    

28 2,336,800.00   28 2,336,800.00 

รวม 95 69,159,262.00 1 140,000.00 96 69,299,261.50 
       

 

 3. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานทีป่รากฏชัดเจน 

 ผลการด าเนินงาน :  
           จากการด าเนินงานตามแผนการให้บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะ หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการ ได้ติดตามการด าเนินงานกับกลุ่มเป้าหมายเป็นระยะ ซึ่งพบว่า ผู้รับบริการจากหลายโครงการน าความรู้และ
ประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ชุมชน องค์กร จนมีความ
เข้มแข็งขึ้น  ดังนี้. 
1. การให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
           โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ในปี 2559 (UBU_P_3.1-
3-1)จ านวน 3 โรงเรียน คือ  
                (1) โรงเรียนบ้านค าขวางโรงเรียนต้นแบบด้านห้องเรียนปลอดภัย  ได้ด าเนินการในห้องเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยมีการก าหนดระเบียบปฏิบัติในชั้นเรียนเพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่นักเรียน  
ผู้บริหารจัดหางบประมาณและมอบหมายผู้รับผิดชอบท าการปรับปรุงโต๊ะเก้าอ้ีให้พร้อมใช้งาน ปรับปรุงระบบแสง
สว่างให้เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน ติดป้ายเตือนพื้นที่อันตราย ตลอดจนการมอบหมายให้นักเรียนรับผิดชอบ
ท าความสะอาดภายในบริเวณโรงเรียน 
               (2) โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่งโรงเรียนต้นแบบด้านสนามเด็กเล่นปลอดภัย : ได้ปรับปรุงเครื่องเล่น
สนามแบบ BBL ที่ประหยัด แข็งแรง ปลอดภัย มีสีสันสวยงาม ท าให้นักเรียนมีเคร่ืองเล่นที่ แข็งแรง ปลอดภัย มีสีสัน
สวยงาม ปลอดภัย เรียนรู้วิธีการเล่นที่ปลอดภัย และช่วยกันรักษาสนามเด็กเล่นให้สะอาด 
               (3) โรงเรียนบ้านธาตุ โรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการขยะ  ผู้บริหารโรงเรียนได้น าความรู้จากการ
ร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในโรงเรียน โดยมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในบริเวณโรงเรียนเพื่อจัดท าโครงการธนาคารขยะ 
ส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนทุกระดับชั้น ท าการคัดแยกขยะ น ากลับมาใช้ใหม่ รวมถึงการน าไปจ าหน่ายให้ธนาคาร
ขยะที่โรงเรียนตั้งขึ้น  เพื่อรับซื้อขยะที่นักเรียนได้คัดแยกภายในโรงเรียนและขยายผลไปสู่การรับซื้อขยะจากชุมชน
ใกล้เคียง   
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           ซึ่งทั้งสามโรงเรียนผ่านการประเมินให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในด้านที่ด าเนินงาน สามารถเป็นตัวอย่างให้
โรงเรียนเครือข่ายแห่งอ่ืนเข้าศึกษาดูงานเพื่อน าไปพัฒนาโรงเรียนให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามต้นแบบด้านนั้น ๆ ได้
อย่างดี 

โครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเพื่อเข้าสู่โรงเรียนต้นแบบความปลอดภัยด้าน
สุ ขภาพและอนามั ยสิ่ ง แวดล้ อม  ซึ่ ง เ ริ่ มด า เนิ น ง านปี  2559 ใน โร ง เรี ยน ต า รวจตระ เวนชายแดน  
4 แห่ง คือ โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวนชายแดนภูดานกอย
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนศาสตราจารย์ ดร . เนวินสคริมชอว์ และ ศูนย์การเรียนรู้ต ารวจตระเวนชายแดน
ชุมชนป่าหญ้าคา  ทุกโรงเรียนได้ด าเนินการในทุกประเด็นในด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กนักเรียน และด้านอนามัย
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนตามศักยภาพและบริบทของโรงเรียนนั้นๆ ซึ่งจากการติดตามและประเมินผลก่อนที่จะเริ่ม
ด าเนินโครงการในปี 2560พบว่า ทุกโรงเรียนมีการพัฒนาและด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ประเด็นที่ยังเป็นปัญหาใน
บางโรงเรียนคือ เรื่องคุณภาพน้ าดื่มที่จัดให้นักเรียนในบางจุดยังพบการปนเปื้อนเชื้อโรค เช่น จุดแปรงฟัน และจุด
ก๊อกน้ าดื่มผสมไอโอดีน เป็นต้น ซึ่งโรงเรียนต้องปรับปรุงคุณภาพน้ าดื่มให้ได้มาตรฐานตามค าแนะน าของกรมอนามัย
ในด้านการจัดการคุณภาพน้ าดื่มในโรงเรียนต่อไป  ในแต่ละโรงเรียนยังพบปัญหาในการแยกขยะ ซึ่งทิ้งขยะไม่ตรง
ตามประเภท โดยสังเกตจากขยะที่ทิ้งลงในถังขยะแต่ละสียังมีการปนกัน  ซึ่งทางโรงเรียนมีแนวทางแก้ปัญหาคือจะจัด
แกนน าเข้าไปแนะน าให้ความรู้เพิ่มเกี่ยวกับความหมายของถังขยะแต่ละสี เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจและทิ้งขยะให้
ถูกต้องต่อไป 

 ส าหรับปีการศึกษา 2560 (UBU_P_3.1-3-2) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการต่อเนื่องในเรื่องการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม และป้องกันปัญหาสุขภาพ ที่อาจเกิดขึ้นกับนักเรียนในระยะยาวรวมทั้งยังเป็นกระตุ้น
การส่งเสริม และสร้างความตระหนักในการดูแลสุขภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ความรู้นักเรียนแกนน า  
ครูใหญ่ ครูผู้รับผิดชอบ แกนน าผู้ปกครอง ซึ่งจากการติดตามการด าเนินงานพบว่า ครูสามารถน าความรู้ที่ได้รับไป
ขยายผลสู่ชุมชนและผู้ปกครองเด็กนักเรียนด้วยการแนะน าให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กนักเรียนในด้านสิ่งแวดล้อม 
และสุขภาพ เช่น การคัดแยกขยะและการดูแลรักษาความสะอาดร่างกาย และภาชนะในการบรรจุอาหาร การ
สุขาภิบาลอาหาร และให้ความรู้นักเรียนสามารถน าไปปฏิบัติได้ในครอบครัว ท าให้มีความปลอดภัยทั้งในด้านสุขภาพ
ของคนในชุมชน และการดูแลสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนให้ถูกสุขลักษณะ เพื่อให้ชุมชนปลอดโรค และมีสุขภาพดี 
2. การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและเศรษฐกิจฐานราก 
              เกษตรกรจากพื้นที่ต่าง ๆ ที่ร่วมโครงการบูรณาการองค์ความรู้สู่ชุมชนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
เศรษฐกิจฐานราก ซึ่งยังไม่เคยมีความรู้เกี่ยวกับการปลูกงา การผลิตผักปลอดภัยในโรงเรือน การท าปุ๋ยหมักเพื่อปลูก
ผัก  ได้น าความรู้ที่ได้รับจากการร่วมโครงการไปปฏิบัติจริงด้วยตนเอง บางรายสามารถพัฒนาเป็นอาชีพเสริมหลังนา
และสร้างรายได้เพิ่มให้กับตนเองและครอบครัวได้ (UBU_P_3.1-3-3) เช่น 
                (1) เกษตรกรต าบลเมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี น าความรู้เกี่ยวกับการปลูกงา ไปใช้และ
ปฏิบัติจริงตั้งแต่ปี 2560 – 2561 จ านวน 7 ราย  มีผลผลิตที่ได้จากการปลูกงารวมกันประมาณ 800 กิโลกรัม             
มีรายได้ประมาณ 64,000 บาท 
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                (2) เกษตรกรบ้านหนองบัว ต าบลขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี น าความรู้เกี่ยวกับการผลิตผัก
ปลอดภัยในโรงเรือนไปปฏิบัติจริง โดยมีสมาชิกร่วมด าเนินการ 5 คน เน้นการปลูกพืชผักสวนครัวเพื่อจ าหน่ายใน
ชุมชน อาทิ ผักบุ้ง คะน้า สลัด โหระพา สามารถสร้างรายได้ประมาณ 1,500 – 2,000 บาท/เดือน 
               (3) เกษตรกรต าบลเมืองจันทร์ อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ จ านวน 8 ราย น าความรู้เกี่ยวกับการปลูกงา 
ไปใช้และปฏิบัติจริงตั้งแต่ปี 2560 – 2561 มีผลผลิตที่ได้จากการปลูกงารวมกันประมาณ 600 กิโลกรัม มีรายได้
ประมาณ 48,000 บาท 
               (4) เกษตรกรต าบลอีเซ อ.ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ จ านวน 10 ราย น าความรู้เกี่ยวกับการปลูกงา ไปใช้
และปฏิบัติจริงในปี 2561 มีผลผลิตที่ได้จากการปลูกงารวมกันประมาณ 200 กิโลกรัม มีรายได้ประมาณ 16,000 
บาท 
                (5) เกษตรกรบ้านทุ่งใหญ่ ต าบลทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ น าความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
การผลิตพืชผักปลอดภัย การท าโรงเรือนไปใช้ในการผลิตพืชผักปลอดภัย สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัว ประมาณ 
3,000 – 4,000 บาท/เดือน 
3. การให้บริการวิชาการด้านการแพทย์ สาธารณสุข 
               (1) โครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บริการวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน (UBU_P_3.1-3-4) ได้
จัดกิจกรรมโดยให้นักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 ลงพื้นที่ให้บริการดูแลส่งเสริมป้องกันฟื้นฟูสุขภาพพ่อฮักแม่ฮัก จ านวน 
60 คน ณ ชุมชนบ้านหนองโก ต.ธาตุ อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานีทั้งนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้รับการตรวจ
ประเมินภาวะสุขภาพโดยการประเมินภาวะสุขภาพตามแบบแผนสุขภาพของกอร์ดอนและได้รับการตรวจร่างกาย
ตามระบบนักศึกษาจะน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ปัญหาสุขภาพและคิดค้นหารูปแบบแนวทางในการดูแลส่งเสริม
ป้องกันฟื้นฟูสุขภาพตามสภาพปัญหาที่วิเคราะห์และประเมินได้ โดยได้พัฒนานวัตกรรมหรือรูปแบบโปรแกรมการ
ดูแลสุขภาพในมิติต่างๆเช่น เก้าอ้ีเพื่อสุขภาพ (Share for health)ที่ได้พัฒนาขึ้นและน าไปให้พ่อฮักแม่ฮักใช้ในการ
ดูแลสุขภาพของตนเอง ซึ่งหลังจากน าไปใช้แล้ว ได้ท าการประเมินความพึงพอใจต่อนวัตกรรม พบว่า พ่อฮักแม่ฮัก  
พึงพอใจด้านสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริงมากที่สุด  (4.73± 0.46) รองลงมาคือ นวัตกรรมมีความน่าสนใจ (4.55 
± 0.52) และนวัตกรรมมีความเหมาะสม (4.45± 0.69)  โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ควรปรับโครงสร้างของ
นวัตกรรมให้สะดวกในการเคลื่อนย้าย น าไปทดลองใช้กับคนในชุมชนทุกช่วงวัยและภาวะสุขภาพที่แตกต่างกัน เพื่อ
เปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้น เป็นต้น 
               (2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุในเขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 
(UBU_P_3.1-3-5)  ได้จัดอบรมให้ความรู้ในการดูแลผู้สูงอายุให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) 
จ านวน 34 คน ระหว่างวันที่ 23 เมษายน ถึง 1 กรกฎาคม 2561ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีในการดูแลผู้สูงอายุให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ รวมทั้งส่งเสริมทักษะใน
การดูแลผู้สูงอายุ กิจกรรมการฝึกอบรมภาคทฤษฎี 136 ชั่วโมง ภาคปฏิบัติ 98 ชั่วโมง เมื่อสิ้นสุดโครงการมีผู้ผ่านการ
อบรมตามเกณฑ์ของกรมอนามัยจ านวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 94.11 โดยทั้ง 32 คนได้น าความรู้ไปใช้ในการดูแล
ผู้ป่วยและผู้สูงอายุในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) เช่น รพ.สต.บัววัด รพ.สต. ก่อ รพ.สต. ศรีไคมี
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สัดส่วนความรับผิดชอบ 1:  ผู้สูงอายุ 8คนกลุ่มราชธานีอโศกน าความรู้ไปใช้ในการท าหน้าที่จิตอาสาดูแลผู้สูงอายุใน
หมู่บ้านดูแลผู้สูงอายุในต่างจังหวัดดูแล พ่อแม่ ญาติ เป็นต้น 
4. ด้านการเสริมสร้างความเข้มแข็งหรือการเรียนรู้แก่ชุมชน 
              (1) โครงการบริหารจัดการติดตามหนี้ของกองทุนหมู่บ้าน (UBU_P_3.1-3-6) ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ของต าบลสระสมิง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จ านวน 16 หมู่บ้าน 
จ านวน 60 คน ระหว่างวันที่ 3-4 มีนาคม 2561 เพื่อให้สมาชิกและบุคลากรของกองทุนหมู่บ้านได้มีความรู้ความ
เข้าใจในการจัดท ารายงานต่างๆ ที่จะช่วยให้เกิดการบริหารติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบริหาร
จัดการหนี้ ด้านการบริหารสินเชื่อ การติดตามเร่งรัดหนี้ การบริหารความเสี่ยง การตรวจสอบภายใน การควบคุม
ภายในที่ดี เพื่อก าหนดแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งจากการประเมินก่อนการอบรม 
พบว่า ยังมีคณะกรรมการบางคนไม่เข้าใจหลักการบริหารติดตามหนี้ การติดตามหนี้เสีย และการฟ้องร้องในฐานะ
คณะกรรมการกองทุน ซึ่งหลังจากที่ให้การอบรมผู้เข้าร่วมมีความเข้าใจมากข้ึนและสามารถน าไปปรับใช้เพื่อเป็นแนว
ทางการปฏิบัติงานของกองทุนได้  
          นอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 และ 2 เมษายน 2561 ได้จัดใหค้ าปรึกษาและตรวจสอบงบ
การเงินในเชิงลึก ให้กับกองทุนหมู่บ้านจ านวน 3  แห่ง ได้แก่ หมู่ที่ 5 บ้านนาชุม หมู่ที่ 10 บ้านหนองตาปู่ หมู่ที่ 12 
บ้านโนนใหญ่ ซึ่งในภาพรวมส าหรับการจัดท าเอกสารทางการบัญชีให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแล 
พบว่า หมู่บ้านทั้ง 3 ไม่ได้จัดท าเอกสารทางบัญชีประกอบตามที่ก าหนดอย่างครบถ้วน มีเพียงการจัดท างบการเงิน
ตามหลักฐานจากสัญญา ทะเบียนคุมการรับเงิน และสมุดเงินฝากธนาคารเท่านั้น แสดงให้ เห็นว่าผู้ที่มีหน้าที่
รับผิดชอบจัดท าเอกสารทางบัญชีของกองทุนหมู่บ้าน ยังไม่ทราบว่าจะต้องจัดท าอย่างไร โดยในระหว่างการ
ตรวจสอบและการให้ค าปรึกษาเชิงลึก ทางคณะกรรมการโครงการฯ และวิทยากรได้ให้ค าปรึกษาและมอบแบบฟอร์ม
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องตามแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง พ.ศ. 2547 เพื่อน าไปใช้
หลังจากนั้นในเดือนมิถุนายน 2561 ทางคณะกรรมการได้ติดตามการปฏิบัติงานของผู้เข้าร่วมโครงการ พบว่า ได้น า
ความรู้และเอกสารต่าง ๆ ไปใช้ในการปฏิบัติงาน แต่ก็ยังมีบางหมู่บ้านที่ยังจัดท าไม่แล้วเสร็จ 

 4. ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 ผลการด าเนินงาน : 

            จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน   มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับผู้แทนจากคณะผู้รับผิดชอบโครงการ ท า
การติดตามและประเมินผลผู้ร่วมโครงการว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว ยังคงน าความรู้และแนวทางที่มหาวิทยาลัย
ถ่ายทอดให้ ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องด้วยตนเองหรือไม่  พบว่า มีโครงการที่ยังคงด าเนินการต่อเนื่อง ได้แก่ 
1. การให้บริการวิชาการเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา 
              1) โครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2557              
มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 5 โรงเรียนในพื้นที่ 4 ต าบล ที่มีการหมุนเวียนพัฒนาโรงเรียนให้เป็นโรงเรียนต้นแบบ
ด้านต่าง ๆ มีโรงเรียนที่เข้ามาศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
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โรงเรียน ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 
โรงเรียนบ้านกุดระงุม 
(ต าบลค าขวาง) 

โรงเรียนต้นแบบดา้นการ
จัดการสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 

โรงเรียนต้นแบบด้านการ
จัดการขยะ 

โรงเรียนต้นแบบด้านการ
จัดการขยะ 

โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง  
(ต าบลเมืองศรีไค)  

โ ร ง เ รี ย ต้ น แ บ บ ด้ า น
สุขาภิบาลอาหาร อาหาร
ปลอดภัย 

โรงเรียนต้นแบบด้านการ
จัดการห้องเรียนปลอดภัย 

โรงเรียนต้นแบบด้านสนาม
เด็กเล่นปลอดภัย 

โรงเรียนบ้านธาตุ   
(ต าบลธาตุ) 

โรงเรียนต้นแบบด้านสนาม
เด็กเล่นปลอดภัย 

โรงเรียต้นแบบดา้น
สุขาภิบาลอาหาร อาหาร
ปลอดภัย 

โรงเรี ยต้นแบบด้ านการ
จัดการขยะ 

โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 
(ต าบลค าขวาง) 

โรงเรียนต้นแบบด้านการ
จัดการห้องเรียนปลอดภัย 

โรงเรียนต้นแบบด้านสนาม
เด็กเล่นปลอดภัย 

โรงเรียนต้นแบบดา้นการ
จัดการสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 

โ ร ง เ รี ย น บ้ า น ค า ข ว า ง  
(ต าบลค าขวาง) 

โรงเรียนต้นแบบด้านการ
จัดการขยะ 

โรงเรียนต้นแบบดา้นการ
จัดการสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน 

โ ร ง เ รี ย น ต้ น แ บ บ ด้ า น
ห้องเรียนปลอดภัย 

 
                  ผลจากการด าเนินงานเพื่อพัฒนาโรงเรียนอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันปี 2560 ส่งผลให้โรงเรียนที่
ด าเนินงานต่อเนื่องสามารถเป็นต้นแบบในการศึกษาเรียนรู้ ดูงานของโรงเรียนเครือข่ายอ่ืน ๆ และมีบางโรงเรียน
ได้รับการประเมินรับรางวัลต่าง ๆ เช่น  
                 (1) โรงเรียนบ้านธาตุ โรงเรียนต้นแบบด้านธนาคารขยะ เมื่อปี 2559 ได้ด าเนินการต่อเนื่อง โดยในปี 
2560 (UBU_P_3.1-4-2)ได้เป็นต้นแบบด้านธนาคารขยะให้โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่งและโรงเรียนบ้านบัววัด ศึกษา
ดูงานและเรียนรู้การด าเนินงานตามโครงการธนาคารขยะ และน าไปใช้ในการด าเนินงานของโรงเรียน ส่งผลให้
โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่งและโรงเรียนบ้านบัววัด ผ่านการประเมินตามเกณฑ์คุณภาพโรงเรียนความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                 (2) โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง โรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียน เมื่อปี 
2559 ได้ด าเนินการต่อเนื่อง โดยในปี 2560 (UBU_P_3.1-4-2)ได้เป็นต้นแบบด้านการจัดการสภาพแวดล้อมใน
โรงเรียน ให้โรงเรียนบ้านค้อหวางและโรงเรียนบ้านธาตุ ศึกษาดูงานและเรียนรู้การด าเนินงานและน าไปใช้ในการ
จัดการสภาพแวดล้อมในโรงเรียน ส่งผลให้โรงเรียนบ้านค้อหวางและโรงเรียนบ้านธาตุ ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
คุณภาพโรงเรียนความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
                 (3)โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง(UBU_P_3.1-4-1)ที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความ
ปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี 2557 โดยในปี 2557 นั้น ได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านสุขาภิบาล
อาหาร อาหารปลอดภัย  ปี 2558 ได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการห้องเรียนปลอดภัย ปี 
2559 ได้รับการพัฒนาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบด้านสนามเด็กเล่นปลอดภัย  ซึ่งโรงเรียนมีการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
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อย่างต่อเนื่อง ตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยให้ค าแนะน า กระทั่งโรงเรียนมีการพัฒนาจนได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในปี 2558  ได้รับรางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง และในปี 2559 โรงเรียน
ได้รับการประเมินให้ เป็นโรงเรียนส่ง เสริมสุขภาพระดับเพ ชร  จากส านักงานสาธารณสุขอ า เภอ 
วารินช าราบ 
           2) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  เป็นโครงการความร่วมมือกับมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี บริษัทนานมีบุ๊กส์ จ ากัด สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินการเพื่อร่วมสนองพระราชด าริฯสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมารีในการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้เร่ิมด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2557 พบว่าโรงเรียนที่ร่วมโครงการสามารถพัฒนาตนเองและ
ด าเนินการต่อเนื่องจนสามารถได้รับตราพระราชทานในปี 2560(UBU_P_3.1-4-3)ดังนี้ 
                (1) โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่งและโรงเรียนบ้านดอนกลาง (ราษฎร์สงเคราะห์)  เป็นโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตั้งแต่ปี 2557 ซึ่งได้ร่วมกิจกรรมกับคณะวิทยาศาสตร์ จนกระทั่งเมื่อปี
การศึกษา 2558  ได้รับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  ได้น าความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
เรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ไปด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560ผ่านการประเมินให้ได้รับตราพระราชทานเป็น
รอบที่ 2 เพื่อคงสภาพโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยต่อไป 
                (2) โรงเรียนบ้านบัววัด โรงเรียนบ้านธาตุและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตั้งแต่ปี 2558 
ได้น าความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ ไปด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2560 ผ่านการ
ประเมินให้ได้รับตราพระราชทานเป็นรอบที่ 2 เพื่อคงสภาพโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยต่อไป 
               นอกจากนี้ในปี 2560 ยังมีโรงเรียนเครือข่ายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ที่น าความรู้จากการร่วม
โครงการไปพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและได้รับตราพระราชทานจ านวน 23 แห่ง โดยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่หลัก 
1 แห่งและโรงเรียนที่อยู่นอกพื้นที่หลัก 22 แห่ง 
2. การส่งเสริมความมั่นคงด้านอาชีพและเศรษฐกิจฐานราก 
           1) โครงการบูรณาการความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ที่มหาวิทยาลัย
ด าเนินการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้เกษตรกรในพื้นที่ต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี 2559จากการติดตามการด าเนินงานพบว่า
มีกลุ่มเกษตรกรที่พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องได้แก่(UBU_P_3.1-4-4) 
                (1) กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านศรีไค ต.เมืองศรีไค อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี น าองค์ความรู้ที่ได้จาก
โครงการไปใช้ในชุมชนและผลักดันให้เกิดการจัดตั้ง “กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านศรีไค” มีนายสามัคคี นิคมรักษ์ เป็น
ผู้น า พร้อมสมาชิก 5-7 คน ร่วมกันผลิตผักอินทรีย์ในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ มีผลผลิตผักสวนครัว ผลไม้ ชนิดต่าง ๆ 
เพื่อจ าหน่ายในชุมชนและตลาดสีเขียวที่ส่วนราชการตั้งขึ้นทั้งในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพเขต 
10 สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับกลุ่มประมาณ 20,000 บาท/เดือน นอกจากนี้ ยังได้ขยายพื้นที่การผลิตออกไปที่
บ้านบ้งมั่ง ต าบลโพธิ์ใหญ่ ซึ่งจะมีพื้นที่ด าเนินการประมาณ 10 ไร ่
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                 (2) กลุ่มเกษตรกรบ้านตราง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ น าองค์ความรู้ในการผลิตพืชผักไปใช้ในชุมชน 
จัดท าศูนย์เกษตรอินทรีย์ผสมผสาน ในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ โดยมีนายสุทัศน์  จันทร์สุข เป็นผู้น ากลุ่ม ทั้งนี้ศูนย์
เรียนรู้ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิกและให้ประชาชนในพื้นที่ที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้การท า
เกษตรอินทรีย์แบบผสมสาน   ซึ่งศูนย์เรียนรู้ประกอบด้วยแปลงผลิตผักในโรงเรือน 5 โรง โรงเรือนเพาะเห็ด 1 โรง 
โรงเรือนเลี้ยงจิ้งหรีดขนาด 10 บ่อ 1 โรง และมีการปลูกผักสวนครัว ตะไคร้ ข่า กล้วย ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กลุ่ม
ประมาณ 20,000 บาท/เดือน นายกิมฮง บุญมี เกษตรกรบ้านทุ่งใหญ่ ต าบลทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ         
น าความรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การผลิตพืชผักปลอดภัย การท าโรงเรือนไปใช้ในการผลิตพืชผักปลอดภัยในพื้นที่ของ
ตนเองประมาณ 1 ไร่  สามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัว ประมาณ 3,000 – 4,000 บาท/เดือน 

                                (4) นายทิตย์ บัวไข เกษตรกรบ้านไผ่น้อย อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ น าความรู้ในการผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ การปลูกงา การเลี้ยงจิ้งหรีด ไปใช้ในการประกอบอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับครอบครัวประมาณ 
20,000 บาท/รอบ 
           2) โครงการบ่มเพาะธุรกิจและพัฒนาผู้ประกอบการมีอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก ท าหน้าที่บ่มเพาะธุรกิจและพัฒนาผู้ประกอบการรายเก่า รายใหม่และส่งเสริมให้นักศึกษา
เข้าสู่การเป็น startupซึ่งมีหน่วยงานเครือข่ายร่วมด าเนินงาน เช่น กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส านักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผลการด าเนินงาน
สามารถพัฒนาผู้ประกอบการหลายราย เช่น  บริษัทอาร์เอสที โรโบติกส์ จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายหุ่นยนต์แขนกล
อุตสาหกรรมบริษัทเบน เบน ฟูด จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายกวยจั๊บกึ่งส าเร็จรูปฮาลอง  บริษัทดีไลท์88 จ ากัด ผลิตและ
จ าหน่ายกวยจั๊บกึ่งส าเร็จรูปจั๊บๆบริษัทสมาร์ทติ้งคอนโทรล จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายระบบควบคุมโรงเรือนอัตโนมัติ
บริษัทราชา เอ็นจิเนียริ่ง 2017 จ ากัด ผลิตและจ าหน่ายเครื่องสับมะละกอ เป็นต้น 
 

 5. สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมาย 
 ผลการด าเนินงาน :    

          จากการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนในพื้นที่ที่ก าหนดท าให้มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่าย 
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและในพื้นที่เพื่อร่วมพัฒนาชุมชน เช่น 
             1) เครือข่ายความร่วมมือกับเทศบาลต าบลเมืองศรีไค ในการจะร่วมกันพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน
ในพื้นที่บ้านศรีไคออก หมู่ 4 ให้เป็นหมู่บ้านเป้าหมายการพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับ
มูลนิธิรากแก้ว (UBU_P_3.1-5-1) 
            2) เครือข่ายความร่วมมือกับมูลนิธิรากแก้ว และได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการ
ขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา (UBU_P_3.1-5-2) 
           3) เครือข่ายความร่วมมือกับโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยมีบุคลากรจากคณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 2 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.กานต์ตะรัตน์ วุฒิเสลา และ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระ วุฒิพรหม เป็นผู้น าเครือข่ายท้องถิ่นของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย 
(UBU_P_3.1-5-3) 
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           4) เครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางเภสัชศาสตร์ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข (UBU_P_3.1-5-4) 
           5) เครือข่ายความร่วมมือเพื่อด าเนินโครงการ Modern SMEs : Design & Story ระหว่างมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) (UBU_P_3.1-5-5) 
           6) เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี(UBU_P_3.1-5-6) 

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

 ผลการด าเนินงาน :  
              จากแผนการด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยเน้นโครงการในพื้นที่เป้าหมาย
หลักการพัฒนาของมหาวิทยาลัย มีคณะวิชาที่เข้าร่วมด าเนินโครงการกับมหาวิทยาลัยจ านวน 10 คณะ 1 วิทยาลัย 
โดยมีจ านวนอาจารย์ประจ าที่ร่วมรับผิดชอบเป็นวิทยากรและคณะท างานในส่วนต่างๆ จ านวน 68 คน (UBU_P_3.1-
6-1)  จาก 698.50 คน (UBU_P_3.1-6-2) คิดเป็นร้อยละ 9.74 จากอาจารย์ประจ าทั้งหมด  คือ  

คณะ 
จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีร่วม

ด าเนินโครงการบริการวิชาการ
กับมหาวิทยาลัย 

จ านวนอาจารย์ประจ า 
ทั้งหมด 

ร้อยละของการมี
ส่วนร่วม 

คณะเกษตรศาสตร์ 13 52 25.00 
คณะวิทยาศาสตร์ 8 137 5.84 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 3 81 3.70 
คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ 4 21 19.05 

คณะบริหารศาสตร์ 8 69 11.59 
คณะศิลปศาสตร์ 5 124 4.03 
คณะรัฐศาสตร์ 2 29 6.90 
คณะนิติศาสตร์ 2 20 10.00 
คณะพยาบาลศาสตร์ 7 28.50 24.56 
วิ ท ย า ลั ย แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ ก า ร
สาธารณสุข 9 70 12.86 

คณะเภสัชศาสตร์ 7 67 10.45 
รวม 68 698.5 9.74 
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ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2558 – 2560   
 

รายละเอียด 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 
1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน 5 6 6 
2. ข้อที่ได้คะแนน (1,2,3,4,5) ข้อ 1-6  ข้อ  1-6  ข้อ  
3. คะแนนประเมิน 4 5 5 

  4. ระดบัคุณภาพ ดี ดีมาก ดีมาก 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 6 5 บรรลุเป้าหมาย 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_3.1-1-1 ค าสั่งมหาวิทยาลยัอุบลราชธานทีี่ 360 / 2559 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบริการ
วิชาการแก่ชุมชน มหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 

UBU_P_3.1-1-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่  2/2557 วันที่ 30 
ตุลาคม 2557  

UBU_P_3.1-1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่  1/2561 วันที่ 6 
กุมภาพันธ์ 2561  

UBU_P_3.1-2-1    รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ครั้งที่  2/2560  
วันพฤหัสบดีที่  17 สิงหาคม 2560 ณ  ห้องประชุม CTB 203 อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

UBU_P_3.1-2-2 รายงานการประชุมเพื่อจัดท าแผนปฏิบัติงาน โครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนประจ าปี 2561 
ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่เป้าหมายของโครงการวันที่ 31
สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม U 2 อาคารเทพรัตนสิริปภา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

UBU_P_3.1-2-3 แผนการบริการวชิาการแก่ชุมชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2560 
UBU_P_3.1-3-1 รายงานผลการด าเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบด้านความปลอด ภัย และสิ่งแวดล้อม  

ประจ าปีงบประมาณ 2560 
UBU_P_3.1-3-2 รายงานการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพโรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนเพื่อเข้าสู่โรงเรียน

ต้นแบบความปลอดภัยด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2561 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_3.1-3-3 รายงานการติดตามเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า การด าเนินงานของเกษตรกรที่ร่วมโครงการบูรณา
การความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ าปี 2561 

UBU_P_3.1-3-4 รายงานผลการด าเนนิโครงการศึกษาสุขภาวะชุมชนและให้บรกิารวิชาการโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
ประจ าปี 2561 

UBU_P_3.1-3-5 รายงานผลการด าเนนิโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สงูอายุในเขตอ าเภอวารินช าราบ จังหวดั
อุบลราชธานปีระจ าปี 2561 

UBU_P_3.1-3-6 รายงานผลการด าเนนิโครงการจัดท าเอกสารทางบัญชีและรายงานงบการเงินของกองทุนหมู่บา้น 
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของหน่วยงานก ากับดูแลประจ าปี 2561 

UBU_P_3.1-4-1 รางวัลโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง ระดบัเพชร โรงเรียนบา้นค้อหวาง 
UBU_P_3.1-4-2 รายงานผลการด าเนนิโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของ

โรงเรียนเครือข่ายมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปี 2561 
UBU_P_3.1-4-3 รายชื่อโรงเรียนผู้เข้ารับตราพระราชทานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประจ าปีการศึกษา 

2560 เครือข่ายท้องถิ่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
UBU_P_3.1-4-4 รายงานการติดตามเพื่อให้ค าปรึกษาแนะน า การด าเนินงานของเกษตรกรที่ร่วมโครงการบูรณา

การความรู้สู่ชุมชนเพื่อพัฒนาอาชีพและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจ าปี 2561 
UBU_P_3.1-5-1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
UBU_P_3.1-5-2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพลังนิสิต

นักศึกษา 
UBU_P_3.1-5-3 เครือข่าย ผู้น าท้องถิ่นของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มหาวิทยาลยั

อุบลราชธาน ี
UBU_P_3.1-5-4 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรทางเภสัชศาสตร์ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธานีกับโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสขุ  
UBU_P_3.1-5-5 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการ Modern SMEs : Design & Story ระหว่างมหาวิทยาลยั

อุบลราชธานีกบัธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มแห่งประเทศไทย (ธพว.) 
UBU_P_3.1-5-6 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  เครือข่ายถ่ายทอดเทคโนโลยี “คลินิกเทคโนโลยี” ระหว่าง

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
UBU_P_3.1-6-1 สรุปรายชื่อบุคลากรจากคณะวิชาต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่

ชุมชน ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2560 
UBU_P_3.1-6-2 สรุปจ านวนบุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปี 2560 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
และเชื่อมโยงไปกับการเรียนการสอน ตลอดจนเชื่อมโยงกับความต้องการของพื้นที่ โดยในปีการศึกษา 2560 มี
โครงการที่ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม รวม 75 โครงการ คิดเป็นงบประมาณ 8,601,600 บาท มีคณะที่
เข้าร่วมท ากิจกรรมทั้งหมด 11 คณะ คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนคณะในมหาวิทยาลัย มีจ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ 
ทั้งสิ้น 16,344 คนคิดเป็นร้อยละ 112.72 ของจ านวนเป้าหมาย ทั้งนี้ โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สามารถ
จ าแนกออกเป็นกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

(1) โครงการด้านการส่งเสริมให้เยาวชน นักศึกษา บุคลากรและชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ของชาติ จ านวน 12 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1 ,020,000 บาท โดยมีกิจกรรมเด่น ได้แก่ 
โครงการผู้เฒ่าเล่าความหลัง สานสัมพันธ์คนสองวัย ซึ่งด าเนินงานโดยให้นักศึกษาไปเก็บข้อมูล พื้นฐานวัฒนธรรม 
ความเชื่อ ของชุมชนที่ถ่ายทอดเป็นลักษณะนิทานก้อม ซึ่งเป็นนิทานพื้นบ้านของชาวอีสาน จากผู้สูงอายุในพื้นที่ชุมชน
ใกล้เคียงมหาวิทยาลัย จัดท าเป็นสื่อวีดีทัศน์ จ านวน 2 เร่ือง คือ ผู้เฒ่า เล่านิทาน และ หลวงพ่อกับเณรน้อย และจัด
กิจกรรม “ผู้เฒ่าเล่านิทาน สานสัมพันธ์คนสองวัย” โดยเชิญผู้สูงอายุในชุมชน ร่วมกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับ เด็กและ
เยาวชนในชุมชน เช่น เล่าเรื่องผ่านการพูดผญา ร้องหมอล า สอย พูดค าสอย เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รื้อฟื้นความทรงจ า 
รู้สึกภาคภูมิใจในความรู้ ความสามารถ ทักษะ ที่มี และเยาวชนได้เรียนรู้และเห็นความส าคัญของผู้สูงอายุ ในชุมชน 
และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมความเชื่อของท้องถิ่นต่อไป 
 (2) โครงการด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านต่างๆ จากแหล่งข้อมูล
ความรู้ทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน  าโขง จ านวน 12 โครงการ งบประมาณ
ทั้งสิ้น 1,140,000 บาท โดยเป็นโครงการที่เน้นรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาต่างๆ เพื่อสืบสาน เผยแพร่ในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น การจัดท าฐานข้อมูลออนไลน์ ของลายผ้าเมืองอุบลราชธานี ฐานข้อมูลประวัติอริยะสงฆ์ของเมือง
อุบลราชธานี ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านสมุนไพร เป็นต้น 
 (3) โครงการด้านการเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมในระดับและรูปแบบต่าง ๆ จ านวน 5 โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 530,000 บาท  โดยมีกิจกรรมเด่น ได้แก่ โครงการผลิตหนังสือภาพรวมความเชื่อชาวอีสาน (คะล า) 
ฉบับแปลภาษาไทย – ญี่ปุ่น 
 (4) โครงการด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี / โดยด าเนินการ
ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  ซึ่งเป็นกลุ่ม
โครงการที่เน้นการศึกษา อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นฐานในการน าไป
อนุรักษ์ และใช้ประโยชน์ โดยในปีการศึกษา 2560 มีการด าเนินการทั้งสิ้น จ านวน 19 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 
2,346,000 บาท 

(5) โครงการด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัดและการบริหารจัดการงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  จ านวน 27 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 3,565,000 บาท   
 ทั้งนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้น าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ในการท างานด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในแง่ของการยกระดับการท างาน การส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน ตลอดจนการสร้าง
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มูลค่าเพิม่ให้แก่ศิลปวัฒนธรรม เช่น การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AR เพื่อน าเสนอลายต้นเทียนพรรษาให้ผู้สนใจได้ศึกษา
มากขึ้น และยังช่วยประชาสัมพันธ์งานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอีกทางหนึ่ง โดยโครงการดังกล่าวได้
ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2559 หรือการใช้องค์ความรู้ทางเภสัชกรรมในการศึกษาและอนุรักษ์พืชสมุนไพรที่เป็นองค์
ความรู้ท้องถ่ิน และทักษะของหมอยาพื้นบ้านเพื่อการอนุรักษ์ เป็นต้น 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานียังมีส่วนร่วมกับกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยตระหนักดีถึงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงมีโครงการจ านวนหนึ่งที่ท างาน
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และสอดรับไปกับความต้องการของพื้นที่อย่างชัดเจน โดยมีโครงการที่เป็นความร่วมมือและ
เป็นไปตามความต้องการของพื้นที่ มีโครงการรวมจ านวน 8 โครงการ เป็นงบประมาณรวม 1,270,000 บาท มี
กิจกรรมเด่น ได้แก่ การร่วมกิจกรรมในขบวนแห่เทียนพรรษาประจ าปีของจังหวัดอุบลราชธานี โดยรับผิดชอบตกแต่ง
และจัดท าขบวนเทียนพระราชทานซึ่งเป็นขบวนแรกของงานประจ าปีนี้ รวมไปถึงขบวนเฉลิมพระเกียรติ และขบวน
เทียนโบราณ นอกจากนี้ยังมีงานจุลกฐินของวัดส าคัญในเมืองอุบล ซึ่งเป็นงานส าคัญในพื้ นที่และมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง 
 
 
ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

ตัวบ่งชี  ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 ข้อ 5 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี  สกอ.  5.00 
 
จุดแข็ง 

1. มหาวิทยาลัยมีการบูรณาการโครงการ/กิจกรรม ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมไปกับ การ
เรียนการสอน เช่น ฮีตสิบสอง โดยมอบหมายให้ แต่ละคณะเป็นผู้รับผิดชอบประเพณีท้องถิ่นในแต่ละเดือน 

2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกิจกรรมความร่วมมือในงานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ 
งานประเพณีแห่เทียนพรรษา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในหลากหลายมิติ ทั้งเรื่องของการร่วมกิจกรรม
หลักในขบวนแห่ การส่งเสริมและยกระดับการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง และการเสริมสร้างความเข้ าใจเกี่ยวกับประเพณี
แห่เทียนพรรษาแก่เยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ 

3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีสาขาวิชาทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึง
มีการน าความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ เช่นการน าเอาเทคนิค
ทางด้าน Virtual Reality มาใช้ในการให้ความรู้และประชาสัมพันธ์งานแห่เทียนพรรษา หรือการใช้ความรู้ทางด้าน
ชีววิทยา และเภสัชศาสตร์ ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาด้านแพทย์แผนไทย และสมุนไพร เป็นต้น 
 
แนวทางเสริมจุดแข็ง 

1. ส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชน ในมิติที่เกี่ยวข้องกับท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมในพื้นที่ เพื่อให้สามารถท างานได้ตอบสนองกับความต้องการมากข้ึน 
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2. ก าหนดแนวนโยบาย และยุทธศาสตร์การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับพื้นที่ และบูรณการการท างาน
ร่วมกันอย่างเป็นระบบ จะช่วยการท างานประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น 

  
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

1. บุคลากรที่สนใจ และให้ความส าคัญกับงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมยังมีไม่มากนัก และกระจุกตัว และ
ส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอย่างแท้จริง 

2. ไม่มีพื้นที่จัดแสดงผลงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้ด าเนินการมาให้เห็นเป็นรูปธรรม 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 

- มีการน ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ทั้งในแง่ของ
การอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ 
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ตัวบ่งชี ที ่4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ชนิดของตัวบ่งชี  กระบวนการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ  

ค าอธิบายตัวบ่งชี    
สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล    

 
เกณฑ์การประเมิน   

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 – 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 -7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน  

มี เกณฑ์การประเมิน 

 1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
 ผลการด าเนินงาน : 

1. มหาวิทยาลัย ก าหนดให้มีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพันธกิจสังคม  เพื่อรับผิดชอบงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  โดยมีอ านาจหน้าที่ คือ ควบคุมดูแลเชิงนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย  รวบรวมข้อเสนอโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
เสนอของบอุดหนุนจากเงินงบประมาณแผ่นดิน และเงินรายได้มหาวิทยาลับ หรือเงินสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
และจัดให้มีการประเมินข้อเสนอโครงการตลอดจนจัดท าค าของบประมาณ ควบคุมดูแลการด าเนินงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ที่มีความร่วมมือกับจังหวัด ชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานภายนอก 
ควบคุมดูแล ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ ข้อตกลงหรือสัญญา (UBU_P_4.1-1-1) 
2. ระดับมหาวิทยาลัย มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
พันธกิจสังคมเป็นประธาน และมีรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/รองผู้อ านวยการจากทุกคณะ/หน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของหน่วยงานร่วมเป็นคณะกรรมการ (UBU_P_4.1-1-2) มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
          1.    ก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์การด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 

2. จัดท าระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ในการด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้มีความสะดวก 
คล่องตัว 

3. ประเมินและจัดล าดับความส าคัญโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เสนอของบประมาณประจ าปี 
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มี เกณฑ์การประเมิน 

4. พิจารณาจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
5. ติดตามประเมินผลการด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการจัดงบประมาณประจ าปี 

3. ระดับคณะ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบตามบริบทของคณะเพื่อด าเนินการตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
ในทุกคณะ(UBU_P_4.1-1-3) 

 2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

 ผลการด าเนินงาน : 
          มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการจัดท าแผนงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
2561 (UBU_P_4.1-2-1) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้ 

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน นักศึกษาและบุคลากร ชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรม ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น 
2. เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมด้านต่างๆ รวมถึงการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรใน

จังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
3. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่รวบรวม ผ่านสื่อประเภทตา่งๆ และแหล่งเรียนรู้ 
4. เพื่อส่งเสริม สนบัสนนุ กิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรเพื่อความยั่งยืน (อพ.สธ.) 
5. เพื่อส่งเสริมนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวดั  
6. เพื่อให้เกิดแหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรม 

โดยแผนดงักล่าวได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารงานท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
คร้ังที่ 2/2560 เม่ือวันที่ 31 สิงหาคม 2560 (UBU_P_4.1-2-2) 
       ทั้งนี้ ได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน เพื่อให้สามารถด าเนนิงานได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
ดังนี ้
          ตัวชี วัดและค่าเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ตัวชี วัด ค่า
เป้าหมาย 

หน่วย 

1. จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ≥75 โครงการ 
2. จ านวนนักศึกษา บุคลากรและกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าร่วมกิจกรรม ≥ 82 ร้อยละ 
3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ≥ 3.51 ระดับ 
4. จ านวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูล  ≥15 องค์ความรู ้
5. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่  ≥10 องค์ความรู ้
6. จ านวนโครงการที่ได้รับการต่อยอด ขยายผล น าไปใช้ประโยชน์ โดยผู้อื่น  ≥1 โครงการ 
7. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  ≥1 โครงการ 
8. มีการด าเนินโครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัย ≥1 โครงการ 
9.   มีแหล่งเรียนรู้ (ระดับสถาบัน) ≥1 แหล่ง 

 



                                    รายงานการประเมินตนเอง ระดบัสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 

 

-100- 
 

มี เกณฑ์การประเมิน 

        ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้จัดสรงบประมาณเพื่อให้สามารถได้ด าเนินงานโครงการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมได้ตามแผน จ านวน   75  โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น 8,601,600 บาท  แบ่งตาม
วัตถุประสงค์ของแผน  ดังนี้  
วัตถุประสงค์ที่ 1 มุ่งเน้นส่งเสริมเยาวชน นักศึกษาและบุคลากร ชุมชน ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรม 
ของชาติ จ านวน 12 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,020,000 บาท   
วัตถุประสงค์ที่ 2 มุ่งเน้นการศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านต่างๆ จากแหล่งข้อมูลความรู้
ทางวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภูมิภาคลุ่มน  าโขง จ านวน 12 โครงการ งบประมาณทัง้สิน้ 
1,140,000 บาท    
วัตถุประสงค์ที่ 3 มุ่งเน้นกิจกรรมเผยแพร่และถ่ายทอดศิลปวฒันธรรมในระดบัและรูปแบบตา่ง ๆ จ านวน 5 โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 530,000 บาท   
วัตถุประสงค์ที่ 4 มุ่งเน้นการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท้องถิ่นในจังหวัดอุบลราชธานี / โดยด าเนินการตาม
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จ านวน 19 โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 2,346,000 บาท    
วัตถุประสงค์ที่ 5 การด าเนินงานตามนโยบายมหาวิทยาลัยและความร่วมมือกับจังหวัดและการบริหารจัดการงาน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  จ านวน 27 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 3,565,000 บาท   
   

 3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม 
 ผลการด าเนินงาน : 

             มหาวิทยาลัยมีการก ากับ ติดตาม การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั่งที่  3/2561 เมื่อวันที่  7 มิถุนายน 2561 
(UBU_P_4.1-3-1)  มีมติเห็นชอบให้หัวหน้าโครงการหรือผู้ร่วมรับผิดชอบโครงการ รายงานความก้าวหน้ารายไตรมาส 
ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยได้ก าหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าการ
ด าเนินงานโครงการประจ าไตรมาสที่ 3 ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการฯ  ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และรายงานผ่าน
ระบบบริหารงานโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (MSAC) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 
2561  

 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลการด าเนินงาน : 

                คณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้พิจารณาผลการ
ประเมินผลความส าเร็จตามตัวชี้วัดของแผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2561 ณ สิ้นสุดไตรมาสที่ 
3 ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 (UBU_P_4.1-4-1) โดยฝ่ายเลขานุการได้รวบรวมและ
สรุปการผลประเมินดังกล่าวในระดับแผนมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
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ตัวชี วัด หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โครงการ ≥75 72 

2. จ านวนนักศึกษา บุคลากรและกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ ≥ 82 95 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ ≥ 3.51 4.31 

4. จ านวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูล  องค์ความรู ้ ≥15 15 

5. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่  องค์ความรู ้ ≥10 11 

6. จ านวนโครงการที่ได้รับการต่อยอด ขยายผล น าไปใช้

ประโยชน์ โดยผู้อื่น  

โครงการ ≥1 1 

7. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  โครงการ ≥1 6 

8. มีการด าเนินโครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัย โครงการ ≥1 5 

9.   มีแหล่งเรียนรู้  แหล่ง ≥1 1 

 

จากผลการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2561 คณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ให้

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาไว้ ดังนี้ ในปีงบประมาณ 2562 ควรปรับปรุงค่าเป้าหมายตามตัวชี้วัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ข้อที่ 7 มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
และข้อที่ 8 มีการด าเนินโครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัย จากเดิมมีค่าเป้าหมาย ≥1 เป็น เพิ่มเป็น ≥5 เพื่อแสดงถึง

ศักยภาพของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัยฯ ได้ติดตามผลการด าเนนิงาน โดยมีผลการประเมิน
ความส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติงานด้านการท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนี้  

ตัวชี วัด หน่วย เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. จ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โครงการ ≥75 72 

2. จ านวนนักศึกษา บุคลากรและกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม

กิจกรรม 

ร้อยละ ≥ 82 112.72 

3. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ ระดับ ≥ 3.51 4.31 

4. จ านวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูล  องค์ความรู ้ ≥15 15 

5. จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่  องค์ความรู ้ ≥10 13 

6. จ านวนโครงการที่ได้รับการต่อยอด ขยายผล น าไปใช้
ประโยชน์ โดยผู้อื่น  

โครงการ ≥1 1 

7. มีความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก  โครงการ ≥1 8 

8. มีการด าเนินโครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัย โครงการ ≥1 6 

9.   มีแหล่งเรียนรู้  แหล่ง ≥1 1 
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จ านวนองค์ความรู้ที่เกิดจากการรวบรวมข้อมูล 15 องค์ความรู้ ได้แก่  
1) พจนานุกรมค าศัพท์ภาษาตระกูลไท กลุ่มภาษาพบใหม่ในประเทศจีนตอนใต้ 
2) การศึกษาเพื่อพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน : การจัดท าฐานข้อมูลทางภาษาศาสตร์ชาตพิันธุ์ใน

ประเทศจีนตอนใต้(กลุ่มภาษาพบใหม่)  
3) โครงการท านบุ ารุงและฟืน้ฟศูิลปวัฒนธรรมการปฏิบัตติ่อผู้สงูวัยชุมชนชนบท อีสานใต้ 
4) การรวบรวมองค์ความรู้ประวัติพระอริยะสงฆ์ผู้มบีทบาทเปน็ผู้น าภูมิปัญญาและผู้น าชุมชนในอ าเภอ

เมืองอุบลราชธาน ี: วัดทุ่งศรีเมือง วัดมณีมหาวนาราม และวดัมหาวนาราม 
5) การจัดท าฐานข้อมูลเชื่อมโยงองค์ความรู้ต ารับยาแผนไทยที่ใช้ในโรงพยาบาล กับข้อมูลวิจยัเชิงวิชาการ 
6) ส ารวจและรวบรวมองค์ความรู้พื้นบ้านในการรักษาไข้ออกผื่นของ จ.อุบลราชธานี 
7) นาคสถานในภาคอีสานของไทย 
8) การส ารวจและเก็บรวบรวมสมุนไพรหายากในต ารับยาไทย เพื่อจัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งอ้างอิง 

(Herbarium Database) มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
9) การจัดท าฐานข้อมูลเชื่อมโยงองค์ความรู้ต ารับยาแผนไทยที่ใช้ในโรงพยาบาล กับข้อมูลวิจยัเชิงวิชาการ 
10) ส ารวจและรวบรวมองค์ความรู้พื้นบา้นในการรักษาไข้ออกผื่นของ จ.อุบลราชธานี 
11) โครงการสืบสานภูมปิัญญาและพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้ด้านการสงูอายุ ครั้งที่ 6 
12) การส ารวจและจัดท าเวบไซต์ ข้อมูลลวดลายผ้าโบราณเมืองอุบลฯ จากทายาทของ หม่อมเจียงค า ชุม

พล ณ อยุธยา และเครือญาติ เพื่อบูรณาการกับการเรียนการสอน 
13) พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวทิยาประมง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
14) การศึกษาการขยายพันธุ์กลว้ยไม้เพชรหึงเพื่อใช้เป็นพืชสมุนไพร 
15) แอพพลิเคชันพรรณไม้นา่รู้ในสวนสัตว์อุบลราชธานบีนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
 

จ านวนองค์ความรู้ที่ได้รับการเผยแพร่ 13 องค์ความรู้ 
1) รายการค าศัพท์ภาษาตระกูลไทพบใหม่ ในสาธารณรัฐประชาชนจนี เผยแพร่ทางเวบไซต์ 

http://www.la.ubu.ac.th/2010/project/chnewtype.pdf  
2) การอบรมเชิงปฏิบัติการพฤกษศาสตร์พื้นบ้านส าหรับยุวนักพฤกษศาสตร์โรงเรียนเพื่อการอนุรักษ์

พันธุกรรมพืช เมื่อวันที ่22 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตรช์ีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และ
สวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

3) หนังสือ ลักษณะอีสาน ได้มีการจัดพิมพ์และเผยแพร่แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมการอบรมงานพฤกษศาสตร์
โรงเรียน และ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

4) หนังสือภาพรวมความเชื่อชาวอีสาน (คะล า) ฉบบัแปลภาษาไทย – ญี่ปุ่น สง่มอบให้โรงเรียนและ
สถาบนัต่างๆ 56 แห่ง 

5) ค าศัพท์ในชีวติประจ าวันภาษไทยถิ่นอีสาน 7 จังหวัดตามแนวลุ่มน้ าโขง  เผยแพร่ทางเวบไซต์
http://www.la.ubu.ac.th/2010/project/vocabisan.pdf  

http://www.la.ubu.ac.th/2010/project/chnewtype.pdf
http://www.la.ubu.ac.th/2010/project/vocabisan.pdf
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6) พจนานุกรมภาษาไทย – ไถ ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เผยแพร่ทางเวบไซต์
http://www.la.ubu.ac.th/2010/project/thaiti.pdf  

7) พจนานุกรมค าศัพท์ภาษาตระกูลไท กลุ่มภาษาพบใหม่ในประเทศจีนตอนใต้  เผยแพร่ทางเวบไซต์
http://research.la.ubu.ac.th/index.php/renovate-home/promo-production  

8) การศึกษาเพื่อพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน : การจัดท าฐานข้อมูลทางภาษาศาสตร์ชาตพิันธุ์ใน
ประเทศจีนตอนใต้(กลุ่มภาษาพบใหม่)  เผยแพร่ทางเวบไซต์ 
http://www.la.ubu.ac.th/2010/project/chnewtype.pdf  

9) การตกแต่งห้องพักด้วยผ้าย้อมครามวงศ์ปัดสาผา่นเทคโนโลยดีิจิตอล เผยแพร่ทางเวบไซต์ 
http://www.bus.ubu.ac.th/shownews.aspx?id=871&maincat_id=15&subcat_id=30&dcid=19  

10) การถอดท่าฟ้อนร าจากลายผ้าย้อมครามวงศ์ปดัสา เผยแพร่ทางเวบไซต์ 
http://www.bus.ubu.ac.th/shownews.aspx?id=872&maincat_id=15&subcat_id=30&dcid=19   

11) หนังสือนาคสถานในภาคอีสานของไทย  
12) นิทรรศการประเพณีอีสาน บุญบั้งไฟ ในงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจ าปี 2561 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง 

ระหว่างวันที่ 22 – 29 กรกฎาคม 2561 
13) นิทรรศการ อุปลสังฆาจารย์ สุขุม าภิช านธ ารง ในวนัที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

อุบลราชธานี เผยแพร่ความรู้ประวัติพระอริยะสงฆผ์ู้มีบทบาทเปน็ผู้น าภูมิปัญญาและผู้น าชุมชนในอ าเภอเมือง
อุบลราชธาน ีhttp://web.la.ubu.ac.th/gallery/activity.php?g=853 
        โครงการที่ได้รับการต่อยอด ขยายผล น าไปใช้ประโยชน์ โดยผู้อื่น 1 โครงการ 
 จากการจัดสรรงบประมาณให้กับคณะ หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย ให้ด าเนินงานโครงการฮีตสิบ
สอง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้น าองค์ความรู้จากการด าเนินงาน มาต่อยอดโดยการน าองค์ความรู้ในเรื่องฮีตสิบสอง
ของชาวอีสานมาจัดนิทรรศการในงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุลกฐิน ณ วัดไชยมงคล อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1-3 
พฤศจิกายน 2560 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ได้ศึกษาเรียนรู้ในเร่ืองประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่น  

         ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 8 โครงการ ได้แก่  
ที ่ ชื่อโครงการ วันที่ด าเนินการ หน่วยงานความร่วมมือ สถานทีจ่ัดกิจกรรม 

1 สดุดีวรีกรรมพระประทุมวรราช 

สุริยวงศ์ ประจ าปี 2560 

 10 พฤศจิกายน 

2560 

จังหวัดอุบลราชธาน ี ทุ่งศรีเมือง 

อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

2 งานวันร าลึกแห่งความดีร่วมกับ

จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 

2560 

 11 พฤศจิกายน 

2560 

จังหวัดอุบลราชธาน ี ทุ่งศรีเมือง 

อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

3 สานสมัพันธ์มิตรภาพไทย - ลาว 

ครั้งท่ี 14 

18 พฤศจิกายน 

2560 

มหาวิทยาลยัจาก สปป ลาว เช่น 

มหาวิทยาลยัจ าปาสัก 

มหาวิทยาลยัสะหวันเขต 

มหาวิทยาลยัแห่งซาดลาว  

มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

http://www.la.ubu.ac.th/2010/project/thaiti.pdf
http://research.la.ubu.ac.th/index.php/renovate-home/promo-production
http://www.la.ubu.ac.th/2010/project/chnewtype.pdf
http://www.bus.ubu.ac.th/shownews.aspx?id=871&maincat_id=15&subcat_id=30&dcid=19
http://www.bus.ubu.ac.th/shownews.aspx?id=872&maincat_id=15&subcat_id=30&dcid=19
http://web.la.ubu.ac.th/gallery/activity.php?g=853
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สุขภาพ มหาวิทยาลัยเวียงจัน 

และ มหาวิทยาลัย 

สุพานุวง 

4 จิตอาสาท าบญุ ตุนความดี วิถี

ธรรม ณ วัดหนองป่าพง 

 16 มกราคม 2561 วัดหนองป่าพง วัดหนองป่าพง  

อ.วารินช าราบ  

จ.อุบลราชธาน ี

 

5 โครงการเผยแพร่งานบุญอีสาน 

บุญเดือน 8-12 และงานจุลกฐิน 

1-3 พฤศจิกายน 

2560 

30 มกราคม 2561 

วัดไชยมงคล 

วัดทุ่งศรีเมือง 

วัดไชยมงคล 

วัดทุ่งศรีเมือง 

อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

6 การรวบรวมองค์ความรู้ประวัติ

พระอริยสงฆ์ผูม้ีบทบาทเป็น

ผู้น าภูมิปญัญาและผู้น าชุมชน

ในอ าเภอเมืองอุบลราชธานี: วัด

ทุ่งศรีเมือง วัดมณมีหาวนาราม 

และวัดมหาวนาราม 

ตุลาคม 2560 – 

กันยายน 2561 

วัดทุ่งศรีเมือง  

วัดมณมีหาวนาราม  

วัดมหาวนาราม 

อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

วัดทุ่งศรีเมือง 

วัดมณมีหาวนาราม 

วัดมหาวนาราม 

อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

7 สืบสานประเพณีแห่เทยีน

พรรษาจังหวัดอุบลราชธานี  

28 กรกฎาคม 2561 จังหวัดอุบลราชธาน ี ทุ่งศรีเมือง  

จ.อุบลราชธาน ี

8 โครงการถนนเด็กเดิน 12 กันยายน 2561 เทศบาลเมืองศรีไค  

และ อ.วารินช าราบ 

วัดบ้านแขม 

ต.เมืองศรไีค อ.วารินฯ  

จ.อุบลราชธาน ี

 
การด าเนินโครงการตามนโยบายมหาวิทยาลัย 6 โครงการ ได้แก่ 

ที ่ ชื่อโครงการ วันที่ด าเนินการ หน่วยงานความร่วมมือ สถานทีจ่ัดกิจกรรม 
1 สดุดีวรีกรรมพระประทุมวรราช 

สุริยวงศ์ ประจ าปี 2560 
 10 พฤศจิกายน 

2560 
จังหวัดอุบลราชธาน ี ทุ่งศรีเมือง 

อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

2 งานวันร าลึกแห่งความดีร่วมกับ
จังหวัดอุบลราชธานี ประจ าปี 
2560 

 11 พฤศจิกายน 
2560 

จังหวัดอุบลราชธาน ี ทุ่งศรีเมือง 
อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

3 สานสมัพันธ์มิตรภาพไทย - ลาว 
ครั้งท่ี 14 

18 พฤศจิกายน 2560 มหาวิทยาลยัจาก สปป 
ลาว เช่น มหาวิทยาลยั
จ าปาสัก มหาวิทยาลัย

สะหวันเขต มหาวิทยาลัย
แห่งซาดลาว  

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
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มหาวิทยาลยัวิทยาศาสตร์
สุขภาพ มหาวิทยาลัย 

เวียงจัน และ 
มหาวิทยาลยั 

สุพานุวง 
4 จิตอาสาท าบญุ ตุนความดี วิธี

ธรรม ณ วัดหนองป่าพง 
 16 มกราคม 2561 วัดหนองป่าพง วัดหนองป่าพง  

อ.วารินช าราบ  
จ.อุบลราชธาน ี

5 โครงการเผยแพร่งานบุญอีสาน 
บุญเดือน 8-12 และงานจุลกฐิน 

1-3 พฤศจิกายน 
2560 

และ 30 มกราคม 
2561 

วัดไชยมงคล 
วัดทุ่งศรีเมือง 

วัดไชยมงคล 
วัดทุ่งศรีเมือง 

อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

6 การรวบรวมองค์ความรู้ประวัติ

พระอริยสงฆ์ผูม้ีบทบาทเป็นผู้น า
ภูมิปัญญาและผู้น าชุมชนในอ าเภอ

เมืองอุบลราชธาน:ี วัดทุ่งศรีเมือง 
วัดมณมีหาวนาราม และวัดมหา

วนาราม 

25 สิงหาคม 2561 วัดทุ่งศรีเมือง  

วัดมณมีหาวนาราม  
วัดมหาวนาราม 

อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

อุบลราชธาน ี
อ.เมือง จ.อุบลราชธาน ี

 
มีแหล่งเรียนรู้  1 แหล่ง ได้แก ่
 พิพิธภัณฑ์สมนุไพร มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี  
สถานที่ตั ง บริเวณอาคารร้านยา สาขาหน้ามหาวทิยาลัยอุบลราชธานี 
              เปิดให้บริการในวันราชการ เวลา 11.00-18.00น. 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมสมุนไพรไทยอีสาน และอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2. เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการวิชาการ ส าหรับนักศึกษา บคุลากร และบุคคลทั่วไป 
3. เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ในรายวิชาที่เก่ียวข้องกับสมุนไพร 

ในปีบประมาณ 2561 มีจ านวน นักเรียนและนักศึกษา เข้าศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์จ านวน  299 คน  
ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วย 

1. จัดแสดงเคร่ืองยา จ านวนมากกว่า 200 ตัวอย่าง   พรรณไม้แห้ง มากกว่า 500 ตัวอย่าง 
2. จัดแสดงเคร่ืองยาในต ารบัสมนุไพรรวม 4 ต ารับ ที่ปรากฏใน บญัชียาจากสมุนไพร บัญชียาหลกัแห่งชาติ ดังนี้ 

ต ารับยาหอมเทพจิตร (แก้ลมวิงเวียน)  ประกอบด้วย เกสรทั้งห้า โกศทั้งเก้า เทียนทั้งเก้า ผิวส้มทั้งแปด และสมุนไพร
อ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น 45 ชนิด     
ต ารับยาเหลืองปิดสมุทร (แก้ท้องเสีย)  ประกอบด้วย ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน แห้วหมู เปลือกเพกา รากกล้วยตบี กระเทียม
คั่ว ดีปลี ชนัย้อย คร่ัง สีเสียดไทย สีเสียดเทศ ใบเทียน ใบทับทมิ                      
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ต ารับยาจันทน์ลีลา (แก้ไข)้ ประกอบด้วย โกษฐ์สอ โกษฐ์เขมา โกษฐ์จฬุาลัมภา แก่นจนัทน์ขาว แก่นจนัทน์แดง ลูก
กระดอม บอระเพ็ด ปลาไหลเผอืก พิมเสน                                      
ต ารับยาประสะไพล   ประกอบด้วย ไพล ผิวมะกรูด วา่นน้ า กระเทียม ขิง หัวหอม พริกไทย ดีปลี ขมิน้อ้อย เทียนด า 
เกลือสินเธาว์ การบูร 
เวบไซต์ http://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=8&mlv2=2&mlv3=1&mlv1=8&mlv2=2  
 โดยจะได้น าเสนอในทีป่ระชุมคณะกรรมการบริหารงานท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที ่
5/2561 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ต่อไป 

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 ผลการด าเนินงาน :  

     เมื่อคราวประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 2/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560  
(UBU_P_4.1-5-1) เพื่อประเมินผลการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการด าเนินงานดังใน
ตารางซึ่งมหาวิทยาลัยไดด้ าเนินการปรับปรุงแก้ไขในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 

1) ผลการประเมิน ปีงบประมาณ 2560 น ามาปรับปรุงแก้ไขในปีงบประมาณ 2561 ดังนี้ 
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ การด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

1. โครงการที่เป็นการเผยแพร่ทางเวบไซต์ ให้แต่
ละคณะให้ติดตั้ง ตัวนับผู้ที่เข้ามาชมเวบไซต์ เพื่อ
นับจ านวนผู้เข้าร่วม 

ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 
2560 มอบหมายคณะกรรมการฯ แต่ละคณะ/หน่วยงานแจ้ง หัวหน้า
โครงการที่มีการเผยแพร่ข้อมูลทางเวบไซต์ ติดตั้งตัวนับผู้เข้าชมเวบไซต์ 

2. แจ้งหัวหน้าโครงการรายงานผลในระบบ
บ ริ ห า ร ง า น ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม 
www.msac.ubu.ac.th ทุกไตรมาส 

ปีงบประมาณ 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ครั งที่ 3/2561 วันพุธที่ 7 มิถุนายน 2561  คณะ
กรรมการฯ มีมติให้โครงการที่ได้รับงบประมาณ ประจ าปี 2561 
รายงานความก้าวหน้าในระบบบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
www.msac.ubu.ac.th และรายงานด้วยวาจาต่อคณะกรรมการ
บริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (UBU_P_4.1-5-2) 

3. โครงการที่มีการจัดกิจกรรมในต้นปีงบประมาณ 
เพื่อให้การด าเนินโครงการเป็นไปตามแผนกิจกรรม
ที่วางไว้ ขอให้คณะ/หน่วยงาน ยืมเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการด าเนินกิจกรรม 
 

ในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 
2560 มอบหมายคณะกรรมการฯ แต่ละคณะ/หน่วยงานแจ้ง โครงการที่
มีก าหนดการจัดกิจกรรมในต้นปีงบประมาณ ด าเนินการขออนุมัติยืมเงิน
รายได้มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นเงินทดรองจ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อให้
เป็นไปตามเป็นการด าเนินงานโครงการ  

 
2) ผลการประเมิน ปีงบประมาณ 2561 น ามาปรับปรุงแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 

ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
ปรับปรุงค่าเป้าหมายตามตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ข้อที่ 7 มีความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอก และ ข้อที่  8 มีการด าเนินโครงการตาม
นโยบายมหาวิทยาลัย  

จากเดิมมีค่าเป้าหมาย ≥1 เป็น เพิ่มเป็น ≥5 เพื่อแสดง
ถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

 

http://www.phar.ubu.ac.th/page?mlv1=8&mlv2=2&mlv3=1&mlv1=8&mlv2=2
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 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
 ผลการด าเนินงาน : 

              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มี
กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีการจัดกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มีการเผยแพร่กิจกรรมด้าน
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยผ่านทางเวบไซต์ของหน่วยงานและสื่อต่างๆ รวมไปถึงการ
แสดงนิทรรศการต่างๆ โดยได้คัดเลือกผลงานจากผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ  ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะบรหิารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดเ้ผยแพร่ผลงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม การตกแต่งห้องพักด้วยผ้าย้อมครามวงศ์ปัดสาผ่านเทคโนโลยดีิจิตอล ผ่านทางเวบไซต ์ 
http://www.bus.ubu.ac.th/keepfile/2401550822video-1511606509%20(2).mp4  (UBU_P_4.1-6-1) 

2. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เผยแพร่ผลงานด้านการท านุบ ารุง
ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม  ก า ร ถ อ ด ท่ า ฟ้ อ น ร า จ า ก ล า ย ผ้ า ย้ อ ม ค ร า ม ว ง ศ์ ปั ด ส า  ท า ง เ ว บ ไ ซ ต์  
http://www.bus.ubu.ac.th/keepfile/2405229542%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8
%B2.mp4  (UBU_P_4.1-6-2)  

3. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ได้
เผยแพร่ผลงานด้ านการท านุบ ารุ งศิลปวัฒนธรรม สืบสานงานบุญอีสาน ฮีตสิบสอง ฮีตที่  1 -10 ทางเวบไซต์  
http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=0800000465 (UBU_P_4.1-6-3) 

 7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
 - ไม่มีการด าเนินการ - 

 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2558 – 2560   
 

รายละเอียด 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 
1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน 3 6 6 
2. ข้อที่ได้คะแนน (1,3,6) ข้อ 1-6  ข้อ  1-6  ข้อ  
3. คะแนนประเมิน 5 5 5 

  4. ระดบัคุณภาพ พอใช้ ดีมาก ดีมาก 
 
ผลการประเมินตนเองปีนี   

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

6 6 5 บรรลุเป้าหมาย 

 
 

http://www.bus.ubu.ac.th/keepfile/2401550822video-1511606509%20(2).mp4
http://www.bus.ubu.ac.th/keepfile/2405229542%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2.mp4
http://www.bus.ubu.ac.th/keepfile/2405229542%E0%B8%A3%E0%B8%B3%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2.mp4
http://www.ubu.ac.th/web/content.php?content=0800000465
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_P_4.1-1-1 ค าสั่งมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีที่ 3142/2559 เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่และมอบ
อ านาจให้รองอธิการบดีฝ่ายวิจยัและพันธกิจสังคมปฏบิัติราชการแทนอธิการบดี 

UBU_P_4.1-1-2 ค าสั่งมหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ีที่ 425/2561 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แต่งตั้งที่
ปรึกษาและคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

UBU_P_4.1-1-3 ค าสั่งคณะบริหารศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการและท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ฉบับที่ 166/2558 สั่ง ณ วันที่ 11 ธันวาคม 2558 

UBU_P_4.1-2-1 แผนการปฏบิัติงานท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 
2561 

UBU_P_4.1-2-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คร้ังที่ 2/2560 วันที่ 31 สิงหาคม 2560 

UBU_P_4.1-3-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คร้ังที่ 3/2561 วนัที่ 7 มิถุนายน 2561  

UBU_P_4.1-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คร้ังที่ 4/2561 วนัที่ 2 กรกฎาคม 2561 

UBU_P_4.1-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี คร้ังที่ 2/2560 วนัที่ 31 สิงหาคม 2561 

UBU_P_4.1-6-1 ตัวอย่างเวบไซต์การเผยแพร่กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมต่อสาธารณชน การ
ตกแต่งห้องพักด้วยผ้าย้อมครามวงศ์ปัดสาผา่นเทคโนโลยีดิจิตอล 

UBU_P_4.1-6-2 ตัวอย่างเวบไซต์การเผยแพร่กิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชน การ
ถอดท่าฟ้อนร าจากลายผ้าย้อมครามวงศ์ปัดสา 

UBU_P_4.1-6-3 ตัวอย่างเวบไซต์การเผยแพร่ผลงานด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม สืบสานงานบุญอีสาน 
ฮีต 12 ฮีตที่ 1 -10 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 
บทสรุปผู้บริหาร 
 ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยด าเนินงานภายใต้แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2564) โดยมียุทธศาสตร์ทั้งหมด 7 ด้าน มีทั้งสิ้น 45 ตัวชี้วัด ซึ่งมีตัวชี้วัดที่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 
36 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 80.00) และมีตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุตามค่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ จ านวน 9 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 20.00) 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561)  
 ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยด า เนินงานภายใต้งบประมาณที่ ได้รับการจัดสรรทั้ งหมด 
1,750,036,400 บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 947,904,800 บาท (ร้อยละ 54.16) งบประมาณเงิน
รายได้ จ านวน 802,131,600 บาท (ร้อยละ 45.84)  ทั้งนี้ แบ่งเป็น งบบุคลากรทั้งสิ้น 734,100,300 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 41.95 ของงบประมาณทั้งหมด (เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 549,074,300 บาท และ งบเงินรายได้ จ านวน 
185,026,000 บาท)  งบด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 431,203,640 บาท คิดเป็นร้อยละ 24.64 ของงบประมาณทั้งหมด 
(เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 98,557,500 บาท และ งบเงินรายได้ จ านวน 332,646,140 บาท)  
 ในปีงบประมาณ 2561 มหาวิทยาลัยด าเนินงานภายใต้งบประมาณที่จ่ายจริงทั้งหมด 1,072,984,134.12 
บาท โดยแบ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน683,310,274.90  บาท (ร้อยละ 63.68 ของงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร) งบประมาณเงินรายได้ จ านวน 389,673,859.22 บาท (ร้อยละ 36.32 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร) 
ทั้งนี้ แบ่งเป็น งบบุคลากรทั้งสิ้น 498 ,789,047.73 บาท (ร้อยละ 46.48 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)                  
(เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 359,469,038.46 บาท  และ งบเงินรายได้ จ านวน 139,320,009.27 บาท)                  
งบด าเนินงานรวมทั้งสิ้น 161 ,108,501.49 บาท คิดเป็น(ร้อยละ 15.01 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร)                   
(เงินงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 40,267,601.31 บาท และ งบเงินรายได้ จ านวน 120,840,900.18 บาท) 
     มหาวิทยาลัยด าเนินการตามแผนแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561 ซึ่งมี 3 ประเด็นความเสี่ยง คือ 1) ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร 2) ด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่
และการใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ 3) ด้านงบประมาณรายได้ลดลง จากการ
ติดตาม ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2561) คาดว่าประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได้ จ านวน 1 ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านงบประมาณรายได้ลดลง   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้จัดท า ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 25... ขึ้น เพื่อเป็น
การเตรียมความพร้อมสู่การปรับสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  และได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น
การรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและนักศึกษาที่มีต่อ ร่าง พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. จ านวน 
2 คร้ัง แล้วน าความเห็นไปปรับปรุง ร่าง พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.25..  จากนั้นมหาวิทยาลัยได้
จัดให้มีการออกเสียงแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐ  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 โดยบุคลากรที่มีสิทธิออกเสียงแสดงความเห็นทั้งหมด จ านวน 1,320 คน มาใช้
สิทธิออกเสียงแสดงความเห็น จ านวน 1,076 คน คิดเป็นร้อยละ 81.52 และบุคลากรที่มาใช้สิทธิจ านวน 610 คน คิด
เป็นร้อยละ 56.69 ได้ออกเสียงแสดงความเห็นว่า “ไม่เห็นชอบ” ให้มหาวิทยาลัยปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จากผลการดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มีการชะลอการด าเนินงานในการเปลี่ยนสถานภาพ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
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 ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้คะแนนเท่ากับ 
84.0 คะแนน (ระดับสูงมาก) โดยมีผลการประเมินตามเครื่องมือ 3 ด้าน ดังนี้ 1) แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(Evidence-based) เท่ากับ 2,100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2,200 คะแนน (ร้อยละ 95.45) 2) แบบส ารวจความคิด
เห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน เท่ากับ 81.54  3) แบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เท่ากับ 
68.56  

มหาวิทยาลัยได้จัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าในการแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการ
ด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย จ านวน 7 ครั้ง ให้แก่ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย คณะและส านัก 
เพื่อให้สามารถเข้าใจเกณฑ์และสามารถน าเกณฑ์ EdPEx ไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการคณะ/หน่วยงาน 
และมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ  เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมส าหรับการใช้เกณฑ์ 
EdPEx เป็นระบบการประกันคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัยในปีการศึกษา 2561 

 
ผลการประเมินตนเอง องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลงาน 
คะแนนอิง

เกณฑ์มาตรฐาน 
5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

7 ข้อ 5.00 

5.2 ผลการบริหารของคณะ คะแนนเฉลี่ย 4.02 4.02 
5.3 ระบบก ากับการประกนัคุณภาพหลักสูตรและคณะ 5 ข้อ 4.00 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ สกอ.  4.34 
ระดับคุณภาพ  ดี 

   
จุดที่ควรพัฒนาหรือข้อเสนอแนะจากการประเมินฯ ปีที่ผ่านมา วงรอบปีการศึกษา 2560  
 
ประเด็น ข้อเสนอแนะ ค.กก.ประเมินฯ ระดับสถาบัน กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 

กระบวนการ
วางแผนกลยุทธ์ 

กระบวนการวางแผนกลยุทธ์  
มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 
2560-2564 เพื่อไปสู่วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยที่
จะเป็นสถาบันชั้นน าแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ แต่
พบว่าการจัดท าแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี ตัวชี้วัด รวมทั้งแผนการเงินยังไม่มีความ
สอดคล้องกัน ตัวอย่างเช่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 

1.จัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2560 - 2564 และก าหนดตัวชี้วัดที่สอดคล้อง
กับประเด็นยุทธศาสตร์ 
2.ประชุมหารือร่วมกันกับคณะ/ส านัก ในการจัดท า
ค ารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคล เพื่อสนับสนุน
การด าเนินงานให้บรรลุตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการของหน่วยงาน 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะ ค.กก.ประเมินฯ ระดับสถาบัน กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 
1 ด้านการผลิตบัณฑิต ไม่พบแผนปฏิบัติราชการ
ในหลายเรื่อง ได้แก่ การพัฒนาหลักสูตรที่เน้น 
Outcome-based education ก า ร พั ฒ น า
หลักสูตรส าหรับคนวัยท างานและผู้สูงวัย หรือ
การจัดให้มีหลักสูตร 2 ปริญญา เป็นต้น ซึ่งมี
ความไม่สอดคล้องเช่นเดียวกันของทุกประเด็น
ยุทธศาสตร์ นอกจากนั้นตัวชี้วัดที่ปรากฏในแผน
ยุทธศาสตร์เกือบทั้งหมดเป็นตัวชี้วัดที่มาจาก
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาของ สกอ. (IQA) 
ซึ่งเป็นเพียงตัวชี้วัดพื้นฐานของพันธกิจเท่านั้น 
อาจท าให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถก้าวไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ การจัดท าตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติราชการที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ควรประกอบไปด้วยตัวชี้วัดทั้งที่เป็น leading 
indicators และ lagging indicators และก าหนด
เป้าหมายในแต่ละปี เพื่อที่ผู้บริหารจะสามารถ
ติดตามและก ากับผลการด าเนินงานได้ต่อเนื่อง 
เพื่อใช้ประเมินผลส าเร็จของสถาบัน 

การจัดท าต้นทุน
ต่อหน่วยผลผลิต  

มหาวิทยาลัยควรมีการศึกษาหรือแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ วิ ธีการวิ เคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยกับ
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆหรือคณะที่มีหลักสูตร หรือมี
บริบทที่คล้ายคลึงกันหรือเปรียบเทียบกันเพื่อให้
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในการพิจารณาความ
คุ้มค่าของการเปิดหลักสูตรใหม่หรือการพิจารณา
ปิดหลักสูตรที่ ไม่สามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย
ร่วมกับคณะ/วิทยาลัย เพื่อวิเคราะห์สาเหตุ/ปัจจัย/
ข้อจ ากัดในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยในปีที่ผ่าน 
และหาแนวทางในการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย 
ร่วมกันกับคณะ/วิทยาลัย 

ก า ร จั ด ท า
แ ผ น พั ฒ น า
บุคลากร 

กระบวนการที่มุ่งเน้นบุคลากรทัง้สายวชิาการและ
สายสนับสนนุ ควรมีระบบบริหารบุคลากรที่มี
ประสิทธผิล ตัวอยา่งเช่น มีแนวทางในการคน้หา
ปัจจัยที่สง่ผลต่อความผูกพันของบุคลากรที่จะ
ส่งผลไปถึงผลการด าเนินงาน (ได้แก่  การส ารวจ
ความต้องการ ความคาดหวัง) เพื่อจัดให้มีการ
ด าเนินการทีต่อบสนอง มีการก าหนดประเดน็
ความรู้/ทักษะของบุคลากรในแต่ละกลุ่มทีส่ถาบนั

อยู่ระหว่างสรุปข้อมูล 
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ประเด็น ข้อเสนอแนะ ค.กก.ประเมินฯ ระดับสถาบัน กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา 
ต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนนิงาน 
(ได้แก่  ทักษะดา้นความเป็นครู ทักษะด้านการ
วิจัย ทักษะการใช้ IT ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษา ทักษะการเปน็ผู้น า เป็นตน้) เพื่อใช้ใน
การวางแผนพัฒนาบุคลากรทุกกลุ่มรวมทั้งการ
พัฒนาผู้น า และมีการประเมินประสิทธิผลของ
ระบบการเรียนรู้และพัฒนาดังกล่าว จะส่งผลให้
องค์กรมีผลการด าเนินงานที่ดียิง่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนั้นผู้บริหารในแต่ละระดับของหน่วยงาน 
(เช่น  คณบดี รองคณบดี  หัวหน้าภาควชิา 
หัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกอง ) ควรมีการ
ติดตามความกา้วหน้าในอาชีพของบุคลากรใน
หน่วยงานเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือหรือ
สนับสนนุให้สามารถก้าวไปสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
 

ก า ร จั ด ก า ร
ความรู้  

กระบวนการจัดการความรู้ ควรมีการวางระบบ
การจัดการความรู้ที่มีประสิทธิผล ประกอบด้วย 
การก าหนดประเด็นความรู้ที่จ าเป็นขององค์กร 
วิธีการค้นหาองค์ความรู้ที่มีอยู่ในบุคลากรหรือ
หน่วยงานต่างๆ มีการจัดการเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นองค์ความรู้ที่
ก าหนดไว้ มีวิธีการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่เกิดจาก
การเรียนรู้ที่มีอยู่ในองค์กรเพื่อน ามาส่งเสริมและ
เผยแพร่เพื่อให้มีการน าไปใช้ประโยชน์และต่อ
ยอดองค์ความรู้ เพิ่มขึ้น เช่น การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรจนได้รับการรับรอง 
TQR ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ จากนั้นมีวิธีการ
จัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นหมวดหมู่เพื่อให้ง่ายต่อ
การสืบค้น และควรแสดงให้เห็นถึงการน าองค์
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง ซึ่งจะ
ส่งผลไปสู่การบรรลุพันธกิจด้านการสร้างองค์
ความรู้อย่างแท้จริง 
 

อยู่ระหว่างสรุปข้อมูล 
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จุดแข็ง/แนวทางเสริมจุดแข็ง 
          - 
   
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 - 
 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม 
 - 
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ตัวบ่งช้ีที่   5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์             
ของสถาบัน 

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  กระบวนการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ :   เกณฑ์ข้อ 1 – 3 กองแผนงาน ฝา่ยจดัการ, เกณฑ์ข้อ 5, เกณฑ์ข้อ 6 กองการเจ้าหน้าที่ 
   และเกณฑ์ข้อ 4 และ 7 ส านักงานประกันคุณภาพฯ  
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 
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ผลการด าเนินงาน  
 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ 

 ผลการด าเนินงาน :  
1.1 กระบวนการจัดท าแผน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้รายผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
2560 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 19/2560 วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 
2560 ซึ่งมีผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อยละ 74.42 และไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด ร้อย
ละ 25.58 และน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีข้อเสนอแนะให้มีการทบทวนมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายให้มี
ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย (UBU_5.1-1-1) ดังนั้น ในปี 2561 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการทบทวน
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย โดยเชิญรองอธิการบดี ผู้อ านวยการส านัก หัวหน้าส านักงานผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการจัดการทบทวนมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เมื่อวันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2561 (UBU_5.1-1-2) ที่ประชุมได้มีการระดมสมองเพื่อวิเคราะห์มาตรการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแต่
ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งก าหนด
มาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนาประเทศและรองรับกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน (UBU_5.1-1-3) ทั้งนี้ กองแผนงานได้ด าเนินการรวบรวมประเด็นต่างๆ เพื่อ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยจากการทบทวน ปรับปรุงมาตรการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายกับแผนแม่บทอื่นๆ 
ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ 12 นโยบายรัฐบาล 11 ข้อ ประเด็นปฏิรูป
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ 11 ด้าน ประเด็นปฏิรูปสภาปฏิรูปแห่งชาติ กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับ
ที่ 9 ยุทธศาสตร์กระทรวงศึกษาธิการ และแนวทางการพัฒนาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ 20 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทาง
ในการทบทวน ปรับปรุง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและแผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 (UBU_5.1-1-4) 
1.2 มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระดับมหาวิทยาลยัไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน  
 มหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน โดยการก าหนด
ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ ตามแบบประเมินตัวชี้วัดที่ปรากฏตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย รวมทั้งแผนปฏิบัติการ
และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ส่งมอบเป็นลายลักษณ์อักษรตามบันทึกที่ ศธ 0529.5/ว 01001 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 
2560 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) (UBU_5.1-1-5) (UBU_5.1-1-6) 
มหาวิทยาลัยได้จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปี พ.ศ. 2561 ระหว่างมหาวิทยาลัยกับคณะ/วิทยาลัย โดย
ถ่ายทอดตัวชี้วัดจากแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยสู่ค ารับรองการปฏิบัติราชการใน 4 มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผล มิติ
ด้านคุณภาพ มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และมิติด้านการพัฒนาสถาบัน ซึ่งมีการก าหนดเป้าหมายและ
ตัวชี้วัดส าหรับการปฏิบัติราชการตามบริบทของคณะ/วิทยาลัย (UBU_5.1-1-7) 
1.3 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ 4 พันธกิจและการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของ
แผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา 
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 มหาวิทยาลัยมีแผนการก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
พ.ศ. 2561 ในรอบ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน เพื่อน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ดังนี้ 

รอบ 6 เดือน มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 2561 รอบ 6 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ
งบประมาณ ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 (UBU_5.1-1-8) 

รอบ 9 เดือน มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2561 รอบ 9 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 (UBU_5.1-1-9) และน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 25 
สิงหาคม 2561 (UBU_5.1-1-10) 

รอบ 12 เดือน มหาวิทยาลัยรายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจ าปี 
2561 รอบ 12 เดือน เสนอต่อที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 
(UBU_5.1-1-11) และจะน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไปในเดือนพฤศจิกายน 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2560  เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 
2560 (UBU_5.1-1-12) โดยกองแผนงานประสานกับรองศาสตราจารย์ปภัสวดี  วีรกิตติ  กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ  เพื่อพิจารณาด าเนินการปรับแก้ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะของสภา
มหาวิทยาลัยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (UBU_5.1-1-13) เพื่อพิจารณาปรับแก้ตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย และท่านได้ให้ค าแนะน าว่าแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยจะต้องสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และการหารายได้เพิ่มในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การหารายได้เพื่อการมี
เสถียรภาพทางการเงิน  จะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐานสากล ยุทธศาสตร์ที่ 2 
พัฒนางานด้านวิจัย  ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบในการเป็นผู้น าด้านการบริการวิชาการ  

กองแผนงานก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย (ตัวชี้วัดเดิม) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 1 และเสนอปรับแก้นโยบายการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 รายละเอียดตามส าเนาบันทึกข้อความที่ ศธ 
0529.5/ว 054 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 (UBU_5.1-1-14)  เพื่อน าเสนอคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่  1/2561 เมื่อวันที่ 28  
กุมภาพันธ์ 2561 (UBU_5.1-1-15) และที่ประชุมมีมติมอบกองแผนงานด าเนินการแก้ไขนโยบายการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2564 และให้คณะ/
หน่วยงาน พิจารณาทบทวนตัวชี้วัดและส่งกลับมายังกองแผนงานภายในวันที่ 5 มีนาคม 2561 และมอบกองแผนงาน
จัดประชุมทบทวนตัวชี้วัดในวันที่ 7 มีนาคม 2561 จากนั้นให้น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันที่ 13 
มีนาคม 2561 (วาระพิเศษ) ต่อไป  
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กองแผนงานสรุปผลการทบทวนตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินจากข้อมูลที่คณะ/หน่วยงานเสนอ (ฉบับ
ทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
แผนงาน และงบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมครั้งที่  2/2561  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 
(UBU_5.1-1-16) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบกองแผนงานปรับแก้มาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดและค่า
เป้าหมายตามข้อเสนอแนะ (ได้ตัวชี้วัด มาตรการและโครงการ/กิจกรรมใหม่) และให้น าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย  

กองแผนงานน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  5/2561  (วาระ
พิเศษ)   เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 (UBU_5.1-1-17) เพื่อพิจารณาตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย มาตรการ ในแผนกลยุทธ์
ทางการเงินมหาวิทยาลัย (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) (ตัวชี้วัดใหม่) ทั้ง 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่
ประชุมมีมติเห็นชอบและมอบผู้เกี่ยวข้องปรับแก้ตามข้อเสนอแนะและน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อเพื่อพิจารณา
ต่อไป   

กองแผนงานน าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 
2561 (UBU_5.1-1-18) เพื่อพิจารณาการทบทวนมาตรการ เป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย 
(ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติมอบกองแผนงานด าเนินการปรับปรุงแผนกลยุทธ์
ทางการมหาวิทยาลัยตามข้อเสนอแนะเพิ่มเติม (1.คณะต่างๆ ควรพิจารณาด าเนินการหารายได้เพิ่มอย่างเป็นรูปธรรม  
2. มหาวิทยาลัยควรปรับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดจากร้อยละเป็นจ านวนเงิน  3. มหาวิทยาลัยควรปรับแผนการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ และลดรายจ่ายด้านบุคลากรด้านสาธารณูปโภคให้เป็นรูปธรรม และปรับค่า
ตัวชี้วัดจากร้อยละเป็นจ านวนเงิน)  และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
         กองแผนงานติดตามผลการด าเนินงานตามมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ในแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ณ สิ้นไตรมาส 2 รายละเอียดตามส าเนาบันทึกข้อความ 
ที่ ศธ 0529.5/517  ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 (UBU_5.1-1-19) เพื่อใช้เป็นข้อมูลน าเสนอในการพิจารณาเพื่อ
ก าหนดค่าเป้าหมายตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
จากนั้นรวบรวมและสรุปเพื่อน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และ
งบประมาณมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 (UBU_5.1-1-20) 
เพื่อพิจารณาการทบทวนมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย (ฉบับทบทวน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติมอบคณะ/หน่วยงานทบทวนค่าเป้าหมาย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การหารายได้เพื่อการมีเสถียรภาพทางการเงิน และทบทวนมาตรการ โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย ใน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณและลดรายจ่าย และส่งกลับมายังกองแผนงาน
ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 เพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยต่อไป   
      กองแผนงานน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม คร้ังที่ 8/2561 (วาระพิเศษ) 
เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (UBU_5.1-1-21) เพื่อพิจารณาการทบทวนค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินมหาวิทยาลัย (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  ที่ประชุมมีมติมอบคณะ/หน่วยงานจัดท าข้อมูล
ตามที่กองแผนงานก าหนด  และให้จัดส่งมายังกองแผนงานภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และมอบกองแผนงาน
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วิเคราะห์และจัดท าข้อมูลเปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นแนวโน้มรายรับ -รายจ่ายของแต่ละคณะ/หน่วยงาน เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย     

กองแผนงานแจ้งคณะ/หน่วยงานด าเนินงานตามมติที่ประชุมดังกล่าวข้างต้น และกองแผนงานได้วิเคราะห์
และน าเสนอที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 (UBU_5.1-1-22) เพื่อพิจารณาการ
ทบทวนค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด แผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  
ที่ประชุมมีมติมอบกองแผนงานและส านักงานบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อมจัดท าข้อมูลค่าไฟฟ้าให้กับคณะ/
หน่วยงาน และมอบกองแผนงานและกองการเจ้าหน้าที่จัดท าข้อมูลบุคลากรร่วมกัน และให้น าเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย  
        กองแผนงานน าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันอังคารที่ 5 
มิถุนายน 2561 (UBU_5.1-1-23) เพื่อพิจารณาค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย (ฉบับ
ทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  ที่ประชุมมีมติเห็นชอบค่าเป้าหมายในตัวชี้วัดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ในแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และให้น าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป  
       กองแผนงานน าเสนอคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 30 
มิถุนายน 2561 (UBU_5.1-1-24) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย 
(ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ที่ประชุมมีมติให้มหาวิทยาลัยใช้ค่าเป้าหมายที่เป็นอัตราส่วนร้อยละ
ในตัวชี้วัดต่างๆ ที่สภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบไว้ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 
(UBU_5.1-1-18) และน าอัตราส่วนร้อยละดังกล่าวไปค านวณเป็นจ านวนเงินเพื่อเป็นค่าเป้าหมายในแต่ละตัวชี้วัด 
และให้มหาวิทยาลัยจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับคณะในการก าหนดค่าเป้าหมายของแต่ละคณะร่วมกับ
ศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 
       กองแผนงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนค่าเป้าหมายแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย (ฉบั บ
ทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  โดยเชิญศาสตราจารย์กนก วงษ์ตระหง่าน กรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นวิทยากร ในวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รายละเอียดตามส าเนาบันทึก
ข้อความ ที่ ศธ 0529.5/1040 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 (UBU_5.1-1-25) โดยกองแผนงานให้คณะ/หน่วยงาน 
รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561)  ณ สิ้นไตรมาส 3  รายละเอียดตามส าเนาบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.5/ว 1008 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 
(UBU_5.1-1-26) เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการก าหนดค่าเป้าหมายของคณะ/หน่วยงานในแต่ละตัวชี้วัด  
       กองแผนงานแจ้งคณะ/หน่วยงาน รายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
มหาวิทยาลัย (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)  ณ สิ้นไตรมาส 4  รายละเอียดตามส าเนาบันทึก
ข้อความ ที่ ศธ 0529.5/ว 1429  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 (UBU_5.1-1-27) โดยให้จัดส่งกองแผนงานภายในวันที่ 
12 ตุลาคม 2561 เพื่อที่กองแผนงานจะได้รวบรวม สรุปและประมวลผลเพื่อน าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 ต่อไป 
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           มีการติดตามผลการด าเนินตามตัวชี้วัดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ณ สิ้นไตรมาส 1 (ตัวชี้วัดเดิม)  สิ้นไตรมาส 2 (ตัวชี้วัดใหม่) และสิ้นไตรมาส 3 (ตัวชี้วัดใหม่) และอยู่ระหว่าง
การติดตามผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 4  ซึ่งคาดว่าจะมีผลการด าเนินงานในภาพรวมต่ ากว่าค่าเป้าหมายที่
ก าหนดแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย (ฉบับทบทวนประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) รายละเอียดตามส าเนา
บันทึกข้อความ ที่  ศธ 0529.5/ว 1429  ลงวันที่  4 ตุลาคม 2561 (UBU_5.1-1-27) และจะน าเสนอคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมประจ าเดือนพฤศจิกายน 2561 

 
 

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

 ผลการด าเนินงาน : 

                การด าเนินงานวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 ใช้หลักการวิเคราะห์ตามต้นแบบของส านักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสารธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินท

รวิโรฒ (โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฏร์นิยม) โดยเป็นการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้จัดท า

ค่าใช้จ่ายต่อนักศึกษาหนึ่งคนต่อวิชานั้นๆ ที่จัดการเรียนการสอนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้

ค านวณต้นทุนต่อหลักสูตรที่คิดจากรายจ่ายจริง โดยรวมรายจ่ายจากเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงิน

รายได้ ซึ่งจะใช้ข้อมูลเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับพันธกิจด้านการวิจัย 

บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

                โดยมีขั้นตอนการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร ดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การค านวณค่าใช้จา่ยรายวชิาทุกรายวิชาที่ทุกคณะเปิดสอน 

ขั้นตอนที่ 2 การค านวณหาต้นทุนเฉลี่ยทุกรายวชิาต่อค่า FTES 

ขั้นตอนที่ 3 การค านวณหาต้นทุนรวมของรายวิชา 

ขั้นตอนที่ 4 การค านวณหาต้นทุนต่อหน่วยในรายวิชา 

ขั้นตอนที่ 5 การค านวณหาต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร 

(UBU_5.1-2-1)  
ต้นทุนดังกล่าวประกอบด้วย ต้นทุนทางตรง (ค่าใช้จ่ายในคณะ) และต้นทุนทางอ้อม (ค่าใช้จ่ายที่

คณะได้รับการปันส่วนจากหน่วยงานสนับสนุน)  

ต้นทุนทางตรง (ค่าใช้จ่ายในคณะ) ประกอบด้วย  

1) เงินเดือนบุคลากรของหลักสูตรต่างๆ ในคณะ 

2) ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงานในคณะ  
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3) ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินในคณะ  

4) งบกลาง ในคณะ 

ต้นทุนทางอ้อมของคณะ (ค่าใช้จ่ายที่คณะได้รับการปันส่วนจากหน่วยงานสนับสนุน) ซึ่งหน่วยงาน

สนับสนุนของมหาวิทยาลัย ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการ และส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โดย

จะปันส่วนค่าใช้จ่ายตามจ านวน FTES ประกอบด้วย 

1) เงินเดือนบุคลากร ของหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย  

2) ค่าใช้จ่ายงบด าเนินงาน ของหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

3) ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน ของหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

4) งบกลาง ของหน่วยงานสนับสนุนของมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัมีการด าเนนิการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร  โดยการประชุมหารือร่วมกับคณะ/

วิทยาลัย  ดังนี ้

- วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ประชุมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณต้นทุนต่อหลักสูตร

และที่ประชุมมติเห็นชอบในการใช้หลักการวิเคราะห์ของส านักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสารธารณะ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (โดยรองศาสตราจารย์ ดร.อ้อทิพย์ ราษฏร์นิยม) (UBU_5.1-2-2)  

- วันที่ 9 มีนาคม 2561 กองแผนงาน คณะ/วิทยาลัย และส านักงานประกันคุณภาพฯ ประชุม

ติดตามการด าเนินงานการจัดท าต้นทุนต่อหลักสูตร และก าหนดแผนการด าเนิน ซึ่งกองแผนงานได้ด าเนินการแล้ว 

โดยวันที่ 14 มีนาคม 2561 กองแผนงานส่งข้อมูล FTES ให้กับคณะ/หน่วยงาน (กองแผนงานได้รับข้อมูลจากกอง

บริการการศึกษา และได้น ามาจัดกลุ่มประเภทวิชาและรหัสสาขาวิชานักศึกษา ก่อนส่งให้กับคณะ/วิทยาลัย) และวันที่ 

20 มีนาคม 2561 กองแผนงานส่งสรุปเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่ายให้กับคณะ/หน่วยงาน และในวันที่ 12-13 

มิถุนายน 2561 กองแผนงานส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายที่ปันส่วนจากส่วนกลางให้คณะ/หน่วยงาน (UBU_5.1-2-3)  

- วันที่ 15 สิงหาคม 2561 กองแผนงาน และคณะ/วิทยาลัย ประชุมเพื่อหารือแนวทางการ
ด าเนินงานจัดท าต้นทุนต่อหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติ ซึ่งกองแผนงานและคณะ
ได้หารือและได้ข้อสรุปในการด าเนินงาน คือ คณะ/วิทยาลัย  ที่มีการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงโดยจ าแนกราย
หลักสูตร ขอให้คณะ/วิทยาลัยส่งข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงดังกล่าวให้กับกองแผนงาน เพื่อน ามาวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร
เพื่อให้ได้ผลการวิเคราะห์ที่สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งมี 3 คณะ/วิทยาลัย ที่มีการจัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงโดย
จ าแนกรายหลักสูตร ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธรณสุข 
กองแผนงาน จึงได้ใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายจริงโดยจ าแนกรายหลักสูตรของ 3 คณะ/วิทยาลัย ดังกล่าว เพื่อให้ได้ผลการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตรที่สอดคล้องกับความเป็นจริงมากยิ่งขึ้น (UBU_5.1-2-4)  
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3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 

 ผลการด าเนินงาน : 
1. แผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจ านวน 4 ประเด็นความ

เสี่ยง ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 2560) 
พบว่า สามารถจัดการความเสี่ยงให้มีระดับที่ลดลง สามารถยอมรับความ/เสี่ยงได้ จ านวน 1 ประเด็นความเสี่ยง และ
ประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลง ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ จ านวน 3 ประเด็นความเสี่ยง 
(UBU_5.1-3-1) รายละเอียดดังนี้  

1) ประเด็นความเสี่ยงที่สามารถจัดการความเสี่ยงให้มีระดับที่ลดลง 1 ประเด็นความเสี่ยง คือ ความ
เสี่ยงด้านนักศึกษารับเข้าใหม่มีจ านวนลดลง  

2) ประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้ลดลง ให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ น าไปจัดการ
ความเสี่ยงต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 3 ประเด็น ดังนี้  

2.1) ความเสี่ยงของกระบวนการบริหารหลักสูตร  
2.2) ความเสี่ยงด้านงบประมาณรายได้ลดลง   
2.3) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่และการใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที่ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ  
2. กองแผนงาน ได้ก าหนดให้ คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ประเมินและ

จัดล าดับความเสี่ยง และวิธีการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2561 จัดส่งมายังกองแผนงาน
เพื่อวิเคราะห์ สรุป และจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 นั้น 
(UBU_5.1-3-2)  ทั้งนี้ ในส่วนความเสี่ยงเดิมที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ระดับที่ยอมรับได้ กองแผนงาน ได้
ด าเนินการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก น าไปทบทวน ปรับปรุง แนวทาง และวิธีการจัดการความเสี่ยงให้ลดลง ให้
อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เพื่อก าหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (UBU_5.1-3-3) โดยที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 
2560 (UBU_5.1-3-4) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 
2560 (UBU_5.1-3-5) และที่ประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 
(UBU_5.1-3-6) ที่ประชุมมีมติเห็นชอบปฏิทินการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และแผน
บริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ านวน 3 ประเด็น โดยเป็นประเด็นความ
เสี่ยงที่เป็นความเสี่ยงเดิม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่น ามาจัดการความเสี่ยงต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
จ านวน 3 ประเด็นความเสี่ยง ดังนี้  

1) ความเสี่ยงด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร  
2) ความเสี่ยงด้านงบประมาณรายได้ลดลง  
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3) ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่และการใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ   

3. มหาวิทยาลัย ได้แจ้งเวียนแผนบริหารความเสี่ยง และแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (UBU_5.1-3-7) ให้กับคณะ/หน่วยงานได้รับทราบและเป็นแนวทางการด าเนินงาน  
และด าเนินการขอความอนุเคราะห์คณะ/วิทยาลัย/ส านัก ด าเนินการจัดส่งแผนการบริหารความเสี่ยง และแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ คณะ วิทยาลัย/ส านัก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (UBU_5.1-3-8)     

กองแผนงาน ได้ด าเนินการปรับปรุงคู่มือการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงและการปรับปรุงควบคุม
ภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2561 – 2564 และเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ และได้แจ้งเวียนให้คณะ/หน่วยงานได้น าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติฯ แล้ว (UBU_5.1-3-9) และ
จัดประชุมสร้างความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักในประเด็น
ความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย และผู้บริหารคณะ/หน่วยงาน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือผู้ปฏิบัติงานด้านการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ/หน่วยงาน ในวันที่ 19 มีนาคม 2561 และ 
ระดับส านักงานอธิการบดี ในวันที่ 21 มีนาคม 2561 (UBU_5.1-3-10) 

4. การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบร่วมรายงานผลการด าเนินงานไปยังผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นความเสี่ยง 
และผู้รับผิดชอบหลักรายงานผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน และจัดท าแฟ้มเอกสารหลักฐานประกอบการ
ด าเนินงาน โดยก าหนดให้จัดส่งมายังกองแผนงานในไตรมาสที่ 4 เพื่อประกอบรายงานผลการด าเนินงานมีความ
สมบูรณ์และมีความน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น โดยมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยจะก ากับติดตามผลการด าเนินงาน จ านวน 3 คร้ัง คือ ณ สิ้นไตร
มาส 2 3 และ 4 ดังนี้  

1) ครั้งที่ 1 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 2561) กองแผนงาน ให้คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการรายงาน
ผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน (UBU_5.1-3-11)  และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 
(UBU_5.1-3-12) และเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 เมื่อ 1 พฤษภาคม 2561 
(UBU_5.1-3-13) และจะน าเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในการรายงานผลการด าเนินงาน ณ สิ้นไตรมาส 3 
(ณ 30 มิถุนายน 2561)   

2) คร้ังที่ 2 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2561)  กองแผนงาน ให้คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการรายงาน
ผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน (UBU_5.1-3-14) และรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2561 (UBU_5.1-3-15) และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 25 
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สิงหาคม 2561 (UBU_5.1-3-16) และคาดว่าประเด็นความเสี่ยงที่ยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได้ จ านวน 1 ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านงบประมาณรายได้ลดลง  

3) ครั้งที่ 3 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 2561) กองแผนงาน ให้คณะ/หน่วยงาน ด าเนินการรายงาน
ผลการด าเนินงานมายังกองแผนงาน (UBU_5.1-3-17) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและ
แผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย อยู่ในระหว่างด าเนินการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ณ สิ้น
ไตรมาส 4 รายละเอียดดังนี้   

(1) ประเด็นความเสี่ยงที่สามารถจัดการความเสี่ยงให้มีระดับที่ลดลง อยู่ในระดับที่ยอมรับความเสี่ยง
ได้ จ านวน 1 ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร  

(2) ประเด็นความเสี่ยงที่คาดว่าจะสามารถจัดการความเสี่ยงได้ จ านวน 1 ประเด็นความเสี่ยง คือ 
ความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของอาคารสถานที่และการใช้งบประมาณด้านอาคารสถานที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

(3) ประเด็นความเสี่ยงที่คาดว่าจะยังไม่สามารถจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ จ านวน 1 
ประเด็นความเสี่ยง คือ ความเสี่ยงด้านงบประมาณรายได้ลดลง  

ซึ่งกองแผนงานได้ด าเนินการให้ผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละประเด็นความเสี่ยงด าเนินการประเมินระดับความเสี่ยง
หลังการด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (UBU_5.1-3-18) และด าเนินการเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในเดือนตุลาคม 2561 และ
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 และเสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ใน
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ต่อไป 
 

 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยใช้หลักธรรมาภิบาลทั้ง 10 ประการในการบริหารตามนโยบายที่ก าหนด โดยมีตัวอย่างผล
การด าเนินงานดังนี้  
                 1. หลักประสิทธิผล - ในปีงบประมาณ 2561  มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย โดยเชิญรองอธิการบดี ผู้อ านวยการส านัก หัวหน้าส านักงานผู้รับผิดชอบแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ประชุมกลุ่มย่อยเพื่อหาแนวทางในการจัดการทบทวนมาตรการ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2561 ที่ประชุมได้มีการระดมสมองเพื่อวิเคราะห์มาตรการ ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งก าหนดมาตรการ ตัวชี้วัด และค่า
เป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ทิศทางการพัฒนาประเทศและรองรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปใน
ปัจจุบัน  โดยเชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยได้ถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ระดับ
มหาวิทยาลัยไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน โดยการก าหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดต่างๆ ตามแบบประเมินตัวชี้วัดที่ปรากฏ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตลอดจนมีแผนการบริหารความเสี่ยงและวางระบบควบคุมภายในเพื่อติดตามการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้ได้ประสิทธิผลตามที่ก าหนด ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย



                                    รายงานการประเมินตนเอง ระดบัสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 

 

-124- 
 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

อุบลราชธานี และมีหน่วยตรวจสอบภายในเพื่อตรวจทานการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
(UBU_P_5.1-4-1) 
      จากผลการก ากับติดตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า ผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีจ านวนทั้งสิ้น 45 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่
บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 36 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 และมีตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุผลตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 20.00 
                  2. หลักประสิทธิภาพ – ในปีงบประมาณ 2561 ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการบริหาร
มหาวิทยาลัย โดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์และก าหนดภารกิจหลักหรืองานหลักเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพ         
และให้มีการก าหนดมาตรฐานและการจัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน  เพื่อเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อให้มีการท างานที่มี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว เช่น (1) ระบบสารสนเทศด้านบุคคล (DMS) (2) ระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย บริการ
วิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (3) ระบบสารสนเทศด้านการเงิน (GFMIS) (4) ระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-document) (5) ระบบประชุมออนไลน์ (e-meeting) และ รวมทั้งมีการปรับปรุงระบบทะเบียน
และประมวลผล (REG) และระบบการรับนักศึกษาใหม่ เพื่อการให้บริการด้านการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาและ
บุคลากรได้ภายในเวลาที่ก าหนด เป็นต้น (UBU_P_5.1-4-2)   
                  3. หลักการตอบสนอง  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้มีการก าหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบ
ในการจัดการเรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน โดยได้มีการออกประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง แนวทางการ
พิจารณาข้อร้องเรียน พ.ศ. 2559  มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนตามประกาศมหาวิทยาลัยฉบับดังกล่าวได้ก าหนด
ช่องทางการร้องเรียนรวม 3 ช่องทาง ประกอบด้วย ด้วยตนเองโดยขอรับแบบแจ้งข้อร้องเรียนได้ที่ส านักงานกฎหมาย
และนิติการ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   ทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึงส านักงานกฎหมายและ
นิติการ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เลขที่ 85 ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัด
อุบลราชธานีและ ทางเว็บไซต์ส านักงานกฎหมายและนิติการ และผู้บริหารมหาวิทยาลัยก าหนดให้มีชองทางในการ
รับฟงความคิดเห็นจากผู้รับบริการ บุคลากร และผูมีสวนไดสวนเสีย ได้มีส่วนให้การให้ความคิดเห็นต่อการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยตามความเหมาะสม อาทิ ในการบริการวิชาวิชาการ มหาวิทยาลัยก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการ
ให้บริการวิชาการ  4 ต าบล รอบมหาวิทยาลัย คือ ต าบลเมืองศรีไค ต าบลโพธิ์ใหญ่ ต าบลธาตุ และต าบลค าขวาง 
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาแผนบริการวิชาการร่วมกับผู้แทนชุมชนเพื่อให้สอดคลองกับความตองการของสังคมและชุมชน
อย่างแท้จริง ด้านการในบริการแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยได้จัดสวัสดิการ สิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา เช่น 
มีบริการด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต มีการจัดระบบการให้บริการ
ด้านสุขภาพ  รวมทั้งมีการรับฟังข้อเสนอแนะจากนักศึกษา โดยผ่านระบบการประเมินความพึงพอใจในแต่ละด้าน 
(ประเมินการตอบสนองตามความคาดหวัง/ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความ
หลากหลาย และมีความแตกต่าง) (UBU_P_5.1-4-3)   
                4. หลักภาระรับผิดชอบ - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ได้ตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและพันธกิจที่ก าหนดไว้ เพื่อสนองต่อความคาดหวังของชุมชน สังคม โดยได้มีการบริหาร
จัดการ และส่งเสริมผลักดันการด าเนินงานด้านต่างๆ ให้บรรลุผลส าเร็จในพันธกิจด้านต่างๆ และมีการมอบหมายงาน
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ใหผูรับผิดชอบในแตละตัวชี้วัดทั้งระดับผู้บริหารและระดับผู้ปฏิบัติงานใหมีการรายงานผลการด าเนินงาน พรอมทั้ง
สาเหตุแนวทางในการแกไข/ปองกันกรณีที่พบวา ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่อาจจะไม่เป็นไปตามเปาหมายที่ได
ก าหนดไว เชน การก าหนดผูรับผิดชอบตัวบงชี้ตางๆ และการติดตามความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ โดยใหผูรับผิดชอบ
ภาระงานตางๆ ในการปฏิบัติราชการปกติไดน าเสนอรายงานปจจุบันพรอมปญหาและชวยกันพิจารณาหาแนวทางแก
ไขในการประชุมทั้งระดับมหาวิทยาลัยและระดับสภามหาวิทยาลัย (UBU_P_5.1-4-4) 
                 5. หลักความโปร่งใส –มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรม
และความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ไดจ้ัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือ
ค่านิยมที่ให้เจ้าหน้าที่ปฏบิัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต ดังนี้ 

1.  แจ้งให้ทุกหน่วยงานควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่ให้ปฏบิัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัตติามจรรยาบรรณบุคลากร
ตามข้อบังคับมหาวทิยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วยจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ. 2552 

2.  จัดท าโปสเตอร์และคู่มือจรรยาบรรณบุคลากร เพื่อเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างเสริมสร้างให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและปฏบิัติตามจรรยาบรรณ โดยได้เผยแพร่และรณรงค์ผา่นช่องทางตา่ง ๆ 

 นอกจากนี้ในกระบวนการด าเนินงาน ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์  สาธารณชนสามารถ
เข้าถึงผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยได้อย่างสะดวก เช่น มีการเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ ผานเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย เชน การประกวดราคา การรับสมัครงาน และการประชาสัมพันธขอมูลตางๆ เปนตน การน าผลการ
ด าเนินงานรายงานตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบต่อไป   
  (UBU_P_5.1-4-5)   

6. หลักการมีส่วนร่วม -มหาวิทยาลัยมีการจัดท า ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง มาตรการ 
กลไกและระบบการให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
โดยผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 
2561 และก าหนดให้มีคณะกรรมการ คณะท างานด้านต่าง ๆ ระดับมหาวิทยาลัย เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรจาก
คณะ/ส านัก/หน่วยงานต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน และใช้พิจารณาในการปรับปรุงการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น คณะกรรมการ
ฝ่ายวางแผนระดับมหาวิทยาลัย , คณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน , คณะกรรมการบริหารงานบุคคล , 
คณะกรรมการวิชาการ และ คณะกรรมการบริหารงานวิจัย เป็นต้น   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจ 5 ด้านของมหาวิทยาลัย  โดยมีผลการ
ด าเนินงาน  ดังนี้ 

1. ด้านการผลิตบัณฑิต  เช่น  ในกระบวนการพฒันาปรับปรุงหลกัสูตร มหาวิทยาลยัมีการจัดท าประกาศ
แต่งตั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นกรรมการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ ปีการศึกษา 2559  

2. ด้านการวิจัย   เช่น รายงานการรับฟังความคิดเห็นและความตอ้งการด้านการวิจัย ปีงบประมาณ 2561 / 
2562 / 2563  
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3. ด้านการบริการวิชาการ  เช่น รายงานการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการที่จัด
ให้แก่ผู้รับบริการหรือชุมชน 

4. ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  เช่น รายงานการประเมินความพึงพอใจของกิจกรรม/โครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ  

5.  ด้านการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย เช่น สรุปการเข้าร่วมให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
คณะกรรมการประเมินการปฏิบตัิงานของอธิการบดีหรือหัวหน้าส่วนงาน ของนักศึกษา บุคลากร และ
ผู้เกี่ยวข้อง ปีงบประมาณ 2561   
(UBU_P_5.1-4-6) 

                    7. หลักการกระจายอ านาจ - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยอธิการบดีมีค าสั่งมอบอ านาจและ
มอบหมายความรับผิดชอบในการด าเนินงานด้านต่างๆให้แก่ผู้บริหารระดับรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีฝ่าย
ต่างๆ คณบดี ผู้อ านวยการส านัก/สถาบันและผู้อ านวยการ  ตลอดจนมีการแต งตั้งคณะท างานชุดตางๆ ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อท าหนาที่แทนผูบริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย (UBU_P_5.1-4-7) 
                     8. หลักนิติธรรม – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีบริหารงานและปฏิบัติภารกิจโดยยึดหลักนิติธรรม 
คือ การปฏิบัติตามหลักกฎหมาย ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น เรียบร้อย และถูกต้อง 
มหาวิทยาลัยจึงมีการก าหนด ระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติตางๆ  มาใชเปนในการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และ
แจงเวียนให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยไดรับทราบ ตลอดจนบุคลากรตางๆ ของมหาวิทยาลัย มีความรูความเขาใจ
บทบาท หนาที่กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ และขั้นตอนในการปฏิบัติราชการที่ถูกตอง โดยเฉพาะผูที่อาจไดรับแต่งตั้งให้
ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสอบสวนวินัยและความผิดทางละเมิด เพื่อที่จะสามารถพิจารณาเสนอการลงโทษทางวินัย
ไดถูกตองและเปนธรรมกับทุกฝาย (UBU_P_5.1-4-8) 
                       9. หลักความเสมอภาค – มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดให้มีการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน  มีการบริหารงานโดยค านึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้
ได้รับการปฏิบัติอย่างทัดเทียมกัน  อาทิ การจัดซื้อจัดจางที่เปดโอกาสใหผู้คาสามารถเสนอราคาได้อย่างอิสระและ
ทั่วถึง  การคัดเลือกและแตงตั้งบุคลากรโดยเปดโอกาสใหบุคคลทั่วไปสามารถเขามาปฏิบัติงานหรือสมัครเขารับการ
บรรจุเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย มีการบริหารงานโดยค านึงถึงบุคลากรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการ
บริการอย่างทัดเทียมกัน อาทิ ระบบการลงทะเบียนเรียนก าหนดให้นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ทุกคน  
การให้บริการที่กองคลังใช้ระบบบัตรคิวให้บริการตามล าดับก่อน-หลัง   
                         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยคณะอนุกรรมการเพื่อพัฒนาระบบคุณธรรมและความโปร่งใสของ
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี ได้ด าเนินการก าหนดแนวทางการปอ้งกันผลประโยชน์ทบัซ้อนและการก ากับติดตามและ
ประเมินผลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2561รายละเอียดดังนี ้
                         1. ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 
                         2. ด้านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และ ด้านการสอบแข่งขันบุคคลเปน็พนักงานมหาวิทยาลัย 
                         3. ด้านการคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศกึษา 
                          โดยประเด็นความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทบัซ้อน ล าดับที่ 1 – 2 ได้มกีารด าเนินการจัดท า
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และมหาวิทยาลัยจะด าเนนิการก ากับติดตามผลการ



                                    รายงานการประเมินตนเอง ระดบัสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 

 

-127- 
 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

ด าเนินงานตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนและรายงานต่อคณะกรรมการที่เก่ียวข้อง เพื่อให้ความเห็นชอบ
และข้อเสนอแนะต่อผลการด าเนินงาน และผูบ้ริหารควรก าชับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้มีการด าเนินงานให้เป็นไปตาม
คู่มือฯ หรือตรวจสอบให้มีการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือด้านการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน และ ล าดบัที่ 3 ด้าน
การคัดเลือกนักศึกษารับทุนการศึกษา เป็นประเด็นความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทบัซ้อน ปงีบประมาณ พ.ศ. 
2561 โดยส านักงานพฒันานักศึกษา ได้ก าหนดแนวทางการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อน โดยจะต้องมีการจัดท า
ประกาศ/หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษารับทนุการศึกษา ให้เป็นแนวปฏบิัติเดียวกนัและจะต้องด าเนนิการ
ตามแนวทางการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนที่ได้ก าหนดไว้ พรอ้มทั้งก ากับติดตามการด าเนนิงานและรายงานต่อ
คณะกรรมการที่เก่ียวข้องต่อไป 
(UBU_P_5.1-4-9) 
                      10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการบริหารงานยึดหลักฉันทามติ โดยใช้
กระบวนการจัดประชุมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ที่เก่ียวข้องกับมหาวิทยาลัยทั้งจากภายในและภายนอกเข้ามามีส่วน
ร่วม เพื่อให้เกิดความเห็นพ้องตกลงร่วมกัน อาทิ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการให้บุคลากร ประกอบด้วย ข้าราชการ 
พนักงานและลูกจ้างประจ า ออกเสียงแสดงความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 โดยบุคลากรที่มีสิทธิออกเสียงแสดงความเห็นทั้งหมด 
จ านวน 1,320 คน มาใช้สิทธิออกเสียงแสดงความเห็น จ านวน 1,076 คน คิดเป็นร้อยละ 81.52 และบุคลากรที่มาใช้
สิทธิส่วนมากจ านวน610คน คิดเป็นร้อยละ 56.69 ได้ออกเสียงแสดงความเห็นว่า “ไม่เห็นชอบ” ให้มหาวิทยาลัย
ปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ จากผลการดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มีการชะลอการด าเนินงาน
ในการเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  (UBU_P_5.1-4-10) 
                      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี บริหารงานโดยค านึงถึงสิทธิและสิ่งที่พึงมีพึงได้ของนักศึกษา บุคลากร
และผู้รับบริการเป็นหลัก หากมีประเด็นที่มีผลกระทบกับนักศึกษา/ผู้ปกครอง บุคลากร และผู้รับบริการ มหาวิทยาลัย
จะมีกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจและรับฟังความคิดเห็นจากบุคลที่เกี่ยวข้องเพื่อหาข้อคิดเห็นและข้อยุติ              
โดยยึดความถูกต้องและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของทุกภาคส่วน (UBU_P_5.1-4-10) 

 
5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 

 ผลการด าเนินงาน 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้มี เพื่อหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการ

ความรู้อย่างเป็นระบบ ดังนี้ 
1) การก าหนดแผนปฏิบัติงานในการส่งเสริมการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

1.1) มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการประชุมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และรองคณบดีที่รับผิดชอบด้านการ
บริหารงานบุคคล เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เพื่อก าหนดแนวทางจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561-2564 ในการ
นี้ที่ประชุมมีมติให้คณะและวิทยาลัยพิจารณาก าหนดประเด็นความรู้ที่จ าเป็นขององค์กร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
อย่างน้อยด้านการเรียนการสอนและด้านการวิจัย โดยให้กองการเจ้าหน้าที่รวบรวมและเสนอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
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1.2) มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการบริหารและพัฒนา
บุคลากร เพื่อท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงาน โดยคณะกรรมการฯ ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ได้พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษา สภาวการณ์ปัจจุบัน และได้ทบทวนระบบและกลไกการจัดการความรู้  เพื่อปรับปรุงให้มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย จึงได้ก าหนด
ประเด็นความรู้ที่จ าเป็น กลุ่มเป้าหมาย และแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสนอต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคล 

1.3) คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 ได้
มีมติเห็นชอบให้ก าหนดประเด็นความรู้ กลุ่มเป้าหมาย และแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

(1) ด้านการผลิตบัณฑิต เน้นการจัดการเรียนการสอน แบบ Active Learning โดยใช้เทคโนโลยีดิ
จิตัล  

(2) ด้านการวิจัย เพิ่มเติม การท างานวิจัยอ่ืนๆ ตามที่คณะก าหนด ในหัวข้อที่กระตุ้นให้เกิด
ผลงานวิจัยเพิ่มขึ้น ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

(3) ด้านบริหารจัดการ โดยใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานระบบ E-Meeting E-Document  
1.4) คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 ที่

ประชุมมีมติเห็นชอบการก าหนดประเด็นความรู้ กลุ่มเป้าหมาย และแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ
ได้มีการอภิปรายและมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้ 

(1) หน่วยงานควรก าหนดประเด็นที่สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานได้จริง 
(2) มอบส านักงานบริหารส่งเสริมงานวิจัยฯ พิจารณาเพิ่มเติมประเด็นการจัดการความรู้ด้าน

งานวิจัย อาทิ การบูรณาการการบริการวิชาการกับงานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อค้นหาสมรรถนะหลักด้านการ
วิจัยของมหาวิทยาลัย(UBU_P_5.1.5-1) 

2) การส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
2.1) มหาวิทยาลัยส่งเสริมให้หน่วยงานปฏิบัติตามแผนการจัดการความรู้ โดยสอดคล้องกับแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ด้านการผลิตบัณฑิต กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาการเรียนการสอน 
และการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีมาตรการ คือ 1) พัฒนาสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และ แหล่ง 
เรียนรู้ให้ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทของหลักสูตร กลุ่มผู้เรียน และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 2) พัฒนาการเรียนการ
สอนที่บูรณาการกับงานวิจัยเพื่อ กระตุ้นการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 3) ปรับปรุงวิธีการและกระบวนการเรียน
การสอนที่ท าให้ผู้ เรียนสามารถคิดวิเคราะห์อย่างมีเหตุผลและคิดเชิงสังเคราะห์และวิพากษ์ได้  นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ด้านการวิจัย กลยุทธ์ที่ 2 สร้างระบบพัฒนานักวิจัยที่มีประสิทธิภาพเพื่อพัฒนา
ขีด ความสามารถของนักวิจัยและสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่  

2.2) มหาวิทยาลัยได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา 5 สถาบัน ประกอบด้วย 1) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
สุรนารี 2) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 3) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 4) มหาวิทยาลัยนครพนม 5) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ศรีสะเกษ ร่วมเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ (Mini_UKM) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนามาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ 
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ตลอดจนการรับฟังและเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ สนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งค้นหาและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมจ านวน
โครงการที่จัดโดยสถาบันเครือข่าย จ านวน 13 ครั้ง และปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้ส่งผู้บริหารและบุคลากร
เข้าร่วมโครงการ จ านวน 3 ครั้ง ดังนี้ 

(1) โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
(Mini_UKM) ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพอเนกประสงค์บุญชงวี
สมหมาย (ศรีพฤทธาลัยราชภัฎสัมมนาคาร) มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ 
กลุ่มที่ 2 เทคนิคการบริการหลักสูตร OBE (Outcome Based Education) 
กลุ่มที่ 3 เทคนิคการให้บริการอย่างไรให้ประสบผลส าเร็จ 
กลุ่มที่ 4 Big data Analysis for QA Development System   

(2) โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
(Mini_UKM) ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (UBU_P_5.1.5-3) 
ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีดังนี้  

กลุ่มที่ 1 เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ 
กลุ่มที่ 2 การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา 
กลุ่มที่ 3 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) เพื่อให้ได้รับทุน 
กลุ่มที่ 4 Best practice เร่ือง เทคนิคการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ด้านคุณธรรมจริยธรรม – TQF1   
กลุ่มที่ 5 Data Analysis for QA Development System   

(3) โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
(Mini_UKM) ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 2 - 3 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมแม่น้ าของ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (UBU_P_5.1.5-4) ประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 เทคนิคการสอนแบบอาจารย์มืออาชีพ 
กลุ่มที่ 2 การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา 
กลุ่มที่ 3 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) เพื่อให้ได้รับทุน 
กลุ่มที่ 4 การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ ด้านคุณธรรมจริยธรรม : Good 

practice 
กลุ่มที่ 5 เทคนิคการใช้ข้อมูลเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา(UBU_P_5.1.5-2) 

2.3) มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีเว็บไชต์การจัดการความรู้ http://www.ubu.ac.th/web/kmubu เพื่อ
รวบรวมและเผยแพร่ความรู้ของเครือข่ายการจัดการความรู้ (Mini_UKM) และองค์ความรู้ของคณะและส านักที่
เผยแพร่ผ่านเว็บไชต์ (UBU_P_5.1.5-3) 

3) มหาวิทยาลัยติดตามความคืบหน้าการจัดการความรู้ของคณะและส านัก และจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (UBU_P_5.1.5-4) 
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6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 
 ผลการด าเนินงาน 

 มหาวิทยาลัยก าหนดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเด็นยุทธศาสตร์ บริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องให้สอด
รับกับบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไป เป้าประสงค์ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง มีคุณธรรม จริยธรรม และมีสุข
ภาวะที่ดี สามารถ ขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยให้บรรลุวิสัยทัศน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างมี ความสุข
และความผูกพันต่อองค์กร ตัวชี้วัดความส าเร็จมีดังนี้ 

(1) ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถนะเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
(2) จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  
(3) ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน  
(1) ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร 
จากแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงน ามาเป็นกรอบแนวทางการในการจัดท าแผนการบริหาร

บุคลากร และแผนการพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
1) การบริหารและการพัฒนาบุคลากร 

1.1) การบริหารบุคลากร 
1.1.1) การก าหนดและบริหารอัตราก าลังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให้การ

ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดในแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  สภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย (อัตราใหม่) ของศูนย์การศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ 
วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ระยะ 2 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2561-2562) ในการประชุมคร้ังที่ 4/2561 
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2561 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้บริหารอัตราก าลังตามกรอบอัตราก าลัง 4 ปี (ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2559-2562) ที่สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีอนุมัติในการประชุมคร้ังที่ 6/2559 เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2559   

การก าหนดและการบริหารกรอบอัตราก าลังยึดหลักการวิเคราะห์ข้อมูลอัตราก าลังทั้งที่มีอยู่
ปัจจุบัน อัตราว่างด้วยเหตุต่างๆ อัตราผู้เกษียณอายุ และอัตรานักเรียนทุน รวมทั้งข้อมูลจ านวนนักศึกษาเต็มเวลา 
(FTEs) เพื่อน ามาพิจารณาก าหนดและบริหารกรอบอัตราก าลังตามหลักเกณฑ์วิธีการก าหนด ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การก าหนดกรอบอัตราก าลังของบุคลากร พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559 โดยมีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการขออนุมัติปรับกรอบอัตราก าลังบุคลากรของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่พิจารณากลั่นกรองค าขอก าหนด
กรอบอัตราก าลัง และเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตามล าดับ (UBU_P_5.1.6-1) 

การก าหนดกรอบอัตราก าลังเพื่อแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น 
มหาวิทยาลัยยึดหลักการวิเคราะห์ภารกิจของหน่วยงาน การประเมินค่างานตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ.อ. และ
มหาวิทยาลัยก าหนด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 การแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
ด าเนินการตามกรอบอัตราที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ จ านวน 2 คร้ัง ดังนี้ 1) การประชุมคร้ังที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 27 
พฤษภาคม 2560 อนุมัติจ านวน 19 อัตรา 2) การประชุมคร้ังที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 อนุมัติจ านวน 



                                    รายงานการประเมินตนเอง ระดบัสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 

 

-131- 
 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

82 อัตรา รายละเอียดตามประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดกรอบของต าแหน่งประเภททั่วไป 
และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 (UBU_P_5.1.6-2) และ
ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดกรอบของต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 (UBU_P_5.1.6-3) 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้บุคลากรประเภทวิชาการด าเนินงานตามภาระงานขั้น
ต่ าและผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการต้องมีผลงานทางวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยทุกคณะต้องจัดท า
ข้อตกลงการปฏิบัติงานของบุคลากรประเภทวิชาการให้เป็นไปตามมาตรฐานภาระงานขั้นต่ า และน าข้อมูลภาระงาน
และผลงานทางวิชาการของผู้ด ารงต าแหน่งวิชาการมาประกอบการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อน
ขั้นเงินเดือนหรือเพิ่มค่าจ้างและการต่อสัญญาจ้างส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว รวมทั้งก าหนดให้
ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามภาระและผลงานทางวิชาการ เพื่อเป็นข้อมูลในการบริหารกรอบอัตราก าลังและ
การวางแผนกรอบอัตราก าลังระยะยาว ทั้งนี้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีว่าด้วยการก าหนดภาระงานของ 
ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2559  ประกาศ ณ วันที่  22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 
(UBU_P_5.1.6-4) 

1.2) การพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลยัได้มีการวิเคราะห์ขอ้มูลที่เก่ียวข้อง และน ามาก าหนดแผนพฒันาบุคลากร เพื่อส่งเสริม

สนับสนนุบุคลากรสายวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการ
พัฒนาบุคลากรสายสนบัสนุนเพือ่ให้มีสมรรถนะ ทักษะ ความรู้ความสามารถในปฏบิัติงาน และมีความก้าวหน้าในสาย
งาน โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการส่งเสริมสนบัสนุนการด าเนนิงานด้านการบรหิารและพัฒนาบุคลากร
ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาบุคลากร ในการประชุมคร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 (UBU_P_5.1.6-5) 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรสายวชิาการด้านคุณวุฒิเปน็ประจ าทุกปี (UBU_P_5.1.6-6)  

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจัดให้มีการประเมินสมรรถนะ ทักษะ ความรู้และความสามารถ ของ
บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อน าผลการประเมินไปจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนรวม 6 ด้าน ได้แก่ 
ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูล การค านวณ ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบราชการ (UBU_P_5.1.6-7)   

2) การด าเนินงานและการรายงานประสิทธผิลการบริหารและการพัฒนาบุคลากร  
มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินงานในการบริหารและการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่ก าหนด โดยได้มีการ

รายงานต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล และสภามหาวิทยาลัย เป็นประจ า รายละเอียดตามรายงานประสิทธิ ผล
การด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (UBU_P_5.1.6-8)  

 
3) การจัดสวัสดิการ 

3.1) มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี การสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่บุคลากร            
เพื่อให้สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ 
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1) การจัดสวัสดิการที่พักอาศัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีแฟลตที่พักอาศัยส าหรับบุคลากร 
จ านวน 6 หลัง (UBU_P_5.1.6-9) 

2) การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบุคลากรร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 
ระหว่างวันที่ 1 - 9 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (UBU_P_5.1.6-10) 

3) การช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ส าหรับบุคลากร
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (UBU_P_5.1.6-11) 

4) การบริการรถรับส่งส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุตรหลานบุคลากร (UBU_P_5.1.6-12) 
3.2) มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินความพึงพอใจด้านสวัสดิการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และด้าน

การสร้างขวัญก าลังใจของบุคลากร (UBU_P_5.1.6-13) 
4) การส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่มหาวิทยาลัยก าหนด  

มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญในการให้บุคลากรประพฤติตนเป็นไปตามจรรยาบรรณที่สภามหาวิทยาลัย
ก าหนด โดยมีการเผยแพร่จรรยาบรรณในรูปแบบต่างๆ อาทิ คู่มือ โปสเตอร์ และการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณให้แก่บุคลากรใหม่ ในการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 (UBU_P_5.1.6-14)  

5) ความสุขและความผูกพันต่อองค์กร 
มหาวิทยาลยัได้ติดตามประเมินผล ความสุขและความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรทุกคนเป็นประจ าทุก

ปี โดยปงีบประมาณ พ.ศ.2561 มีบุคลากรตอบแบบส ารวจ จ านวน 626 คน จากทั้งหมด 1,520 คน คิดเป็นร้อยละ 
41.18 ผลการส ารวจ บุคลากรร้อยละ 90 มีความสุขมาก และบุคลากรร้อยละ 82 มีความผูกพันต่อองค์กรมาก 
รายละเอียดตามรายงานผลการประเมินความสุขและความผูกพนัต่อองค์กร (UBU_P_5.1.6-15) 

 

 
 

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

 ผลการด าเนินงาน : 
ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
         มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา โดย
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เม่ือการประชุมคร้ังที่ 9/2553 วันที่ 26 ธ.ค. 2553 ตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 
เป็นต้นมา(UBU_P_5.1-7-1) 
         ปีการศึกษา 2560  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตร ทุกคณะ มีการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ปี พ.ศ. 2557  ของ สกอ. 
ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เห็นชอบแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 (UBU_P_5.1-7-2) ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2559  ส่วนหน่วยงาน
สนับสนุน จ านวน 4 ส านัก ได้แก่ ส านักงานอธิการบดี ส านักวิทยบริการ ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และส านัก
ทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพภายในที่ปรับปรุงมาจากคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา                  
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ปีการศึกษา ปี พ.ศ. 2553 ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และมีการเพิ่มเติมองค์ประกอบ/ตัว
บ่งชี้ตามพันธกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย   ส าหรับหน่วยงานวิสาหกิจ 2 หน่วยงาน คือ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย 
ใช้ระบบการประกันคุณภาพอิงเกณฑ์การวินิจฉัยสถานประกอบการ (SME)    
กลไกการประกันคุณภาพภายใน 
            มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีกลไกการประกันคุณภาพภายใน โดยก าหนดให้มี “คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย” เพื่อท าหน้าที่พัฒนา บริหารและติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพภายใน
ของคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า โดยมี “ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ” เป็นหน่วยงานกลางใน
การส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงาน และกระตุ้นให้มีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างทั่วถึง
ภายใต้กรอบนโยบายและหลักการที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด (UBU_P_5.1-7-3) 
การก ากับติดตาม ควบคุมการด าเนินงาน 
           มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีการติดตามผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ภายใน ปีการศึกษา 2560 ในระดับหลักสูตร คณะ ส านัก และสถาบัน จ านวน 3 คร้ัง คือ การด าเนินงานรอบ 6 เดือน
, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน (UBU_P_5.1-7-4) โดยเสนอความเห็นชอบผ่านคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
ระดับมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงาน นอกจากนี้ 
ยังได้มีการประชุมกลุ่มย่อย เพื่อติดตามความคืบหน้าการด าเนินงานร่วมกับคณะ/หน่วยงานต่างๆ และหน่วยงาน
ส่วนกลางที่รับผิดชอบการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน 
การส่งเสริมสนับสนุนการประกันคุณภาพ 
             มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ก าหนดให้มีการส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการประกันคุณภาพภายใน ทั้ง
ในระดับหลักสูตร คณะวิชา ส านัก และสถาบัน ที่หลากหลายช่องทาง เช่น  
             1) การจัดท าเว็บไซต์ และจดหมายข่าวอิเล็กทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน และสร้างความรู้เข้าใจ
(UBU_P_5.1-7-5) 
            2) การจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าในการแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ
ที่ เป็นเลิศ(Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  ไปใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของคณะวิชาและมหาวิทยาลัย     

 โครงการอบรมแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ(Education Criteria 
for Performance Excellence : EdPEx)  ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของคณะวิชาและ
มหาวิทยาลัย    วันที่ 10 มกราคม 2561  

 การเขียนโครงร่างองค์กร (OP)  วันที่ 29 -30 มกราคม 2561  
 การจัดอบรมเกณฑ์ EdPEx รายหมวด 3และหมวด 6    วันที่ 20 -21 กุมภาพันธ์ 2561 
 โครงการอบรมแนวทางการน าเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 
 (Education Criteria for Performance Excellence : EdPEx)  ไป ใช้ ในการพัฒนาคุณภาพการจั ด

การศึกษา ส าหรับผู้บริหาร ระดับมหาวิทยาลัยและคณะ  วันที่ 14 มีนาคม 2561  
 การจัดอบรมเกณฑ์รายหมวด 1 การน าองค์กรและหมวด 2 กลยุทธ์ วันที่ 24-25 เมษายน 2561 
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 โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ตามเกณฑ์ EdPEx  วันที่ 25 -26 มิถุนายน 2561  
 โครงการประเมินอภิมานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 วันที่ 31 

สิงหาคม 2561  
 โครงการอบรมผู้ประเมินระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน เม่ือวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561  
 โครงการอบรมการใช้งานระบบ CHE QA ปีการศึกษา 2560   ระดับหลักสูตร คณะ และ สถาบัน วันที่  15 

มิถุนายน 2561           
ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
                มหาวิทยาลัยได้จัดท าระบบเก็บเอกสารประกันคุณภาพการศึกษา Online (e-document)            
เพื่อรองรับข้อมูลอัพโหลดข้อมูลที่ เกี่ ยวข้องกับการประกันคุณภาพทุกระดับของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้  
มหาวิทยาลัยยังจัดท า Template ส าหรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และคณะ เพื่ออ านวย
ความสะดวกให้แก่คณะกรรมการตรวจประเมินภายในของมหาวิทยาลัย(UBU_P_5.1-7-7) 
การตรวจสอบ และประเมินคุณภาพ 
             สืบเนื่องจากมติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6 /2561  ในวันอังคารที่ 3  เมษายน  2561 
เห็นชอบรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 โดยหลักการด าเนินงานเป็นตามกรอบ
แนวทางที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)และสอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยโดยก าหนดให้การ
ประเมินคุณภาพภายใน 

1) ระดับหลักสูตร ก าหนดประเมินคุณภาพภายใน วันที่  1 กรกฎาคม - 15   สิ งหาคม 2561                   
(จ านวน 77 หลักสูตร ที่มีการเปิดการเรียนการสอน) 

2) ระดับคณะ ก าหนดประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 1 -30 กันยายน 2561         
      (จ านวน 11 คณะ/หน่วยงานเทียบเท่า) 

3) ระดับส านัก  ก าหนดประเมินคุณภาพภายใน วันที่ 10-11 ตุลาคม 2561  (จ านวน 4 ส านัก) 
4) หน่วยงานวิสาหกิจ     ก าหนดประเมินคุณภาพภายใน วันที่  11 -12 ตุลาคม 2561  (จ านวน 2 หน่วยงาน) 
5) ระดับสถาบัน ก าหนดประเมินคุณภาพภายใน วันที่  24 -26 ตุลาคม  2561  

(UBU_P_5.1-7-8) 
   
การจัดท าแผนการพัฒนาและปรับปรุง  
                    จากผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559    ส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาและสารสนเทศ ได้ติดตามและน าเสนอแผนการพัฒนาและปรับปรุงการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งใน
ระดับหลักสูตร คณะ ส านัก และสถาบัน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2560  เมื่อวันที่ 6 
ธันวาคม  2561  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้  

แนวทางการด าเนินงาน  
   1. เห็นควรมอบหมายให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่รับผิดชอบพิจารณาจัดท าแผนการปรับปรุงและ
พัฒนาตามผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559  
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

  2. เห็นควรมอบหมายหน่วยงานที่รับผิดชอบก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายการด าเนินงานให้ชัดเจน
และมีกระบวนการก ากับติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง   
   3. เห็นควรมอบหมายให้กองแผนงานและกองการเจ้าหน้าที่ร่วมกันจัดท า (ร่าง) แนวทางการจัดท า
ค ารับรองรายบุคคล (ร่าง)แนวทางการถ่ายทอดภาระงานของหน่วยงานสู่ผู้ปฏิบัติงาน และ (ร่าง)  แนวทางการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย และ
คณะ/หน่วยงานเทียบเท่าต่อไป  
   4. เห็นควรมอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบส่งแผนการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมิน
คุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 มายังส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 เพื่อ
น าเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาภายในเดือนมกราคม 2561 และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  
                      ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมอบให้ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและ
สารสนเทศ ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา ฯ และรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ  ระดับ
มหาวิทยาลัย และ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมกับการรายงานผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  คณะ และสถาบัน ปีการศึกษา 2560  รอบ 9 และ 12 เดือน ตามล าดับ
(UBU_P_5.1-7-9) 
   

 
ผลการประเมนิคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2558-2559  
 

รายละเอียด 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 
1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน 4  ข้อ 7  ข้อ 7  ข้อ 
2. ข้อที่ได้คะแนน ข้อที่  1,3,4,5,7 ข้อที่  1,3,5,7 ข้อที่  1,2,3,4,5,6,7 
3. คะแนนประเมิน 3.00 3.00 5.00 

  4. ระดับคุณภาพ พอใช้ ดี ดีมาก 

 
ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 7 ข้อ 5.00 บรรลุเป้าหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการเอกสาร/หลักฐาน 

UBU_5.1-1-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 19/2560 เมื่อวันที่ 6 

ธันวาคม 2560 

UBU_5.1-1-2 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว206 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อย

เพื่อหาแนวทางในการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560-2564 

UBU_5.1-1-3 ผลการทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 

UBU_5.1-1-4 ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยกับแผนแม่บทอื่นๆ 

UBU_5.1-1-5 บันทึกข้อความที่  ศธ 0529.5/ว1001 ลงวันที่  30 สิงหาคม 2560 เรื่อง แผนยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

UBU_5.1-1-6 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)  

UBU_5.1-1-7 ค ารับรองการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

UBU_5.1-1-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 1 

พฤษภาคม 2561 

UBU_5.1-1-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 7 

สิงหาคม 2561 

UBU_5.1-1-10 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 

UBU_5.1-1-11 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 16/2561 เมื่อวันที่ 2 

ตุลาคม 2561 

UBU_5.1-1-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 10/2560  เมื่อวันที่ 25 
พฤศจิกายน 2560 

UBU_5.1-1-13 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่กองแผนงานประสานกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิตาม
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย 

UBU_5.1-1-14 ส าเนาบันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว 054 ลงวันที่ 12 มกราคม 2561 
UBU_5.1-1-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมคร้ังที่  1/2561  เมื่อวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2561 
UBU_5.1-1-16 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ในการประชุมคร้ังที่  2/2561  เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 
UBU_5.1-1-17 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  5/2561  (วาระ

พิเศษ)   เม่ือวันที่ 13 มีนาคม 2561 
UBU_5.1-1-18 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 31 

มีนาคม 2561 
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการเอกสาร/หลักฐาน 

UBU_5.1-1-19 ส าเนาบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.5/517  ลงวันที่ 11 เมษายน 2561 
UBU_5.1-1-20 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมคร้ังที่  3/2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 
UBU_5.1-1-21 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่  8/2561  (วาระ

พิเศษ) เม่ือวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 
UBU_5.1-1-22 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงบประมาณ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมคร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2561 
UBU_5.1-1-23 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 9/2561  เมื่อวัน

อังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 
UBU_5.1-1-24 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 6/2561  เมื่อวันเสาร์ที่ 

30 มิถุนายน 2561 
UBU_5.1-1-25 ส าเนาบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.5/1040 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 
UBU_5.1-1-26 ส าเนาบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.5/ว 1008 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 
UBU_5.1-1-27 ส าเนาบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0529.5/ว 1429  ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 
UBU_5.1-2-1 หลักเกณฑ์การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
UBU_5.1-2-2 เอกสารประกอบการประชุมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการค านวณต้นทุนต่อหลักสูตร 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
UBU_5.1-2-3 สรุปเกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่าย และค่าใช้จ่ายที่ปันส่วนของส่วนกลางให้กับคณะ 
UBU_5.1-2-4 รายงานการประชุมหารือแนวทางด าเนินงานจัดท าต้นทุนต่อหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 
UBU_5.1-3-1 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561  
UBU_5.1-3-2 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว1173 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

ด าเนินการระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน เพื่อประกอบการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว1278 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560 เรื่อง ขอติดตามการด าเนินการ
ระบุและวิเคราะห์ความเสี่ยง ระดับคณะ/หน่วยงาน เพื่อประกอบการจัดท าแผนบริหารความ
เสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ติดตามคร้ังที่ 1)  

UBU_5.1-3-3 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว1139 ลงวันที่ 21 กันยายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
ทบทวนแนวทางและวิธีการจัดการความเสียง เพื่อจัดท าแผนบริหารความเสียงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 บันทึกข้อความที่ ศธ 
0529.5/ว1394 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ผู้รับผิดชอบหลักทบทวน
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แนวทางการจัดการความเสียง เพื่อบรรจุในแผนบริหารความเสียงและแผนการปรับปรุงควบคุม
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 

UBU_5.1-3-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการประชุมคร้ังที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560  

UBU_5.1-3-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คร้ังที่ 18/2560 เมื่อวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2560  

UBU_5.1-3-6 รายงานการประชุมกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 
UBU_5.1-3-7 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว149 ลงวันที่ 24 มกราคม 2561 เรื่อง ขอส่งแผนบริหารความ

เสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
UBU_5.1-3-8 - บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว226 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์

จัดส่งแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
- บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว353 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดส่ง
แผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 (ติดตามคร้ังที่ 1) 

UBU_5.1-3-9 - บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว301 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอส่งคู่มือการด าเนินงาน
บริหารความเสียงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2561-2564 
- คู่มือการด าเนินงานบริหารความเสียงและควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.2561-
2564 

UBU_5.1-3-10 - บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว348 ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสร้าง
ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสียง
และการปรับปรุงควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว368 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561 เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสร้าง
ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสียง
และการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับส านักงานอธิการบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
- บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว412 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2561 เร่ือง ขอส่งสรุปการประชุมสร้าง
ความเข้าใจแนวทางการด าเนินงานและการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

UBU_5.1-3-11 - บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว424 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 เรื่อง การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 2561) 
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- บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว423 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561 เรื่อง การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 2561) 
- บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว636 ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ขอติดตามการรายงาน
ผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 2 (ณ 31 มีนาคม 2561) (ติดตาม
คร้ังที่ 1)  

UBU_5.1-3-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานด้านนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561  

UBU_5.1-3-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันที่ 1 
พฤษภาคม 2561 

UBU_5.1-3-14 - บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว781 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2561) 
- บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว960 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เร่ือง ขอติดตามการรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2561) (ติดตาม
คร้ังที่ 1)  
- บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว780 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
คณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2561)  
- บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว961 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เร่ือง ขอติดตามการรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2561) (ติดตาม
คร้ังที่ 1)  
- บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว961 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 เร่ือง ขอติดตามการรายงานผล
การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับคณะ/
หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 3 (ณ 30 มิถุนายน 2561) (ติดตาม
คร้ังที่ 2) 

UBU_5.1-3-15 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 
2561 

UBU_5.1-3-16 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 
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UBU_5.1-3-17 - บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว1294 ลงวันที่ 10 กันยายน 2561 เรื่อง การรายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 2561)  
- บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว1268 ลงวันที่ 6 กันยายน 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
คณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 2561)  
- บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/ว1446 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับ
คณะ/หน่วยงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาส 4 (ณ 30 กันยายน 2561) 
(ติดตามคร้ังที่ 1)  

UBU_5.1-3-18 บันทึกข้อความที่ ศธ 0529.5/1449 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2561 เรื่อง ขอให้ด าเนินการประเมิน
ระดับความเสี่ยงหลังการด าเนินการจัดการความเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการ
ปรับปรุงควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

UBU_P_5.1-4-1 รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

UBU_P_5.1-4-2 ภาพระบบสารสนเทศเพื่อบริการด้านการจัดการศึกษาแก่นักศึกษาและบุคลากร 

UBU_P_5.1-4-3 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงตาม

นโยบายด้านการอุดมศึกษาแห่งชาติ  

UBU_P_5.1-4-4 ภาพการเข้าร่วมการประชุม/กิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีของผู้บริหาร 

UBU_P_5.1-4-5 ภาพเว็บไซต์ และหน้าจอเปดเผยขอมูลสารสนเทศตางๆ ผานเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  

UBU_P_5.1-4-6 ภาพเว็บไซต์ข่าวสาร และรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย และการมีส่วนร่วมต่างๆ  

UBU_P_5.1-4-7 ภาพตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดี พร้อมค าสั่งมอบอ านาจต่างๆ 

UBU_P_5.1-4-8 ภาพตัวอย่างการออกระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ  

UBU_P_5.1-4-9 ภาพประกาศมหาวิทยาลัยในการเปิดประกาศสอบต าแหน่งต่างๆ  

UBU_P_5.1-4-10 รายงานการประชุม - มติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

UBU_P_5.1.5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานด้านการบริหารงานและพัฒนา
บุคลากร ก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

UBU_P_5.1.5-2 รายงานผลการเข้าร่วมเครือข่ายการจัดการความรู้ (Mini_UKM)  
UBU_P_5.1.5-3 เว็บไชต์การจัดการความรู้ http://www.ubu.ac.th/web/kmubu 
UBU_P_5.1.5-4 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
UBU_P_5.1.6-1 กรอบอัตราก าลังบุคลากรสายวชิาการและสายสนบัสนุน  
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UBU_P_5.1.6-2 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดกรอบของต าแหน่งประเภททั่วไป และ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560  

UBU_P_5.1.6-3 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง การก าหนดกรอบของต าแหน่งประเภททั่วไป และ
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉบับลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  

UBU_P_5.1.6-4 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวา่ด้วยการก าหนดภาระงานของ ผู้ด ารงต าแหน่งอาจารย์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2559 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  ประกาศ ณ วันที่ 22 ธนัวาคม พ.ศ. 
2559  

UBU_P_5.1.6-5 แผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
UBU_P_5.1.6-6 ทุนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านคุณวุฒิ  
UBU_P_5.1.6-7 รายงานผลการประเมินสมรรถนะ ทักษะ ความรู้และความสามารถ ของบุคลากรสายสนับสนุน 

เพื่อน าผลการประเมินไปจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนรวม 6 ด้าน ได้แก่ ภาษาอังกฤษ 
คอมพิวเตอร์ การจัดการข้อมูล การค านวณ ความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ด้านกฎหมายและ
ระเบียบราชการ  

UBU_P_5.1.6-8 รายงานประสิทธิผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561  

UBU_P_5.1.6-9 การจัดสวัสดิการที่พักอาศัย ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีแฟลตที่พักอาศัยส าหรับบุคลากร จ านวน 6 
หลัง  

UBU_P_5.1.6-10 การจัดให้มีการแข่งขันกีฬาบุคลากรร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 37 
ระหว่างวันที่ 1 - 9 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

UBU_P_5.1.6-11 การช่วยเหลือค่าฌาปนกิจศพและเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  

UBU_P_5.1.6-12 การบริการรถรับส่งส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยและบุตรหลานบุคลากร () 
UBU_P_5.1.6-13 มหาวิทยาลัยได้มีการประเมินความพึงพอใจด้านสวัสดิการ ด้านการสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และ

ด้านการสร้างขวัญก าลังใจของบุคลากร  
UBU_P_5.1.6-14 การส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่  
UBU_P_5.1.6-15 รายงานผลการประเมินความสุขและความผูกพันต่อองค์กร  
UBU_P_5.1-7-1 นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
UBU_P_5.1-7-2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ 29 ตุลาคม 2561 
UBU_P_5.1-7-3 ค าสั่งแต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพฯ 
UBU_P_5.1-7-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย  

(การติดตามผลการด าเนินงานรอบ 6 เดือน)  
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รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการเอกสาร/หลักฐาน 

(การติดตามผลการด าเนินงานรอบ 9 เดือน)  
(การติดตามผลการด าเนินงานรอบ 12 เดือน)  

UBU_P_5.1-7-5 เว็บไซต์ส านักงานประกันคุณภาพฯ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
UBU_P_5.1-7-6 ภาพกิจกรรมการจัดโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา 
UBU_P_5.1-7-7 ภาพตัวอย่าง ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการด าเนินงานประกันคุณภาพภายใน 
UBU_P_5.1-7-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
UBU_P_5.1-7-9 รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  
UBU_P_5.1-7-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
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ตัวบ่งชี้ท่ี   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 

ข้อมูลพื้นฐาน 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 

1.     ผลรวมค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะ (ทกุคณะ) 42.95 43.12 44.20 
1.1 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะเภสัชศาสตร ์ 4.36 4.47 4.31 
1.2 ค่าคะแนนการประเมินภายใน วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 4.29 3.96 4.17 
1.3 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะพยาบาลศาสตร์ 3.55 3.26 3.90 
1.4 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะวิทยาศาสตร ์ 4.25 4.46 4.06 
1.5 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4.52 4.64 4.53 
1.6 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะเกษตรศาสตร ์ 4.46 4.18 4.31 
1.7 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะศลิปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 3.49 3.43 3.63 
1.8 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะศลิปศาสตร ์ 3.65 3.67 3.63 
1.9 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะบรหิารศาสตร ์ 3.51 3.96 3.95 
1.10 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะนิติศาสตร ์ 3.68 3.79 3.93 
1.11 ค่าคะแนนการประเมินภายใน คณะรัฐศาสตร ์ 3.19 3.30 3.93 
2.     จ านวนคณะทั้งหมดที่รบัการประเมินภายใน 11 11 11 
3.     ค่าเฉลี่ยของระดับคุณภาพของทุกหลักสูตรของคณะ 3.91 3.92 4.03 
4.  ระดับคุณภาพ พอใช้ ดี ดี 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมนิระดับคณะของทุกคณะ 
จ านวนคณะทัง้หมดในสถาบัน 
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ผลการประเมินตนเองปีนี้  

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

3.92 4.03 4.03 บรรลุเป้าหมาย 

 

รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/
หลักฐาน 

ชื่อรายการหลักฐาน/เอกสาร 

UBU_O_5.2-1-1 ตารางสรปุผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2560 
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ตัวบ่งชี้ท่ี   5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ กระบวนการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (เกณฑ์ข้อ 1-5)  

                             และส านักงานประกันคุณภาพฯ (เกณฑ์ข้อ 6) 

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

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

6ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน  

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

 
1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตาม

องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 ผลการด าเนินงาน : 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร และ คณะ 
                  ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตร ทุกคณะ มีการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะตามคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาปีการศึกษา ปี พ.ศ. 2557  ของ สกอ. 
ตามมติสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 28 ตุลาคม 2560 เห็นชอบแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 (UBU_P_5.3-1-1) ซึ่งด าเนินการต่อเนื่องจากปีการศึกษา 2559  
                   ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติเห็นชอบให้ 3 หลักสูตรด าเนินการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของสภา
วิชาชีพ ได้แก่ 1) หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต คณะเภสัชศาสตร์ ใช้ระบบการรับรองหลักสูตรของสภาเภสัชกรรม             
2) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข ใช้ระบบรับรองรับรองคุณภาพ WFME ซึ่ง
เป็นเกณฑ์ของสากลที่กลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.)  และ 3) หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต 
คณะพยาบาลศาสตร์ ใช้ระบบการรับรองหลักสูตรของสภาการพยาบาล  โดยทั้ง 3 หลักสูตรต้องจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการก ากับมาตรฐาน (องค์ประกอบที่ 1) พร้อมจัดส่งข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบ CHE QA Online เป็น
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

ประจ าทุกปี  และ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งมติคณะกรรมการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 มีมติรับทราบและให้ความเห็นชอบการใช้
ระบบประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 3 หลักสูตรข้างต้นตามที่สภา
มหาวิทยาลัยเห็นชอบ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2559 เป็นต้นไป (UBU_P_5.3-1-2)  
 
กลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพระดับหลักสูตร และ คณะ 
                  กลไกส าคัญของมหาวิทยาลัยที่ท าหน้าที่หลักในการก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพของ
หลักสูตรและคณะ  คือ คณะกรรมการประจ าคณะ คณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย โดยมีส านักงานพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา และส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เป็นหน่วยงานประสานงาน 
                  โดยมีเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการก ากับ ติดตามการด าเนินงาน คือ การประชุมคณะกรรมการประกัน
คุณภาพระดับมหาวิทยาลัย โดยจะมีวาระในการก ากับการด าเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตรและคณะ เช่น                    
การมอบหมายหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละตัวบ่งชี้ (UBU_P_5.3-1-3) การก าหนดแผนการด าเนินงาน (UBU_P_5.3-1-4) 
การมอบหมายให้งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงาน ท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานประกัน
คุณภาพโดยให้ลงรายละเอียดถึงระดับหลักสูตร (UBU_P_5.3-1-5) การติดตามข้อมูลพื้นฐาน ระดับหลักสูตร 
(UBU_P_5.3-1-6) เป็นต้น 
แนวทางการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. การควบคุมคุณภาพ 
               1) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  
                    -  คณะกรรมการประจ าคณะ ท าหน้าที่หลักในการก ากับติดตามการด าเนินการของหลักสูตรให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพภายในก าหนด  
                    – ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการส่งเสริม สนับสนุน ก ากับติดตาม
การด าเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพ มาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 
และ พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 (UBU_P_5.3-1-7) ได้วางระบบในการส่งเสริม 
สนับสนุน ก ากับติดตามหลักสูตร ซึ่งได้จัดท าคู่มือบริหารวิชาการ และระเบียบมหาวิทยาลัย เรื่อง ระบบและกลไกการ
บริหารหลักสูตรและการจัดท ารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. 2558 (UBU_P_5.3-1-8)  เพื่อให้หลักสูตรและคณะถือ
ปฏิบัติ และได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (UBU_P_5.3-1-9) เพื่อใช้ในการบันทึกข้อมูลหลักสูตร การก ากับติดตามการด าเนินงานหลักสูตรที่เก่ียวข้องกับ
การด าเนินการจัดท ารายงาน มคอ.2 - 7 และได้จัดท าปฏิทินการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกัน
คุณภาพของหลักสูตร (UBU_P_5.3-1-10)  
                        - คณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย (UBU_P_5.3-1-11) และคณะกรรมการบริหาร
บัณฑิตศึกษา (UBU_P_5.3-1-12) ท าหน้าที่ในการก ากับติดตามการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะวิชาให้มีผลการ
ด าเนินงานเป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษา ตามล าดับ  

http://www.e-manage.mju.ac.th/openFile.aspx?id=MTI5MjM4
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                        - คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ก ากับติดตาม
การด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
                    
               2) การประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ  
                    - คณะกรรมการประจ าคณะ ท าหน้าที่หลักในการก ากับติดตามการด าเนินการของคณะให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพภายในก าหนด  
                   - ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ - ท าหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินงาน และกระตุ้นให้มีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย 
                             -  เผยแพร่คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2557 ของ สกอ. 
เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ 
                             - จัดท าระบบการจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) รองรับเอกสารการประเมิน
คุณภาพระดับหลักสูตร และจัดท า Template การเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสูตร (UBU_P_5.3-1-
13) 
                   - คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่โดยก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานและให้ข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 
2. การติดตาม ตรวจสอบคุณภาพ 
              การติดตามผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะนั้น มหาวิทยาลัยก าหนดให้ด าเนินการจ านวน 3 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน, รอบ 9 เดือน และรอบ 12 เดือน   
โดยการรายงานผลการด าเนินงานของระดับหลักสูตรและระดับคณะ  จะต้องน าเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาก่อนน าส่งให้ส านักงานประกันคุณภาพฯ เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย 
และ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามล าดับต่อไป (UBU_P_5.3-1-14) 
 
3. การประเมินคุณภาพ 
              ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้เสนอรูปแบบและวิธีการประเมินคุณภาพภายใน            
ปีการศึกษา 2560 โดยด าเนินการตามกรอบแนวทางการประเมินคุณภาพภายในที่ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ก าหนด โดยก าหนดในมีการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ในช่วงวันที่ 7 กรกฎาคม-15  
สิงหาคม 2561  จ านวนทั้งสิ้น 77  หลักสูตร และ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะในช่วงเดือน 1 – 30
กันยายน 2561  จ านวน 11 คณะ/วิทยาลัย (UBU_P_5.3-1-15) 
 
4. การปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ 
              ส านักงานพัฒนาคุณภาพฯ ก าหนดให้หลักสูตร จัดท าแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 - 
2564 ระดับมหาวิทยาลัย (Improvement Plan) โดยมีการก าหนดโครงการ/กิจกรรม และค่าเป้าหมายให้สอดคล้องกับ
การด าเนินงานของคณะวิชา รวมทั้ง ความเปลี่ยนแปลงและนโยบายการพัฒนาการศึกษาให้รองรับภาคอุตสาหกรรม 
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และการจัดการเรียนการสอนเข้าสู่ยุคดิจิทัล รวมถึง การพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
ปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา โดยเน้นออกแบบหลักสูตรที่เป็นการศึกษาที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based 
Education) เพื่อการด าเนินการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัยทั้งระบบ    
                นอกจากนี้ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ โดยก าหนดให้หลักสูตร คณะและ
มหาวิทยาลัย จัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาตาม (Improvement plan) ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายใน ในแต่ละปีการศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตามล าดับ และก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานตามรอบระยะที่ก าหนด 

 
2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้

กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
 ผลการด าเนินงาน : 

1. ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามการด าเนินงานโดยมอบหมายให้
คณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย (UBU_P_5.3-2-1) คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภา
มหาวิทยาลัย (UBU_P_5.3-2-2) และคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย (UBU_P_5.3-2-
3) เป็นผู้ก ากับและติดตามผลด าเนินการของทุกหลักสูตร และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอย่างต่อเนื่อง และมีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่ในการ
พัฒนา บริหาร ก ากับ ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า 
และระดับสถาบัน 
               2. ระดับคณะ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบในการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานการประกันคุณภาพทุกระดับของมหาวิทยาลัย  โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและ
สารสนเทศ เป็นประธานกรรมการ รองอธิการดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีหรือผู้แทน ผู้อ านวยการส านักหรือผู้แทน เป็น
กรรมการ และหัวหน้าส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีส านักงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาเป็นหน่วยประสานงาน และรายงานผลการติดตามให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาตามแนวทางที่ได้ก าหนดไว้ 
 

 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 ผลการด าเนินงาน : 

                มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ระดับคณะ ระดับส านัก และระดับสถาบัน โดยมีหลายรูปแบบ 
ประกอบด้วยทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรทางการเงินและทรัพยากรอ่ืน ๆ ตามงบประมาณที่ได้มีการจัดสรรของแต่ละ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรและคณะ อาทิ 
                1. ด้านการผลิตบัณฑิต  มีการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของหน่วยงาน อาทิ 
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                    (1) ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีการสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร เช่น โครงการ
พัฒนาหลักสูตร (TQF) อบรมให้ความรู้อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกี่ยวการพัฒนา
หลักสูตรและรายวิชา โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น (UBU_P_5.3-3-1) 
                     (2) ส านักพัฒนานักศึกษา จัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทุนการศึกษา และการ
บริการด้านต่าง ๆให้แก่นักศึกษา 
                     (3) กองบริการการศึกษา จัดสรรงบประมาณส าหรับการปรับปรุงระบบทะเบียนและประมวลผล และ
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
                     (4) กองการเจ้าหน้าที่ จัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรเป็นประจ าทุกปี 
                  
                2. ด้านการวิจัย  มีการจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานส่งเสริมบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยได้ผลิตผลงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิชาการ อาทิ   
                      (1) เป็นทุนส าหรับให้อาจารย์และนักวิจัย ในการผลิตผลงานวิจัยและน าเสนอผลงานวิชาการ เช่น 
ทุนนักวิจัยด้านต่าง ๆ  ทุนค่าตอบแทนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ทุนค่าตอบแทนที่ได้รับ
การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/การจดทะเบียนพันธุ์พืช-สัตว์)  ทุนค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์
บทความทางวิชาการในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  ทุนการน าเสนอผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย 
(Oral Presentation) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่จัดในประเทศไทย  ทุนการน าเสนอผลงานวิจัย/ผลงาน
ทางวิชาการ แบบบรรยาย (Oral Presentation) ในต่างประเทศ  
                       (2) จัดประชุมวิชาการ มอบ.วิจัย เป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็นเวทีเผยแพร่ผลงานวิชาการของอาจารย์
และนักวิจัย 
                       (3) จัดท าวารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแหล่งให้อาจารย์และนักวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยแก่สาธารณชน จ านวน 2 ฉบับ ได้แก่ (1)  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (TCI กลุ่มที่ 1)  (2) วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (TCI 
กลุ่มที่ 1) เป็นต้น 
                 
                   3. ด้านบริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีการจัดสรรงบประมาณให้ส านักงานส่งเสริม
บริหารงานวิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรในการจัดท า
โครงการบริการวิชาการและโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
                    
                   4. ด้านการบริหารจัดการ มีการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของหน่วยงาน อาทิ 
                       (1) ส านักงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ส าหรับให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดหาอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งระบบเครือข่าย เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ด้านสารสนเทศอ่ืนๆ และ พัฒนาศักยภาพด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของอาจารย์ บุคคลกร นักศึกษา  
                       (2) ส านักวิทยบริการ ส าหรับพัฒนาการบริการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนการ
ค้นคว้า การวิจัย  
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                 (3) ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ส าหรับการสนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสูตรและคณะ เช่น จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการด าเนินงานระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน 
(UBU_P_5.3-3-2) 

            นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการสนับสนุนข้อมูลและการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ส าหรับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้ (UBU_P_5.3-3-3) 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี ้ การสนับสนุนการด าเนินงาน 
1. การก ากับมาตรฐาน การบริหารจัดการ

หลักสูตร 
- ส านักงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา จดัท า 1) ประกาศแนวทางการด าเนินงาน
หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง่ชาติ 2) จัดท าคู่มือบริหารวิชาการเพื่อให้
หลักสูตรและคณะถือปฏิบัติ และ 3) พฒันาระบบ UBU TQF MAPPER เพื่อใช้ในการ
ก ากับติดตามการรายงาน มคอ. 3-7 ของหลักสูตร 

2.บัณฑิต 1.คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบ TQF 

- มอบกองแผนงานและส านักงานบริหารบัณฑิตเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็น
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 

 2.การได้งานท าหรือ
ผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

- มอบกองแผนงานและส านักงานบริหารบัณฑิตเป็นผู้ด าเนินการส ารวจความคิดเห็น
ของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
- มหาวิทยาลัยสนับสนุนทุนในการน าเสนอผลงานของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

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

 2.การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา เช่น  
- โครงการค่ายม.อุบลฯ วิชาการ คร้ังที่ 21 วันที่ 23–29 ธ.ค.60   
-โครงการไอทีแคมป์ ค่ายพัฒนาเยาวชนด้านเทคโนโลยี   วันที่ 27–29 ก.ค.61  3.ผลที่เกิดกับผู้เรียน 

4.อาจารย ์ 1. การบริหารและพัฒนา
อาจารย ์

- จัดสรรทุนศึกษาแก่อาจารย์ โดยจัดตั้งกองทุนพัฒนาสวัสดิการและพัฒนาอาจารย์ 
-จัดตั้งโครงการพัฒนาการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 โดยจัดสรรงบประมาณ 
จ านวน600,000 บาท ในการจัดโครงการอบรมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่
เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และความส าคัญของ
การเรียนการสอนแบบ Active Learning ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 แก่อาจารย์ผู้สอนและบุคลากรให้มีความสามารถในการจัดการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล  และใช้เทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะของคนในศตวรรษที่ 21  มีความ
พร้อมในการท างาน การด ารงชีวิตและปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นใน
สังคมปัจจุบันได้ 

 2. คุณภาพอาจารย ์ - จัดสรรทุนวิจัย และการตีพิมพ์เผยแพร่ หรือการผลิตต าราของอาจารย์ 
-จัดโครงการอบรมเรื่อง การก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามการจัดการศึกษาแบบ 
Outcome-based Education (OBE) และมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์  
Teaching Professional Standard Framework (PSF) เพื่อ ให้อาจารย์ผู้สอนและ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้
และการวัดประเมินผลตามการจัดการศึกษาแบบ Outcome-based Education 
(OBE) และมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์มากยิ่งขึ้น และสามารถก าหนดมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้และก าหนดวิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวิธีการเรียนการสอนและ
ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ในรายวิชาหรือหลักสูตรได้ (UBU_P_5.3-3-2)    
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5.หลักสูตรการเรียน 
การสอน การประเมิน
และสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

1.สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 

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

2. กระบวนการเรียนการ
สอนและการวางระบบ
ผู้สอน 
3. การประเมินผู้เรียน 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - สนับสนุน จัดหา บริการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา เช่น หอ้งสมุดหอพัก
นักศึกษาโรงอาหารสนามกีฬาระบบสารสนเทศด้านนักศึกษา – กองทุนกูย้ืมเพื่อ
การศึกษา (UBU-SIS)ระบบการขอรหัสผ่านเพื่อเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตระบบจัดการการ
เรียนการสอนแบบ Online D4L+Pระบบทะเบียนกจิกรรมนักศึกษา 

 

 
4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบัน

เพื่อพิจารณา 
 ผลการด าเนินงาน : 

             ผลประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  การประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ด าเนินการ
ในช่วงวันที่ วันที่ 2 กรกฎาคม ถึง 16 สิงหาคม 2561 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้น าเสนอผล
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับ
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2561 ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2561 (UBU_P_5.3-4-1)  วาระที่ 4.2 (ร่าง) สรุปผลตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ ครั้งที่ 14/2561 วันที่ 4 กันยายน 2561 วาระที่ 4.3 รายงานผล
การประเมินการประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  (UBU_P_5.3-4-2) และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมคร้ังที่ 9/2561  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 รายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา (UBU_P_5.3-4-3)  
            โดยผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 สรุปได้ดังนี้  
             1)  “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ทั้งหมด 77 หลักสูตร  คิดเป็นร้อยละ 100    ของหลักสูตร
ทั้งหมด (เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558 และ 2559 ร้อยละ 91.76 และ 95.00 ตามล าดับ)  โดยระดับคุณภาพของ
หลักสูตร ดังนี้ 
                      - ระดับคุณภาพดี จ านวน 56 หลักสูตร (ร้อยละ 72.73 ของหลักสูตรได้มาตรฐานทั้งหมด) 
                      - ระดับคุณภาพปานกลาง จ านวน 21 หลักสูตร (ร้อยละ 27.27 ของหลักสูตรได้มาตรฐานทั้งหมด)   
            2) คะแนนผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรทั้งหมด ในปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.14 ระดับ 
“ดี” ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ ปีการศึกษา 2558 และ 2559  ซึ่งเท่ากับ 2.98 (ระดับ “ปานกลาง”) และ 2.95  ระดับ 
(“ปานกลาง”) ตามล าดับ  
             ผลประเมินคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560   การประเมินคุณภาพ ระดับคณะ ด าเนินการในช่วงวันที่ 
1- 28 กันยายน 2561 ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้น าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน 
ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 16/2561 วันที่ 2 ตุลาคม 2561 วาระที่ 4.10 รายงานผลการประเมินการ
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 ระดับคณะ (UBU_P_5.3-4-4) และจะน าเสนอสภามหาวิทยาลัย
เพื่อพิจารณา ในการประชุมคร้ังที่ 10/2561 ในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ต่อไป  
           โดยผลการประเมินคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 สรุปได้ดังนี้ 
                 (1) ระดับ “ดีมาก” 1 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (4.53) 
    (2) ระดับ “ดี” 10 คณะ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ (4.31) คณะเภสัชศาสตร์ (4.30) วิทยาลัย
แพทยศาสตร์และการสาธารณสุข (4.17) คณะวิทยาศาสตร์ (4.04) คณะบริหารศาสตร์ (3.95) คณะนิติศาสตร์ (3.93) 
คณะรัฐศาสตร์ (3.93) คณะพยาบาลศาสตร์ (3.88) คณะศิลปประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (3.63) คณะศิลป-
ศาสตร์ (3.54)                 

 
5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให้มี

คุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ผลการด าเนินงาน : 

ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตร 
            ผลประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560   ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
ได้น าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560  น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 14 / 2561 ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 
วาระที่ 4.3 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (UBU_P_5.3-5-1) และน าเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 ในวาระที่ 4.1.2.7 รายงานผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 (UBU_P_5.3-5-2)  
             หลักสูตร คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น ดังนี้ 
             ผลประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2560 มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
                       1. ร้อยละของหลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 มีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พบว่า ร้อยละของ
หลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ใน ปีการศึกษา 2557 – 2560  เท่ากับ 81.25, 91.76, 96.25 และ 
100 ตามล าดับ) และ ร้อยละของหลักสูตรที่ไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ลดลงอย่างต่อเนื่องเช่นกัน              
                      2. คะแนนผลการประเมินภาพรวมของหลักสูตรทั้งหมด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่                  
ปกีารศึกษา 2557 - 2560 เท่ากับ 2.24 (ระดับน้อย), 2.68 (ระดับปานกลาง), 2.95 (ระดับปานกลาง) และ 3.14 (ระดับ
ดี) ตามล าดับ 
 
ผลการประเมินคุณภาพคณะ 
            ผลประเมินคุณภาพระดับคณะ ปีการศึกษา 2560   ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ได้
น าเสนอผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2560 น าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันอังคาร ที่ 4 กันยายน  2561 และน าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณา เมื่อวันที่  29 กันยายน 2561   
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ ์

             คณะ/วิทยาลัย และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากที่ประชุม
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น ดังนี้ 
             ผลประเมินคุณภาพระดับคณะ/วิทยาลัย ปีการศึกษา 2557-2560 มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
                      1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะ/วิทยาลัยในภาพรวม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้แก่                    
ปีการศึกษา 2557 – 2560  เท่ากับ 3.44 (ระดับพอใช้), 3.91 (ระดับดี), 3.92 (ระดับดี) และ 4.02 (ระดับดี) 
                      2. ในปีการศึกษา 2560 คณะ/วิทยาลัย มีผลประเมินคุณภาพระดับคณะ/วิทยาลัยเพิ่มขึ้น จ านวน 6 
หน่วยงาน เม่ือเทียบกับผลประเมินคุณภาพปีการศึกษา 2559 
 

 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 ผลการด าเนินงาน : 
        ปีการศึกษา 2560 มีการประเมินคุณภาพหลักสูตร 77 หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน ทั้งหมด 77 หลักสูตร ดังนั้น จึงผ่านตามเกณฑ์การประเมินฯ 
         

 

ผลการประเมนิคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2558-2560  
 

รายละเอียด 
ปีการศึกษา 

2558 2559 2560 
1. จ านวนข้อที่ได้คะแนน 5  ข้อ 5  ข้อ 6 
2. ข้อที่ได้คะแนน ข้อที่  1,2,3,4,5 ข้อที่  1,2,3,4,5 1-6  
3. คะแนนประเมิน 4.00 4.00 5.00 

  4. ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก 
 

ผลการประเมินตนเองปีนี้  
 

เป้าหมาย ผลด าเนินงาน 
คะแนนการตนเองประเมิน  

(1-5 คะแนน) 
การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 4.00 บรรลุเป้าหมาย 
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รายการเอกสารหลักฐาน 

รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการเอกสาร/หลักฐาน 
UBU_P_5.3-1-1 ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีเร่ือง แนวทางการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒ ิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2553  
UBU_P_5.3-1-2 คู่มือการบริหารงานวิชาการ มหาวิทยาลัย 
UBU_P_5.3-1-3 ระเบียบมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เร่ือง ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตรและการ

จัดท ารายละเอียดของหลักสูตร พ.ศ. 2558 
UBU_P_5.3-1-4 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
UBU_P_5.3-1-5 ปฏิทินการบันทึกข้อมูล มคอ.3-7 ในระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดท าหลักสตูร

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
UBU_P_5.3-1-6 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
UBU_P_5.3-1-7 กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2552 
UBU_P_5.3-1-8 คู่มือบริหารวิชาการ และระเบียบมหาวิทยาลัย 
UBU_P_5.3-1-9 ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดท าหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
UBU_P_5.3-1-10 ปฏิทินการด าเนินงานของหลักสูตร  
UBU_P_5.3-1-11 คณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัย  
UBU_P_5.3-1-12 คณะกรรมการบริหารบัณฑิตศึกษา 
UBU_P_5.3-1-13 Template การเขียนรายงานประเมินตนเอง SAR ระดับหลักสตูร 
UBU_P_5.3-1-14 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพฯ  
UBU_P_5.3-2-1 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
UBU_P_5.3-2-2 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย

อุบลราชธาน ี
UBU_P_5.3-2-3 ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดบัมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
UBU_P_5.3-3-1 แผนปฏบิัติงานประจ าปีการศึกษา 2560   
UBU_P_5.3-3-2 รายงานผลโครงการอบรมเรื่อง การก าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามการจัดการศึกษา

แบบ Outcome-based Education (OBE) และมาตรฐานสมรรถนะวิชาชีพอาจารย์ 
Teaching Professional Standard Framework (PSF) 

UBU_P_5.3-3-3 รายงานผลโครงการการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลยัสู่ยุคการเปลีย่นแปลง Thailand 4.0 
UBU_P_5.3-4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ระดับมหาวทิยาลัย คร้ังที่ 8/2561 
UBU_P_5.3-4-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 14/2561 วันที่ 4 

กันยายน 2561 
UBU_P_5.3-4-3 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2561  เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 
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รหัสเอกสาร/หลักฐาน ชื่อรายการเอกสาร/หลักฐาน 
UBU_P_5.3-5-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมคร้ังที่ 14 / 2561 

ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 
UBU_P_5.3-5-2 รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2561 
UBU_P_5.3-6-1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2560 
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ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินตนเอง  
 
ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  ปีการศึกษา 2560 
 

องค์ประกอบ 
การประเมินตนเอง ระดบัสถาบัน 

ผลการ
ประเมิน 

ปัจจัยน าเข้า 
Input 

กระบวนการ 
Process 

ผลลัพธ์ 
Output 

รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 4.02 5.00 3.11 4.23 ด ี
2. การวิจัย 4.73 5.00 5.00 4.91 ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 5.00 - 5.00 ดีมาก 
5. การบริหารจัดการ - 5.00 4.03 4.68 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

4.25 5.00 4.05 
4.61 ดีมาก 

ระดับคุณภาพ ดี ดีมาก ดี 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  ปีการศึกษา 2558 -2560 

องค์ประกอบ 
มิติคุณภาพการประกันคุณภาพภายใน 

ผลการประเมิน 
Input Process Out put รวม 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2559 2560 
1. การผลติบัณฑิต 3.80 3.92 4.02 4.00 5.00 5.00 2.68 2.98 3.11 3.66 4.16 4.23 ด ี ดี 
2. การวิจัย 4.34 4.34 4.73 4.00 5.00 5.00 4.62 4.53 5.00 4.32 4.62 4.91 ดีมาก ดีมาก 
3. การบริการวิชาการ - - - 5.00 5.00 5.00 - - - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 
4. การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

- - - 3.00 5.00 5.00 - - - 3.00 5.00 5.00 ดีมาก ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ - - - 3.50 4.50 5.00 3.91 3.92 4.03 3.64 4.31 4.68 ด ี ดีมาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งช้ีของทุก
องค์ประกอบ 

3.98 4.06 4.25 3.86 4.86 5.00 3.73 3.81 4.05 3.86 4.43 4.61 ด ี ดีมาก 

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี ดี ดี ดี ดีมาก ดี ดีมาก 
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ตารางการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพ 

 
 
 

 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 
(SAR) ระดับสถาบัน 

ผลงานเทียบ 
เป้าหมาย ผลงาน คะแนน 

ระดับ
คุณภาพ 

1. การผลิตบัณฑิต    4.23 ดี  
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.98 3.11 3.11 พอใช้ บรรลุเป้าหมาย 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก (ร้อยละ) 52.24 54.90 5.00 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวชิาการ (ร้อย
ละ) 

34.12 36.36 3.03 พอใช้ บรรลุเป้าหมาย 

1.4 การบริการนักศึกษาระดบัปริญญาตรี (ข้อ) 6 ข้อ 6 5.00 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ข้อ) 6 ข้อ 6 5.00 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

2. การวิจัย    4.91 ดีมาก  
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ (ข้อ) 
6 ข้อ 6 5.00 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

2.2 เงินสนบัสนุนงานวจิัยและงานสร้างสรรค์  4.34 4.73 4.73 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

2.3 ผลงานวชิาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย  4.53 5.00 5.00 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

3. การบริการวิชาการแก่สังคม     5.00 ดีมาก  
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ข้อ) 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    5.00 ดีมาก  
4.1 ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม (ข้อ) 6 ข้อ  6 ข้อ 5.00 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

5. การบริหารจัดการ    4.68 ดีมาก  
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม             

พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 
(ข้อ) 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ (คะแนนเฉลี่ย) 3.92 4.03 4.03 ดี บรรลุเป้าหมาย 

5.3 ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ (ข้อ) 6 ข้อ 6 ข้อ  5.00 ดีมาก บรรลุเป้าหมาย 

คะแนนการประเมิน ระดับสถาบัน   4.61 ดีมาก  
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ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 
 

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ( 1 ตุลาคม 2560  ถึง 30 กันยายน 
2561) 
                ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย                  
อุบลราชานี 5 ปี (ปีงบประมาณ 2560-2564)  ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 มีจ านวนทั้งสิ้น 45 ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 36 
ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 80.00 และมีตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด จ านวน 9 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อย
ละ 20.00 โดยมีรายละเอียดจ าแนกตามยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังนี้ 
 
ตารางแสดง ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่สอบผ่านใบประกอบวิชาชีพ                 
(กรณีหลักสูตรที่มีวิชาชีพ) ในครั้งแรก 

ร้อยละ 80.00 87.79 

2. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ หรือระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละ 0.75 2.73 

3. ร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระหรือเป็นผู้ประกอบการ ภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 80.00 89.20 

4. ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าตรงสาขา ร้อยละ 75.00 81.69 
5. จ านวนนวัตกรรมของนักศึกษาต่อปี ผลงาน 25 28 
6. ร้อยละความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา (ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม และการเป็นที่พึ่งของสังคมด้านภาวะผู้น า การท างาน
เป็นทีม ความใฝ่รู้ ด้านการพัฒนาตนเอง ความใฝ่รู้ การใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับการด ารงชีวิต) 

ร้อยละ 80.00 84.15 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. ร้อยละของผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ในระดับชาติหรือนานาชาติตามเกณฑ์คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา (กพอ.) เมื่อเปรียบเทียบกับโครงการวิจัยที่ได้รับ
งบประมาณ 

ร้อยละ 50.00 172.05 

3. จ านวนนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ ผลงาน/
ชิ้นงาน 

15 29 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิภาพและ
สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย 

โครงการ 95 107 

2. จ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมภายใต้ความร่วมมือกับ
องค์กรภายนอก 

โครงการ 25 57 

3. ร้อยละของจ านวนโครงการบริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมที่น าความรู้ 
และประสบการณ์มาใช้พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยของจ านวน
โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

ร้อยละ 80.00 80.00 

4. จ านวนกิจกรรมหรือโครงการเกิดขึ้นในชุมชน/สังคมเพื่อตอบสนอง
สังคมสูงวัย 

กิจกรรม/
โครงการ 

10 21 

5. ร้อยละของโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนรายวิชา
ใดวิชาหนึ่งที่เพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 60.00 100.00 
 

6. จ านวนผู้ประกอบการใหม่ที่เกิดขึ้น ราย 5 10 
9. ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการผู้ป่วยใน/ผู้ป่วยนอก ร้อยละ 85.00 90.24 
10. โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด รับรอง 1 1 
11. ร้อยละของรายได้ที่เพิ่มข้ึนจากการบริการวิชาการ ร้อยละ 5.00 13.63 
12. ร้อยละของโครงการบริการวิชาการ ที่มีการด าเนินการในพื้นที่
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย และชุมชนเกิดการน าความรู้จากการบริการ
วิชาการไปใช้อย่างต่อเนื่อง 

ร้อยละ 10.00 30.18 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
1. ร้อยละของจ านวนโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงไปสู่
การท าวิจัย/บริการวิชาการ/การเรียนการสอน/ กิจกรรมนักศึกษา 

ร้อยละ 20.00 56.15 

2. จ านวนแหล่งเรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 2 12 
4. ร้อยละของนักศึกษาที่เห็นความส าคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย ร้อยละ 80.00 88.97 
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อประโยชน์ในการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80.00 82.77 

6. จ านวนกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้แสดงผลงาน กิจกรรม 7 19 
7. ร้อยละของนักศึกษา บุคลากรและชุมชนที่ เข้าร่วมกิจกรรมตาม
เป้าหมายโครงการ 

ร้อยละ 82.00 115.19 

8. จ านวนหมวดความรู้ที่ปรากฎในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย หมวด
ความรู้ 

2 5 

9. จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการร่วมกับหน่วยงานภายนอก กิจกรรม 7 25 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. เกณฑ์ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 

คะแนน สูงมาก สูงมาก 
(ร้อยละ 86.36) 

2. ร้อยละของหน่วนงานที่มีการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ ในการ
ด าเนินการ 

ร้อยละ
หน่วยงาน 

55.00 100.00 

3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา/บุคลากรที่มีต่อการบริหารจัดการ
ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4 4.19 

9. ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานตามนโยบายแนวปฏิบัติในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว 

ระดับ 3 3 

10. จ านวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการเผยแพร่สู่สังคม
ภายนอกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้มหาวิทยาลัย 

ผลงาน/ป ี 40 89 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. ร้อยละของบุคลากรที่มีสรรถนะสูง ร้อยละ 50.00 61.58 
2. จ านวนของบุคลากรที่ได้รับรางวัลหรือการยกย่องเชิดชูเกียรติ หรือ
สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

คน 30 55 

3. ร้อยละของบุคลากรที่มีความสุขในการปฏิบัติงาน ร้อยละ 80.00 91.38 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยด้วย
โครงข่ายดิจิตอล 

ระดับ 4.00 5 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้ใชบ้ริการระบบเครือข่าย ระดับ 3.51 3.92 
 

2. ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุผลตามค่าเป้าหมายที่ก าหนด มีทั้งสิ้น 9 ตัวชี้วัด ณ สิ้นไตรมาส 4 ดังนี้   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
2. ร้อยละขององค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้อ้างอิงในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ 

ร้อยละ 50.00 45.16 

4. ร้อยละของแนวทาง/ข้อเสนอแนะในการพัฒนาในพื้นที่ชุมชน/สังคม ร้อยละ 50.00 32.26 
 
ปัญหา/อปุสรรค :  
ตัวชี้วัดที่ 2 : จ านวนผลงานตีพิมพ์ในระดับนานาชาติมีจ านวนน้อยจึงมีผลท าให้การน าไปใช้ในการอ้างอิงในระดับชาติ
หรือนานาชาติมีจ านวนน้อย 
ตัวชี้วัดที่ 4 : ส่วนใหญ่ไม่มีการด าเนินงานในด้านนี้อย่างชัดเจนเพื่อร่วมหาแนวทางในการพัฒนาชุมชนและสังคม 
แนวทางการแก้ไขปัญหา : 
ตัวชี้วัดที่ 2 : ควรมีการส่งเสริมให้มีการท างานวิจัยในเชิงบูรณาการเพิ่มมากขึ้นทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
ตัวชี้วัดที่ 4 : ควรมีการด าเนินงานร่วมกับชุมชนและสังคมเพิ่มมากข้ึน เช่นการพัฒนาเชิงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาชุมชน 
หรือการส่งเสริมความเข้มแข็งภายในชุมชน เพื่อรับฟังความคิดเห็นและน ามาหาแนวทางการพัฒนาต่อไป 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
7. ร้อยละของผู้รับบริการที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์  ร้อยละ 95.00 88.99 
8. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ/หน่วยงาน/องค์กรที่รับบริการ
วิชาการและวิชาชีพต่อประโยชน์จากบริการ  

ร้อยละ 90.00 86.36 

 



                                    รายงานการประเมินตนเอง ระดบัสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  
 

-163- 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนผลงานกิจกรรมที่มีการเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 
กิจกรรมต่อปี 

ผลงาน 75 28 
 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 

ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. รายได้สุทธิที่เพิ่มขึ้นจากการบริหารจัดการทรัพยากร ทรัพย์สิน และ
ทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัย จาก Base line ปี 2559 

ร้อยละ 3.00 0.99 
(ข้อมูลรายได้ ณ  

31 ส.ค. 61) 
2. ระดับความส าเร็จในการเนินการผ่านเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการจัดการ
ของเสียอันตรายที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

ระดับ 3 2 
อยู่ระหว่างรวบผล
และสรุปผลการ

ด าเนินงาน 
รายงานผล 15 ต.ค. 

61 
4. ผลการด าเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงานของสถาบันอุดมศึกษา คะแนน 4 3.8 

ใช้ผลการ
ด าเนินงานของปี 
2560 เนื่องจาก
เกณฑ์ในการ
รายงานของ พพ. 
จะรายงานผลตาม
ปีปฏิทนิ และ
สามารถสรุปผล
การประเมินตาม
เกณฑ์ ภายใน 3 
เดือนหลังสิ้นปี
ปฏิทิน ซึ่ง พพ. จะ
รายงานผลปี 2561 
ช่วงเดือน ก.พ.-
มี.ค 62 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ชื่อตัวชี้วัด หน่วยที่วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

4. ร้อยละของบุคลากรที่มีความผูกพันต่อองค์กร ร้อยละ 92.00 82.43 
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ข้อมูลพื้นฐานโดยย่อเกี่ยวกับงบประมาณ  

              มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจ านวนงบประมาณประจ าปีพ.ศ. 2561  ที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 
1,750,036,400 บาท ดังตารางที่ 1 จ าแนกตามประเภทรายจ่าย ดังตารางที่ 2 จ านวนงบประมาณเบิกจ่ายจริง 
จ าแนกตามประเภทรายจ่าย ดังตารางที่ 3 และ 4 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนงบประมาณที่จัดสรร   

แหล่ง
งบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

915,611,900 50.33 1,105,236,400 53.08 947,904,800 54.16 

งบประมาณเงิน
รายได ้

891,551,137 49.67 976,942,785 46.92 802,131,600 45.84 

รวม 1,795,106,737 100.00 2,082,179,185 100.00 1,750,036,400 100.00 
หมายเหตุ 1. เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559-2561 รวมงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล 
                ทั่วประเทศ (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)  
             2. เงินรายได้ รวมงบประมาณแผนงบประมาณรายจา่ยต้นปีและแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
 
ตารางที่ 2 แสดงงบประมาณทีจ่ัดสรร จ าแนกตามประเภทรายจ่าย  

ประเภท
รายจ่าย 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561  
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ 
เงินรายได ้

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

งบบุคลากร 514,829,500 186,800,655 523,794,100 199,539,896 549,074,300 185,026,000 
งบด าเนนิการ 82,609,200 392,425,668 78,690,900 354,243,285 98,557,500 332,646,140 
งบลงทุน 208,966,500 112,988,456 313,593,900 169,126,060 170,644,800 67,390,300 
งบเงินอุดหนุน 109,206,700 199,336,357 75,887,800 254,033,543 82,654,700 217,069,160 
งบรายจา่ยอื่น - - 113,269,700 - 46,973,500 - 

รวม 915,611,900 891,551,137 1,105,236,400 976,942,785 947,904,800 802,131,600 
หมายเหตุ 1. เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558-2559 รวมงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล 
                ทั่วประเทศ (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)  
             2. เงินรายได้ รวมงบประมาณแผนงบประมาณรายจา่ยต้นปีและแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
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ตารางที่ 3 แสดงจ านวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง  
 

แหล่งงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561(ไตรมาส3) 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

งบประมาณแผน่ดิน 893,963,635 58.33 1,055,190,147 61.26 683,310,274.90 63.68 
งบประมาณเงินรายได้ 638,723,930 41.67 667,248,913 38.74 389,673,859.22 36.32 

รวม 1,532,687,565 100 1,722,439,060 100 1,072,984,134.12 100 
หมายเหตุ 1. เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2558-2559 รวมงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล 
                ทั่วประเทศ (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)  
             2. เงินรายได้ รวมงบประมาณแผนงบประมาณรายจา่ยต้นปีและแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
             3. งบประมาณเบิกจ่ายจากระบบ UBUFMIS  
 
ตารางที่ 4 แสดงงบประมาณทีเ่บิกจ่ายจริง จ าแนกตามประเภทรายจ่าย  
 

ประเภท
รายจ่าย 

ปีงบประมาณ 2559 ปีงบประมาณ 2560 ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาส 3) 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
งบประมาณ 
เงินรายได ้

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ 
เงินรายได ้

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณเงิน
รายได้  

งบบุคลากร 521,512,739 168,554,961 529,075,476 182,372,089 359,469,038.46 139,320,009.27 
งบด าเนนิการ 84350098 269,939,255 78,603,852 221,939,712 40,267,601.31 120,840,900.18 
งบลงทุน 151,310,398 65,912,507 297,742,719 103,165,503 152,092,544.60 21,352,646.90 
งบอุดหนุน 136,790,400 134,317,207 44,729,600 159,771,609 117,269,010.00 108,144,671.67 
งบรายจา่ย
อ่ืนๆ 

- - 105,038,500 - 14,212,080.53 15,631.20 

รวม 893,963,635 638,723,930 1,055,190,147 667,248,913 683,310,274.90 389,673,859.22 
หมายเหตุ 1. เงินงบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2559-2561 รวมงบประมาณโครงการตามมาตรการกระตุ้นการ
ลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล 
                ทั่วประเทศ (งบกระตุ้นเศรษฐกิจ)  
             2. เงินรายได้ รวมงบประมาณแผนงบประมาณรายจา่ยต้นปีและแผนงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม 
             3. งบประมาณเบิกจ่ายจากระบบ UBUFMIS  
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ข้อมูลจ านวนนักศึกษาทั้งหมดทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2560   

ที่ คณะ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

1 คณะวิทยาศาสตร ์ 1,806 161 42 2,009 

2 คณะเกษตรศาสตร์ 1,082 32 16 1,130 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2,436 77 70 2,583 

4 คณะศิลปศาสตร ์ 1,841 93 - 1,934 

5 คณะเภสัชศาสตร์ 691 28 11 730 

6 คณะบริหารศาสตร ์ 3,571 96 - 3,667 

7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และ
การสาธารณสุข 

708 16 - 724 

8 คณะศิลปประยุกต์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์

269 - - 269 

9 คณะนิติศาสตร ์ 1,214 - - 1,214 

10 คณะรัฐศาสตร ์ 1,386 21 - 1,407 

11 หน่วยจัดการเรียนการสอน
จังหวัดมุกดาหาร 

47 - - 47 

12 คณะพยาบาลศาสตร ์ 297 - - 297 

รวม 15,348 524 139 16,011 
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จ านวนนักศึกษารับใหม่ ปีการศึกษา 2560 
 

ที่ คณะ ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมทั้งหมด 

1 คณะวิทยาศาสตร ์ 478 46 21 545 

2 คณะเกษตรศาสตร์ 321 3 2 326 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 709 18 11 738 

4 คณะศิลปศาสตร ์ 484 36 - 520 

5 คณะเภสัชศาสตร์ 128 6 1 135 

6 คณะบริหารศาสตร ์ 841 24 - 865 

7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

165 2 - 167 

8 คณะศิลปประยุกต์และสถาปตัยกรรม
ศาสตร ์

60 - - 60 

9 คณะนิติศาสตร ์ 363 - - 363 

10 คณะรัฐศาสตร ์ 363 - - 363 

11 คณะพยาบาลศาสตร ์ 75 - - 75 

รวม 3,987 135 35 4,157 
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จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ในปกีารศึกษา 2558-2560 
 

ที ่ คณะ 

ระดับอนุปริญญา ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท ระดับปริญญาเอก 

รวม 

2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 2558 2559 2560 

1 คณะวิทยาศาสตร ์ - - - 277 382 458 70 61 58 4 5 2 1,317 

2 คณะเกษตรศาสตร ์ 1 - - 237 228 157 19 12 8 2 4 3 671 

3 คณะวิศวกรรมศาสตร ์ 2 - - 391 450 461 24 17 10 9 8 5 1,377 

4 คณะศลิปศาสตร ์ - - - 295 359 382 10 7 7 - - - 1,060 

5 คณะเภสัชศาสตร ์ - - - 83 79 95 1 9 6 - - - 273 

6 คณะบริหารศาสตร ์ - - - 568 705 874 6 15 32 1 - - 2,201 

7 วิทยาลัยแพทยศาสตร์
และการสาธารณสุข 

- - - 117 112 148 - - 2 - - - 379 

8 คณะศลิปประยุกต์
และสถาปัตยกรรม
ศาสตร ์

- - - 12 34 59 - - - 1 1 - 107 

9 คณะนติิศาสตร ์ 1 1 - 144 170 155 - - - - - - 471 

10 คณะรัฐศาสตร ์ - 1 - 193 276 312 10 15 10 - - - 817 

11 หน่วยจัดการเรียน
การสอนจังหวัด
มุกดาหาร 

- - - 53 27 - - - - - - - 80 

12 คณะพยาบาลศาสตร ์ - - - 34 37 62 - - - - - - 133 

รวม 4 2 - 2,404 2,859 3,163 140 136 133 17 18 10 8,886 

 



 




