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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2560 

 

ค ำน ำ 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ

การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร

การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงาน               

ที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้คณะทราบ

สัมฤทธิ์ผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงาน

ในปีต่อไปเพื่อให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับ

การส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ที่สะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด รวมทั้งเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2. เพื่อให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทราบจุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่ควร
พัฒนาและแนวทางแก้ไข เพื่อใช้ในการท าแผนยกระดับคุณภาพในปีต่อไป 

3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และ
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาคุณภาพ 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการตรวจประเมิน

คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีปีการศึกษา 2560 เสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดปรากฏ              

ในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง 

จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 

 

 
ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

ตุลาคม 2561 
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สำรบัญ 
หน้ำ 

 
 
ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
บทสรุปผูบ้ริหำร ค 
ส่วนที่ 1 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 1 
ส่วนที่ 2 บทน า 2 
ส่วนที่ 3 วิธีการประเมิน 6 

3.1 การวางแผนและการประเมิน 6 
3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องนา่เชื่อถือของข้อมูล 6 

ส่วนที่ 4 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้ 7 
 ตาราง ป. 1 ผลการประเมนิรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 8 
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 24 
 ตาราง ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองคป์ระกอบคุณภาพ 24 
 จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 25 
ภำคผนวก 

 ก าหนดการตรวจเยี่ยมคณะ 35 
 ประมวลภาพกิจรรม 37 
 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 38 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
บุคคลภายนอกและภายใน ได้ตรวจประเมิน จากเอกสาร หลักฐาน การสัมภาษณ์ ผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย และ
ระดับคณะ ส านัก คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับการประเมินประจ าปีการศึกษา 
2560 เมื่อวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประกอบ พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวมมี
ระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.23) ซึ่งมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย 3.97) เมื่อ
วิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” มีจ านวน 2 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00) 
องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดี” มีจ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบ
ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 3.63 4.00 และ 
4.34 ตามล าดับ) 
 เมื่อวิเคราะห์ตามมิติระบบคุณภาพ คณะมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.25) การ
ด าเนินงานด้านกระบวนการ อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.29) ผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ “ดี” 
(คะแนนเฉลี่ย 4.06) 
 การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบว่า “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวน 
77 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด (เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558 และ 2559 ร้อยละ 91.76 
และ 96.25 ตามล าดับ) โดยหลักสูตรมีระดับคุณภาพ ดังนี้ 

- ระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน 56 หลักสูตร (ร้อยละ 72.72 ของหลักสูตรได้มาตรฐานทั้งหมด) 
- ระดับคุณภาพ “ปานกลาง” จ านวน 21 หลักสูตร (ร้อยละ 27.27 ของหลักสูตรได้มาตรฐาน

ทั้งหมด) 
การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะในภาพรวม คะแนน

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นดังนี้ 
- ระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน 1 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (4.53) 
- ระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน 10 คณะ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ (4.31) คณะเภสัชศาสตร์ (4.30) 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข  (4.17) คณะวิทยาศาสตร์  (4.04) คณะบริหารศาสตร์  (3.95)                        
คณะนิติศาสตร์ (3.93) คณะรัฐศาสตร์ (3.93) คณะพยาบาลศาสตร์ (3.88) คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ (3.63) คณะศิลปศาสตร์ (3.63) 
 

 

 

 

 

 



P a g e  | ง 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2560 

 

ตำรำงสรุปคะแนนผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับสถำบัน (แยกตำมมิติคุณภำพ) 

องค์ประกอบ 
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลกำรประเมิน 
I P O รวม 

1. กำรผลิตบัณฑิต 4.02  3.50  3.14  3.63  ดี 

2. กำรวิจัย 4.73  5.00  5.00  4.91  ดีมำก 

3. กำรบริกำรวิชำกำร  -    5.00   -    5.00  ดีมำก 

4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม    -    4.00   -    4.00  ดี 

5. กำรบริหำรจัดกำร  -    4.50  4.03  4.34  ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.25  4.29  4.06  
4.23  ดี 

ระดับคุณภำพ ดี ดี ดี 
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ส่วนที่ 1 
รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

ปีการศึกษา 2560 
 
 

1. ......................................................................... ประธานกรรมการ 

                (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล ทองนพเนื้อ) 

 

 

2. .......................................................................... กรรมการ 

                  (รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร) 

 

 

3. .......................................................................... กรรมการ 

                     (รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชต)ิ 

 

 

4. ........................................................................... กรรมการ 

            (รองศาสตราจารย์ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล) 

 

 

5.  ........................................................................... กรรมการ 

                 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลฉวี แสงชัย) 

 

 

6. ............................................................................ เลขานุการ 

(นางสาวทัศนีย์ สาคะรชิานนท์) 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 

1. วัน/เดือน/ปี ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่   24-26 ตุลาคม 2560  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   

2. รอบการประเมิน 

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

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 

 

 

 

4. ประวัติมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ เปิดท าการเรียนการสอนครั้งแรกในปี

การศึกษา 2531  ภายใต้ชื่อ "วิทยาลัยอุบลราชธานี" สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเปิดท าการสอนในสาขาวิชา
เกษตรศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2533 ได้รับการยกฐานะวิทยาลัยอุบลราชธานี                    
เป็ น  “มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ”  ซึ่ ง เป็ นมหาวิทยาลัยของรัฐล าดั บที่  19  สั งกัดทบวงมหาวิทยาลั ย                              
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ. 2533 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีเนื้อที่ประมาณ 5,212 ไร่ 
ห่างจากตัวเมืองอุบลราชธานี ประมาณ 15 กิโลเมตร  

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

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็น กลุ่ม ข คือ สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี คือ เป็นสถาบันที่เน้น
การผลิตบัณฑิต ระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการ

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นภดล  ทองนพเนื้อ ประธานคณะกรรมการ 
2. รองศาสตราจารย์รัชพล สันติวรากร กรรมการ 
3. รองศาสตราจารย์ภรณี ศิริโชต ิ กรรมการ 
4. รองศาสตราจารย์ปราณี พัฒนพิพิธไพศาล กรรมการ 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นวลฉวี แสงชัย กรรมการ 
6. นางสาวทัศนีย์  สาคะริชานนท์ เลขานุการ 
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เปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค  สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และบุคคลในภูมิภาค 
เพื่อรองรับการด ารงชีพ  

ก. สภาพแวดล้อมองค์กร 
            (1) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีภารกิจ ประกอบด้วย การจัดการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการและการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม  โดยปีการศึกษา 2560 มีการจัดการศึกษา 10 คณะ 1 วิท ยาลัย จ านวน 80 หลักสูตร  
รายละเอียดตามตาราง OP-1ก (1-1) และ การให้บริการที่ส าคัญอ่ืนๆ ตามตาราง OP-1ก (1-2)  

 
การจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2560 

ระดับการศึกษา จ านวนหลกัสูตร 
(จ านวนนักศกึษา) 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

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

(5,593 คน) 
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สอนเป็น
บรรยาย ปฏิบัติการ สัมมนา ฝึกงาน ฝึกปฏิบัติ โครงงาน/
ปัญหาพิเศษหรือใช้การวิจัยเป็นฐานในการเรียนรู้ และมี
การจัดการศึกษาร่วมกับหน่ วยงานภายนอก สถาน
ประกอบการในรูปสหกิจศึกษา จ านวน 19 หลักสูตร เป็น
หลั กสู ตรจากคณ ะวิศ วกรรมศาสตร์  (3  หลั กสู ต ร ) 
เกษตรศาสตร์ (5 หลักสูตร) วิทยาศาสตร์ (8 หลักสูตร) 
ศิลปะศาสตร์ (1 หลักสูตร) และคณะบริหารศาสตร์จ านวน 
(2 หลักสูตร) มีการจัดการศึกษาร่วมกับชุมชนแบบบูรณการ
ศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของหลักสูตรแพทย์ศาสตร
บัณฑิต เภสัชศาสตรบัณฑิต และพยาบาลศาสตรบัณฑิต มี
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาแรกเข้าด้านภาษาอังกฤษ 
คณิตศาสตร์ และเรียนรู้ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตใน
ศตวรรษที่ 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 ปริญญา
โท 22 หลักสูตร (524 คน) ปริญญาเอก 11 หลักสูตร (139 คน) 
 สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
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/สารนิพนธ์โดยใชก้ารวิจัยเป็นฐานในการ
เรียนรู้ทุกหลักสูตร จัดให้มีการเตรียมความพร้อมในด้านการ
วิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัย และการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการลงในวารสาร มีทนุการศึกษา ทุนการวิจัย และทนุ
น าเสนอผลงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ  

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

4 หลักสูตร 
(55 คน) 

สายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
 5 หลักสูตร (44 คน) 

5 หลักสูตร 
(189 คน) 
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ระดับการศึกษา จ านวนหลกัสูตร 
(จ านวนนักศกึษา) 

แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

เอก - หลักสูตร  
 

การบริการที่ส าคัญ ในปีการศึกษา 2560 

การบริการที่ส าคัญ แนวทางและวิธีการให้บริการ 
การวิจัย  ด าเนินการวิจัยตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติ และตามเงื่อนไขของแหล่งทุนที่สนับสนุน 

โดยเน้นการวิจัย 3 ประเด็นหลัก คือ 
1) การวิจัยและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ 
2) การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างความเข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง 

และคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ของประเทศ 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) ธรรมาภิบาลทรัพยากรและการพัฒนาชายแดนในพื้นที่
อีสานใต้ ชายแดนอีสาน และลุ่มน้ าโขง 5) การวิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ข้าวท้องถิ่น 6) การวิจัย
เพื่อแก้ปัญหาสุขภาวะของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 7) การวิจัยและพัฒนา พลังงาน
ทางเลือก และการอนุรักษ์พลังงาน  และ 8) การวิจัยและพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ เน้นการ
วิจัยและพัฒนาเก่ียวกับโปรตีนทางเลือก และสร้างมูลค่าเพิ่มจากพืชสมุนไพรในท้องถิ่น 

การบริการวิชาการ  ด าเนินการบริการวิชาการ โดยมีรูปแบบการอบรมให้ความรู้  การอบรมเชิงปฏิบัติการ  การ
ประชุมสัมมนา  การออกหน่วยบริการนอกพื้นที่ ,การบริการตรวจวิเคราะห์ การให้บริการ
วิชาการเพื่อพัฒนาพื้นที่ 4 ต าบลรอบมหาวิทยาลัยได้แก่ ต าบลเมืองศรีไค ต าบลธาตุ ต าบลค า
ขวางและต าบลโพธิ์ใหญ่ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1. ด้านการส่งเสริมอาชีพ  อาชีพเกษตรปลอดภัย  แปรรูป การขาย สกัด และวิจัย ได้แก่ 
เกษตรกรบ้านศรีไคออก อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี บ้านหนองบัว อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 
บ้านตราง อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ บ้านไผ่น้อย อ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ บ้านทุ่งใหญ่ อ.กันทร
ลักษ์ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งสามารถยกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์หรือเป็นเกษตรกรใน
ระบบ Smart farm ให้เป็นต้นแบบในการขยายผลสู่พื้นที่อื่น ๆ ได้ 
2.ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โดยการน านักศึกษาในสาขาแพทย์ศาสตร์และสาธารณสุข
ศาสตร์ สาขาการพยาบาลและสาขาเภสัชศาสตร์ ออกเรียนรู้และให้บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขในชุมชนจริง ท าให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ตรงในการดูแลผู้สูงอายุ 
ผู้ป่วยเรื้อรัง เกิดการพัฒนานวัตกรมและชิ้นงานในการใช้ดูแลสุขภาพของผู้ป่วยและระบ บ
สุขภาพของชุมชน โดยด าเนินการผ่านโครงการรากแก้ว โรงเรียนผู้อายุ โดยด าเนินการผ่าน 
3. ด้านการพัฒนาการศึกษา มีความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น มูลนิธิ สอวน. และ สวทช 
เพื่อพัฒนาครูและนักเรียนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับมัธยมศึกษา โดยเน้นสาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี คณิตศาสตร์ เช่น โครงการโอลิมปิกวิชาการ โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ใน
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การบริการที่ส าคัญ แนวทางและวิธีการให้บริการ 
โรงเรียน โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  โครงการยกระดับโอเน็ต   

การท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยด าเนินการศึกษา การอนุรักษ์ การพัฒนา 
ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ซึ่งอาจแบ่งเป็นด้านต่างๆ ดังนี้ 
1. ด้านประเพณี ความเชื่อ โดยมุ่งศึกษา อนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่ประเพณีอันดีงามของ
ท้องถิ่น เช่น ประเพณีตามความเชื่อของชุมชนในท้องถิ่น งานประเพณีแห่เทียนพรรษา งาน
ประเพณีในฮีต 12 เป็นต้น 
2. ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยศึกษา รวบรวม อนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของ
ชุมชน และท้องถิ่น เช่น ศิลปะลายผ้าพื้นถิ่น สถาปัตยกรรมอาคารโบราณ และศิลปะการแสดง
พื้นบ้าน เป็นต้น 
3. ด้านองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ อาหารพื้น
ถิ่น การใช้สมุนไพรทางการแพทย์ (หมอยาพื้นบ้าน) เครื่องส าอางและอาหาร และกิจกรรม
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นต้น 
           ซึ่งมหาวิทยาลัยด าเนินการร่วมกับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ในทุกระดับคือ ผู้บริหาร 
บุคลากร นักศึกษา และน าองค์ความรู้ที่ได้ไปให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชน ได้
น าไปใช้ประโยชน์ในการศึกษา ค้นคว้า อ้างอิง ซึ่งมีการด าเนินการทั้งในระดับคณะ และ
มหาวิทยาลัย  

การบริการด้าน
สุขภาพ 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ จึงได้ให้บริการประชาชนโดย
มุ่งเน้นบริการด้านส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมทั้งการรักษาและฟื้นฟูสุขภาพ โดยมี
หน่วยงานที่ด าเนินการ ดังนี้ 

1. สถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา ม. อุบล) ต าเนินการ โดยคณะเภสัช
ศาสตร์ มี 2 สาขา คือ สาขาที่ 1 หน้าโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ และ สาขาที่ 2 
หน้ามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ด าเนินการโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข 

 
            (2) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีวิสัยทัศน์ พนัธกิจ ค่านิยม และสมรรถนะหลักขององค์กร ดังนี้ 
   วิสัยทัศน์ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นน าแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
โดยก าหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไว้ 3 ด้านหลัก คือ (1) ด้านการศึกษา   กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนใน
วัยเรียน  วัยท างาน  และผู้สูงอายุ  2) ด้านสุขภาวะ และ (3) ด้านการสร้างรายได้   กลุ่มเป้าหมายเกษตรกร   
กลุ่มเป้าหมายชองประชาชน คอื ประชาชนในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
   พันธกิจ :  1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ   
    2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง  
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    3. บริการวิชาการอย่างมีส่ วนร่วมเพื่ อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
    4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ สร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่
หลากหลายของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง    
  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 าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก โท และตรี จ านวน 383.50, 297.5 และ 18 คน 
ตามล าดับ เป็นอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ผศ. รศ. และ ศ. จ านวน202, 49 และ 3 คน 
ตามล าดับ รวมทั้งสิ้นจ านวน 254 คน 

- จ านวนบุคลากรสายสนบัสนุนจ านวน 800 คน แบ่งเป็นขา้ราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างประจ า และ
ลูกจ้างชั่วคราว จ านวน 161, 400, 103 และ 136 คน ตามล าดับ 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
3.1 การวางแผนและการประเมิน 

3.1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงานตาม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    ปีการศึกษา 2560 
-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

3.1.2 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -  คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ร่วมรับฟัง
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 -  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีน าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ นิสิต นักศึกษา และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

-  กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เก่ียวข้องของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี    เพื่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อผู้บริหาร
และบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี     

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ซักถามและ
ขอความเห็นเพิ่มเติม 
3.1.3 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

-  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ และการ
ตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลใน
ภาพรวม 

-  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
น าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 

-  ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 แก่หน่วยรับตรวจ 
รับทราบภายใน 30 วัน เพื่อใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

 
3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
น าเสนอตาม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ที่ 
สกอ.ก าหนด  
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-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเพิ่มเติม เช่น นักศึกษา บัณฑิต 
ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

  
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีจ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย 
บุคคลภายนอกและภายใน ได้ตรวจประเมิน จากเอกสาร หลักฐาน การสัมภาษณ์ ผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย และ
ระดับคณะ ส านัก คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับการประเมินประจ าปีการศึกษา 
2560 เมื่อวันที่ 24 – 26 ตุลาคม 2561 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประกอบ พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวมมีระดับ
คุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.23) ซึ่งมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย 3.97)  
 การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบว่า “ผ่าน” องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน จ านวน 77 
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด (เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2558 และ 2559 ร้อยละ 91.76 และ 
96.25 ตามล าดับ) โดยหลักสูตรมีระดับคุณภาพ ดังนี้ 

- ระดับคุณภาพ “ด”ี จ านวน 56 หลักสูตร (ร้อยละ 72.72 ของหลักสูตรได้มาตรฐานทั้งหมด) 
- ระดับคุณภาพ “ปานกลาง” จ านวน 21 หลักสูตร (ร้อยละ 27.27 ของหลักสูตรได้มาตรฐานทั้งหมด) 

การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ พบว่า ผลการประเมินคุณภาพภายในของคณะในภาพรวม คะแนน
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นดังนี้ 

- ระดับคุณภาพ “ดีมาก” จ านวน 1 คณะ คือ คณะวิศวกรรมศาสตร์ (4.53) 
- ระดับคุณภาพ “ดี” จ านวน 10 คณะ ได้แก่ คณะเกษตรศาสตร์ (4.31) คณะเภสัชศาสตร์ (4.30) 

วิทยาลัยแพทยศาสตรและการสาธารณสุข (4.17) คณะวิทยาศาสตร์ (4.04) คณะบริหารศาสตร์ (3.95) คณะนิติศาสตร์ 
(3.93) คณะรัฐศาสตร์ (3.93) คณะพยาบาลศาสตร์ (3.88) คณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ (3.63) คณะ
ศิลปศาสตร์ (3.63)  
 การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวมมีระดับคุณภาพ “ดี” 
(คะแนนเฉลี่ย 4.23) เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” มี
จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 
5.00) องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดี” มีจ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 3.63 4.00 
และ 4.34 ตามล าดับ) 
 เมื่อวิเคราะห์ตามมิติระบบคุณภาพ คณะมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.25) การ
ด าเนินงานด้านกระบวนการ อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.29) ผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนน
เฉลี่ย 4.06) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางที่ ส.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 
เทียบ

เป้าหมาย 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 3.63 ดี   

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม สัดส่วน 2.98  3.14 3.14 พอใช้ / 

   - ผลรวมของค่าคะแนนประเมนิของทุกหลักสูตร      241.80         

   - จ านวนหลักสูตร ที่ผา่น อ.1 ระดับหลักสูตร     77         

   - จ านวนหลักสูตรที ่ไม่ผ่าน อ.1 ระดบัหลักสตูร     0         

   - ระดับ ป.ตรี               -            

   - ระดับ ป.โท               -            

   - ระดับ ป.เอก               -            

   - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด     77         

   - ร้อยละหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน สกอ.     100.00%        

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 52.24 383.5 54.90 5.00 ดีมาก / 

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าที่ปฏบิตัิงานจริง     630.5         

   - จ านวนอาจารยท์ี่ลาศึกษาต่อ     68         
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 
เทียบ

เป้าหมาย 
   - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปริญญา

เอก 
  

  383.5 54.90 5.00     

   - ป.ตรี     18         

   - ป.โท     297.00         

   - ป.เอก     383.5         

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด     698.5         

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   34.12 254.0 36.36 3.03 พอใช้ / 

  รวมอาจารย์ที่มีต าแหนง่ทางวิชาการ     254.0         

   - ต าแหน่ง ผศ.     202         

   - ต าแหน่ง รศ.     49         

   - ต าแหน่ง ศ.     3         

   - อาจารย์ (ไม่มีต าแหน่งทางวชิาการ)     444.5         

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าคณะทัง้หมด     698.5         
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 
เทียบ

เป้าหมาย 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตร ี ข้อ 6.00   5 4.00 ดี X 

  1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวติ 
และการเข้าสู่อาชพีแก่นักศึกษาในสถาบนั 

  
    1       

  2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

  

    1       

  3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

  
    1       

  4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

  

    1       

  5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล
การประเมินสูงขึน้หรือเป็นไปตามความคาดหวัง
ของนักศึกษา 

  

    0       

  6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า       1       

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ข้อ 6.00   4 3.00 พอใช้ X 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 
เทียบ

เป้าหมาย 
  1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาใน

ภาพรวมของสถาบนัโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

  

    1       

  2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้
ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี ้ให้ครบถ้วน 

  
  5 1       

  3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา  

  
    1       

  4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน า
ผลการประเมินมาปรบัปรุงการด าเนินงานคร้ัง
ต่อไป 

  

    0       

  5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถปุระสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

  
    1       

  6. น าผลการประเมินไปปรบัปรงุแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

  
    0       

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.91 ดีมาก   

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  

ข้อ 
6.00   6 5.00 ดีมาก / 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 
เทียบ

เป้าหมาย 
  1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่

สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

  

    1       

  2. สนบัสนุนพนัธกิจด้านการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์ในประเด็นต่อไปนี ้                                                                                                                                                    

  
    1       

  3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

  
    1       

  4. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ 

  

    1       

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มี
การสร้างขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวจิัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น 

  

    1       

  6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์และด าเนนิการตามระบบที่ก าหนด 

  

    1       
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 
เทียบ

เป้าหมาย 

2.2 เงินสนับสนุนฯ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ * สัดส่วน  4.34  52.07 4.73 4.73 ดีมาก / 

   - กลุ่มวิทย์เทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 = 60,000 บาท
ขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มวิทย์สุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาท
ขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึน้
ไปต่อคน   

  

  11  95,445.67        

   * งบสนับสนนุจากหน่วยภายใน บาท    25,543,800.00  
60,273,938.83  

      

   * งบสนับสนนุจากหน่วยภายนอก บาท    34,730,138.83        

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัย (นับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง) 

คน 
  631.5          

     - จ านวนอาจารยป์ระจ า (ปฏบิัติงานจริง)     630.5          

     - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏบิัติงานจริง)     1          

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  ร้อยละ 4.53 55.00 5.00 5.00 ดีมาก / 

   - รวมจ านวนผลงานวิจัย+งานสร้างสรรค์     503 280.00       
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 
เทียบ

เป้าหมาย 
   - รวมจ านวนผลงานวิจัย     486 280.00 

 
    

   -   บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบั
สมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวชิาการระดบัชาติ (0.20) 

ชิ้น 

           178  

  

      

   -   บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบั
สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดบันานาชาต ิหรือในวารสารทาง
วิชาการระดบัชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวชิาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวชิาการ 
พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนบัแต่
วันที่ออกประกาศ (0.40) 

ชิ้น 

            80          

    -   ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  (0.40) ชิ้น               6          
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 
เทียบ

เป้าหมาย 
   -   บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบั

สมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการทีป่รากฏใน
ฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 

ชิ้น 

             23          

   -    บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบั
สมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบั
นานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวชิาการ
ส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวชิาการ พ.ศ.2556 
แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท า
เป็นประกาศให้ทราบเป็นการทัว่ไป และแจ้งให้ 
กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแตว่ันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวชิาการทีป่รากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 
1 (0.80) 

ชิ้น 

            84          
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 
เทียบ

เป้าหมาย 
   -   บทความวิจยัหรือบทความวิชาการฉบบั

สมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดบั
นานาชาติทีป่รากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติ
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวชิาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ พ.ศ.2556 (1.00) 

ชิ้น 

            88          

    -   ผลงานได้รับการจดสทิธิบตัร (1.00) ชิ้น              -            

    -   ผลงานวชิาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00) 

ชิ้น 
             -            

   -   ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ
ว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00) 

ชิ้น 
              5          

    -   ผลงานค้นพบพนัธุ์พืช พนัธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่
และได้รับการจดทะเบยีน (1.00) 

ชิ้น 
          6.00          

   -   ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหนง่
ทางวชิาการแล้ว (1.00) 

ชิ้น 
          3.00          
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 
เทียบ

เป้าหมาย 
   -   ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตาม

หลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวชิาการแต่
ไม่ไดน้ ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวชิาการ 
(1.00) 

ชิ้น 

        13.00          

   - รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค์                17          

   - งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะใน
ลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online (0.20) 

ชิ้น 

             -            

   - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับ
สถาบนั (0.40) 

ชิ้น 
             -            

   - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
(0.60) 

ชิ้น 
              3          

   - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80) 

ชิ้น 
              9          

   - งานสร้างสรรค์ทีไ่ด้รับการเผยแพร่ในระดับ
ภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00) 

ชิ้น 
              5          

   - จ านวนอาจารยป์ระจ าและนกัวิจัยทั้งหมด     699.5         
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 
เทียบ

เป้าหมาย 
     - จ านวนอาจารยป์ระจ า (รวมลาศึกษาต่อ)     698.5         

     - จ านวนนักวิจัยประจ า (รวมลาศึกษาต่อ)     1          

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการแก่สังคม 5.00 ดีมาก / 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  ข้อ 6   6 5.00 ดีมาก / 

  1. ก าหนดชุมชน หรือองค์การเป้าหมายของการ
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม โดยมีความร่วมมือ
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

  

    1       

  2. จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจาก
ชุมชน หรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 

  
    1       

  3. ชุมชน หรือองค์การเป้าหมายได้รับการพฒันา
และมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 

  
    1       

  4. ชุมชน หรือองค์การเป้าหมาย ด าเนินการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง 

  
    1       

  5. สถาบันสามารถสรา้งเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมาย 

  

    1       
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 
เทียบ

เป้าหมาย 
  6. ทุกคณะ มีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผน

บริการวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ 2 โดย
มีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
อาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ ต้องมีอาจารย์มา
จากทุกคณะ 

  

    1       

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 ดี   

4.1 
ระบบและกลไกการท านบุ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ข้อ 6   5 4.00 ดี X 

  1. ก าหนดผู้รบัผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

  
    1       

  2. จัดท าแผนดา้นท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณ
เพื่อให้สามารถด าเนินการไดต้ามแผน 

  

    1       

  3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้าน
ท านบุ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

  
    1       
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 
เทียบ

เป้าหมาย 
  4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ที่วัด

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนดา้นท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

  

    1       

  5. น าผลการประเมินไปปรบัปรงุแผนหรือกิจกรรม
ด้านท านบุ ารุงศลิปะและวฒันธรรม 

  
    0       

  6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านบุ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

  
    1       

  7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคณุภาพด้านศิลปะ
และวัฒนธรรมซ่ึงเป็นทีย่อมรับในระดับชาติ  

  
            

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจดัการ 4.34 ดี   

5.1 
การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตาม
ผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์
ของคณะ/สถาบัน 

ข้อ 7   6 4.00 ดี X 

  1. พัฒนาแผนกลยุทธจ์ากผลการวิเคราะห์ SWOT 
กับวิสัยทัศน์ของสถาบนั และพัฒนาไปสู่แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัตกิารประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตวับ่งชี้และ
เป้าหมายของแผนกลยทุธ ์

  

    1       
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 
เทียบ

เป้าหมาย 
  2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนบัสนนุให้ทุกคณะ

ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ
ไปด้วยตน้ทนุต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร 
การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธผิลในการผลิตบัณฑิต และ
โอกาสในการแข่งขัน 

  

    0       

  3. ด าเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผล
จากการวิเคราะห์และระบปุัจจยัเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไมส่ามารถควบคุมได้ที่
ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพนัธกิจของสถาบัน
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

  

    1       

  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภบิาลอยา่งครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

  

    1       
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 
เทียบ

เป้าหมาย 
  5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนบัสนนุให้ทุก

หน่วยงานในสถาบันมีการด าเนนิการจัดการความรู้
ตามระบบ 

  

    1       

  6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตาม 
แผนการบริหาร และแผนพฒันา บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

  

    1       

  7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนบัสนนุให้ทุก
หน่วยงานในสถาบันมีการด าเนนิงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและ
กลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ  

  

    1       

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  ข้อ 3.92   4.03 4.03 ดี / 

   - คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของ
ทุกคณะ 

  
    44.34        

   - จ านวนคณะทัง้หมดในสถาบนั       11        

5.3 
ระบบก ากบัการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

ข้อ 6   6 5.00 ดีมาก / 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 
เทียบ

เป้าหมาย 
  1. มีระบบและกลไกในการก ากบัติดตามการ

ด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้
เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ 

  

    1       

  2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 

  

    1       

  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

  

    1       

  4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่
ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา 

  

    1       

  5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภา
สถาบนัมาปรับปรุงหลักสตูรและการด าเนนิงาน
ของคณะ ให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

  

    1       
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้ หน่วย 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการ 

เป้าหมาย 
ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 
เทียบ

เป้าหมาย 
  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าน

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
  

    1       

คะแนนการประเมิน     
  4.23     

ระดับคุณภาพ       ดี     
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2560 

 

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 ผลการประเมินโดยรวม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 
2560 เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวม มีระดับคุณภาพ “ดี” 
(คะแนนเฉลี่ย 4.23) ซึ่งมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย 3.97) เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
รายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” มีจ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 
การวิจัย และองค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ด”ี มีจ านวน 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 3.63 4.00 และ 4.34 ตามล าดับ) 
 เมื่อวิเคราะห์ตามมิติระบบคุณภาพ คณะมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.25) การ
ด าเนินงานด้านกระบวนการ อยู่ในระดับ “ด”ี (คะแนนเฉลี่ย 4.29) ผลลัพธ์ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนน
เฉลี่ย 4.06) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
ตาราง ส 2 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน 
I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 4.02  3.50  3.14  3.63  ดี 

2. การวิจัย 4.73  5.00  5.00  4.91  ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ  -    5.00   -    5.00  ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม    -    4.00   -    4.00  ดี 

5. การบริหารจัดการ  -    4.50  4.03  4.34  ดี 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.25  4.29  4.06  
4.23  ดี 

ระดับคุณภาพ ดี ดี ดี 

 
เกณฑ์การประเมิน  
 0.00- 1.50   ระดับคุณภาพต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51 – 2.50   ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง 
 2.51 – 3.50   ระดับคุณภาพพอใช้ 
 3.51 – 4.50   ระดับคุณภาพพอใช้ 
 4.51 – 5.00   ระดับคุณภาพดีมาก 
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ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาอย่างมีคุณภาพสามารถผลิต
บัณฑิตได้อย่างดี มีความรู้ทั้งในทางทฤษฎีและในทางปฏิบัติจึงท าให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตใน
พื้นที่และในวงกว้าง ในขณะที่มหาวิทยาลัยสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ในหลากหลายสาขา โดยทั้งจากการท าวิจัย การ
ร่วมมือกับชุมชน การพัฒนาความรู้และการค้นคว้าในด้านศิลปวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนใต้  

  จากการที่มหาวิทยาลัยมุ่งเน้นในการบริการวิชาการแก่ชุมชนและด้วยการประกันคุณภาพที่เข้มแข็งจึงท า
ให้มหาวิทยาลัยเติบโต เจริญก้าวหน้าทั้งในด้านวิชาการ ชื่อเสียง คุณภาพ สามารถเป็นที่พึ่งของชุมชนและสร้างความ
ภาคภูมิใจให้กับจังหวัดอุบลราชธานี  แต่ด้วยสภาวะปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการแข่งขันในทุกด้าน  
มหาวิทยาลัยควรปรับกระบวนทัศนใ์นการท างานในเชิงรุกให้มีความเป็นระบบมากข้ึน รวมทั้งการสื่อสารทิศทางที่ชัดเจน
และการสร้างพลังร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วนเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนามหาวิทยาลัยให้
มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะที่ส าคัญและเร่งด่วน  
ระดับบุคคล  

1. ควรพัฒนากระบวนการให้บริการและพัฒนานักศึกษา ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น ตอบสนองความต้องการของ
นักศึกษา ซึ่งครอบคลุมประเด็นที่ส าคัญ 6 ประเด็น ได้แก่ ด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ด้านการจัด
กิจกรรม  ด้านชีวิตความเป็นอยู่  ด้านการให้บริการด้านต่างๆ  ด้านความปลอดภัย ด้านสิทธิส่วนบุคคล ที่
ตอบสนองและเพิ่มคุณค่าให้กับผู้เรียน   

2. ควรมีการปรับปรุงกระบวนการท างานหรือขั้นตอนการท างานให้มีความคล่องตัวและเอ้ือต่อการท างานของ
บุคลากรทั้งในด้านการท าวิจัยและการบริการวิชาการเพื่อให้มหาวิทยาลัยสามารถดึงศักยภาพของบุคลากรมา
ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ เช่น การขออนุมัติการท าวิจัยในมนุษย์ การเบิกจ่ายงบประมาณ การสนับสนุนการ
บริการวิชาการที่หารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย  เป็นต้น   

3. ควรมีแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยและการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นตาม
ศักยภาพและความต้องการของบุคลากรแต่ละสาขาหรือกลุ่มวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถผลิตวิชาการที่
มีคุณภาพ  มีประโยชน์และสร้างผลกระทบที่ดีต่อสังคมได้ 

 
4. ควรมีการวิเคราะห์และหาแนวทางที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้บุคลากร มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในอาชีพ 

มีระบบการสร้างแรงจูงใจ ยกย่องชมเชยเพื่อให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการท างาน มุ่งมั่นและทุ่มเทใน
การท างานเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้น 

5. ควรมีแนวทางในการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากรในด้านต่างๆและจัดให้มีกิจกรรมหรือการ
ด าเนินงานที่ตอบสนองต่อปัจจัยดังกล่าวอย่างเป็นระบบรวมถึงควรมีการวัดและวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการ
ด าเนินงานด้านบุคลากร  เพื่อน ามาประเมินและพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานให้บุคลากรมีความผาสุก
และมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น 
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ระดับหลักสูตร 
ควรมีการติดตามการจัดท าแผนปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร( Improvement Plan) และการ

ด าเนินการตามแผนดังกล่าวอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลลัพธ์การปรับปรุงที่เป็นรูปธรรม 
    
ระดับคณะ/หน่วยงาน 

1. มหาวิทยาลัยควรจัดระบบที่เอ้ือต่อการด าเนินการของคณะ/หน่วยงาน โดยค านึงถึงความยืดหยุ่นและ
ความแตกต่างในบริบทของคณะแต่อยู่ภายใต้มาตรฐานหรือแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกัน 
เพื่อให้มีการก ากับและติดตามการด าเนินการต่างๆของคณะ/หน่วยงาน  โดยเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรให้มีมาตรฐานหรือแนวทางปฏิบัติพื้นฐานที่ใกล้เคียงกัน แต่สามารถตอบสนองต่อบริบทการ
ท างานของคณะได้    ในกรณีที่มีการด าเนินงานที่แตกต่างกันควรมีการสื่อสารภายในองค์การอย่างเป็น
ระบบที่ท าให้เข้าใจถึงเหตุผลของความแตกต่างดังกล่าว เช่น การสนับสนุนการท าวิจัย การก าหนดภาระ
งานสอน  วิจัย หรือบริการวิชาการ การประเมินภาระงานตามความสามารถและศักยภาพ เป็นต้น 

2. กรณีที่คณะมีสถานการณ์ที่ต้องแก้ไข  มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางเพิ่มการสนองตอบและให้ค าปรึกษา /ให้

ค าแนะน า/ ให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและทันเวลา 

3. ควรจัดระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนคณะ และหน่วยงานให้

สามารถท างานได้อย่างคล่องตัว  มีความยืดหยุ่นและเอ้ือต่อการพัฒนาองค์กรสมัยใหม่ที่ต้องตอบสนองต่อ

สภาวการณ์การแข่งขันที่สูง และมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

4. ควรมีระบบและกลไกในการระดับมหาวิทยาลัยในการท าหน้าที่ประสานงาน บริหารจัดการโครงการ ด้าน
บริการวิชาการสู่ชุมชน โดยมุ่งเน้นในการสนับสนุนการท างานของคณะและอาจารย์ เพื่อให้อาจารย์ท างาน
ได้เต็มศักยภาพ   

 
ระดับชุมชน  

1. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มกลไกการสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือกับชุมชนและจังหวัดอุบลราชธานีในเชิงรุก
และเป็นระบบมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย  ทั้งด้านการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานหลัก (Infrastructure) ของชีวิตความเป็นอยู่ เศรษฐกิจและสังคมของชุมชน เช่น การวางแผนและ
การศึกษา การพัฒนาอาชีพ  การสร้างปัจจัยที่ส าคัญในการผลิตด้านเกษตรและการตลาดของผลิตผล
เกษตร  การสนับสนุนสุขภาพของชุมชน และการส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  
เป็นต้น 

 
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญกับประเด็นของการพัฒนาในเร่ืองต่อไปนี้  

1. มหาวิทยาลัยควรวางแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ส าคัญและมุ่งเป้าเพื่อการอนุรักษ์ พื้นฟู ส่งเสริม 
สามารถสร้างองค์ความรู้และมาตรฐานของศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญในการสร้าง
องค์ความรู้ อัตลักษณ์และความโดดเด่นของมหาวิทยาลัย 
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2. มหาวิทยาลัยควรเพิ่มประสิทธิภาพและประสทิธิผลในการวิเคราะห์สถานการณ์ ประเมินผลการด าเนินงาน
ด้านต่างๆทั้งในระดับโครงการและระดับองค์กร เพื่อน ามาปรับปรุงทั้งด้านการวางแผน การปฏิบัติ การ
ก าหนดความต้องการของผู้ เรียน ชุมชน รวมถึงการน ามาเพื่อก าหนดวิสัยทัศน์และอนาคตของ
มหาวิทยาลัยในเชิงรุกต่อไป 
 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
 
องค์ประกอบที ่1 : การผลิตบณัฑิต 

จุดเด่น ข้อเสนอแนะ 
มีหลักสูตรที่มีคุณภาพโดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานทุก
หลักสูตร  

การประเมินผลภาพรวมของมหาวิทยาลัยหลักสูตรทุก
หลักสูตรผ่านเกณฑ์มาตรฐาน แต่เมื่อพิจารณาในระดับ
คณะ พบวา่ มี 5 คณะที่มีผลการประเมินลดลงจากปทีี่
ผ่านมาผูบ้ริหารควรมีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริง
อันจะน าไปสู่การพฒันาให้ดียิ่งขึ้น  
 

 
โอกาสพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

 การให้บริการและพัฒนานักศึกษา 
 
 

ควรให้ครอบคลุมประเด็นทีส่ าคญัทั้งในด้านสิง่สนบัสนุน
การเรียนการสอนและการจัดกจิกรรม  ด้านชีวิตความ
เป็นอยู่ ด้านการให้บริการด้านตา่งๆ ด้านความ
ปลอดภัย ด้านสิทธสิ่วนบุคคล เพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับ
ผู้เรียน 

การพัฒนาอาจารยป์ระจ าให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวชิาการ  ควรมีระบบและกลไกที่มปีระสทิธิผลในการสนบัสนุน
และส่งเสริมในการเข้าสูต่ าแหนง่ทางวชิาการ 

การประเมินการจัดกิจกรรมและการให้บริการ ควรก าหนดผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่มีคุณภาพของแผน
ด าเนินการ  ท าการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผน
อย่างมีคุณภาพ เพื่อให้ครอบคลุมผลลัพธ์และการ
ด าเนินการกิจกรรมที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
ให้บริการและความคาดหวังเพื่อก่อให้เกิดความมั่นใจได้
ว่ าควรด า เนิ นการปรับปรุงลั กษณ ะใดจึ งจะ เกิ ด
ประโยชน์สูงสุด 
 

 
 



ห น้ า  | 31 

 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจยั ท าให้
เกิดผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น   
 
 

ควรมีแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยตาม
ศักยภาพและความต้องการของบุคลากรแต่ละสาขา
หรือกลุ่มวิจัยอย่างเป็นระบบเพื่อให้สามารถผลิตผลงาน
วิชาการที่มีคุณภาพและมีประโยชน์และสร้างผลกระทบ
ที่ดีต่อสังคมได้ 
 

 
โอกาสพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

การบูรณาการงานวิจัยกบับริการวิชาการและ/หรืองาน
ท านบุ ารุงศิลปวฒันธรรม 
 
 

ควรมีการบูรณาการงานวิจัยกับบริการวิชาการและหรือ
งานท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรมของมหาวิทยาลัยเพื่อให้
เกิดผลงานวิจัยและความก้าวหน้าของอาจารย์ในการ
ต าแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งเกิดการพัฒนาชุมชน
เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
 

การยกระดับสมรรถนะของนักวจิัย การพัฒนางานวิจัย
พี่เลี้ยง 

มหาวิทยาลัยควรสร้างระบบและกลไกในการพัฒนา
นักวิจัยที่มีศักยภาพของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นพี่เลี้ยง
ให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ รวมทั้งการสร้างกลุ่มนักวิจัยใหม่ 
 

การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และการวิจัยร่วมกับชุมชน
หรือเอกชน 
 

เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมอันเป็น
พั น ธกิ จ  1  ใน  4  ข้ อ ขอ งม ห าวิ ท ย าลั ย  ดั งนั้ น
มหาวิทยาลัยควรส่งเสริม การสร้างองค์ความรู้เพื่อ
พัฒนานวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเชิงบูรณาการร่วมกับ
ชุมชนหรือเอกชน  

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
มหาวิทยาลยัให้บริการวิชาการแก่ชุมชม สังคม และ
ประเทศ ในรูปแบบต่างๆที่หลากหลาย ผ่านคณะ/
หน่วยงาน  อาจารย์และบุคลากรที่มีความสามารถ 
 

มหาวิทยาลยัควรเพิ่มกลไกการสนับสนนุในการบริการ
วิชาการให้เกิดความร่วมมือกับชมุชนและจังหวัด
อุบลราชธานีมากข้ึน  
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โอกาสพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
การยกระดับการบริการวิชาการเพื่อให้เป็นที่พึ่งของ
ชุมชนและพืน้ที่มากข้ึน  

ระดับมหาวิทยาลัยควรพิจารณาทบทวนการบริการ
วิชาการที่มุง่เป้าและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และ
สมรรถนะเพื่อยกระดับมูลค่าทรพัยากรท้องถิ่น 

 
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดเด่น แนวทางเสริม 

มหาวิทยาลยัมีโครงการ/กิจกรรมท านบุ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายตอบสนองประเพณีและ
ส่งเสริมศิลปวฒันธรรมในพืน้ที่  

มหาวิทยาลัยควรวางแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ที่ส าคัญและมุ่งเป้าเพื่อการอนุรักษ์ พื้นฟู  ส่งเสริม 
ส าม า รถ ส ร้ า งอ งค์ ค ว าม รู้ แ ล ะ ม าต รฐ าน ข อ ง
ศิลปวัฒนธรรมดังกล่าว เนื่องจากเป็นปัจจัยส าคัญใน
การสร้างองค์ความรู้ อัตลักษณ์และความโดดเด่นของ
มหาวิทยาลัย 

 
โอกาสพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

การทบทวนและจัดล าดบัความส าคัญขององค์ความรู้/
ภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรม 
 

มหาวิทยาลยัควรพิจารณาทบทวนและจัดล าดบัองค์
ความรู้/ภูมิปัญญาทางศิลปวฒันธรรมที่ส าคัญที่จะ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและเผยแพร่ 
 

การก าหนดผลลัพธ์ตัวชี้วัดและการประเมินผลการจัด
กิจกรรมด้านการท านบุ ารุงศลิปวัฒนธรรม   

ควรก าหนดผลลัพธ์และตัวชี้วัดที่มีคุณภาพของแผน
ด าเนินการ  ท าการประเมินผลการจัดกิจกรรมตามแผน
อย่างมีคุณภาพเพื่อให้ได้สารสนเทศที่ส าคัญทีน่ ามา
ปรับปรุงการท านบุ ารุงศลิปวฒันธรรม  ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของการด าเนนิการ 
 

 
องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
มีระบบและกลไกทีช่ัดเจนในการก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนบัสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนนิงาน
ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 
 

ควรน าผลการประเมินคุณภาพทั้งในระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดบัสถาบันมาจัดท าแผนปรับปรุงและพฒันา 
และด าเนนิการอย่างเปน็ระบบให้เกิดการปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานให้มีคุณภาพดีขึน้ อย่างเป็นรปูธรรม 
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จุดเด่น แนวทางเสริม 
มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ ตวัชี้วัดและเป้าหมายที่
ชัดเจนต่อการบรรลุพนัธกิจขององค์กร 

ควรมีการน าความทา้ทายเชิงกลยุทธ์และการเปลี่ยนแปลง
ในอนาคตมาใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธ์  และจัดน าแผนกล
ยุทธ์ดังกล่าวมาใช้ในการจัดท าแผนกลยุทธท์างการเงินที่
สนับสนนุการปฏบิัติงานตามพันธกิจปัจจุบนัได้อยา่งราบรื่น  
มีแผนการเงินที่เหมาะสมท าให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆของ
มหาวิทยาลยั และมีแผนการเงินที่ใช้ในการขับเคลื่อนแผน
กลยุทธ์เพื่อรองรับวิสัยทัศน์และอนาคตของมหาวิทยาลัย  
 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

การก ากับดูแลให้มีการวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายตน้ทนุ
หลักสูตรทุกคณะ 
 
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางที่ชัดเจนในการก ากับดูแล 
ส่งเสริมให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน 
เช่น ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายต่างๆ 
ให้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ 
เพื่อน ามาใช้ในการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร รวมถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต
บัณฑิต 

การจัดการความรู้ยังไม่เปน็ระบบที่มีประสิทธิผล 
 

ควรมีการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้มี
ประสิทธผิลมากข้ึน รวมถึงมีแนวทางที่ชัดเจนในการน า
ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชนต์่อการพัฒนาคณะและ
มหาวิทยาลยัอย่างเปน็รูปธรรม 

 
แผนพัฒนาบุคลากร ควรมีแนวทางทีช่ัดเจนในการประเมินขีดความสามารถ

ของบุคลากร  การปรับปรุงกระบวนการพฒันาบุคลากรให้
มีประสิทธผิล รวมถึงจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุนให้สอดคล้องกับแผนกลยทุธ์ของ
มหาวิทยาลยั 

การบริหารจัดการความเสี่ยง  ควรมีการระบุ วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและบริหารจัดการ
ความเสี่ยงที่หากเกิดขึ้นแล้วจะมีผลกระทบ  หรือเกิดความ
เสียหายหรือสูญเสียอย่างรุนแรง  ต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

 
วันพุธที่ 24  ตุลาคม 2561  
 

เวลา กิจกรรม สถานที่  
08.30 -09.30 น. ประชุมคณะกรรมการประเมินคณุภาพภายใน  ห้องพิบูลมังสาหาร 
09.30 -12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ ห้องพิบูลมังสาหาร 
12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องรับรองวารินช าราบ 
คณะกรรมการชุดที่ 1   
13.00 -14.00 น. สัมภาษณ์รองอธิการบดีฝา่ยวิจยั ห้องพิบูลมังสาหาร 
คณะกรรมการชุดที่ 2   
13.00 -15.00 น. เยี่ยมชมหน่วยงาน 

-ส านักคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 
-ส านักวิทยบริการ 
 

หน่วยงาน  

คณะกรรมการชุดที่ 3  
13.00 -15.00 น. คณะกรรมการสัมภาษณ์เดินทางไปพบผู้วา่ราชการ    
15.00 -16.30 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลและเตรียมข้อมูลในการ

ประเมิน  
ห้องพิบูลมังสาหาร 

 
วันพฤหัสที่  25 ตุลาคม 2561  

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
09.00 -09.30 น. ผู้บริหารระดับสถาบนักล่าวต้อนรับและน าเสนอผลการ

ด าเนินงานของสถาบนั ประจ าปีการศึกษา 2560 
ห้องศรีเมืองใหม่ 

ห้องที่ 1 : คณะกรรมการชุดที่ 1  ห้องส านักงานสภามหาวิทยาลัย  
10.00 -11.00 น. สัมภาษณน์ายกสภามหาวิทยาลยั ห้องส านักงานสภา

มหาวิทยาลยั 
11.00- 12.00 น.  สัมภาษณ์อธิการบด ี ห้องส านักงานสภา

มหาวิทยาลยั 
ห้องที่ 2 : คณะกรรมการชุดที่ 2  ห้องบุณฑริก 
10.00 -11.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ 

รองอธิการบดีฝ่ายพฒันานักศึกษา 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานบคุคลและวิเทศสัมพนัธ์ 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายวิชาการ 

ห้องบุณฑริก 
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เวลา กิจกรรม สถานที่ 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายปฏิบัติการวจิัย 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายการศึกษานานาชาติ 

11.00 -12.00 น. รองอธิการบดีฝ่ายแผนและกิจการสภามหาวิทยาลยั 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสารสนเทศ 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายคลังและทรพัย์สิน 
ผู้ช่วยอธิการบดฝี่ายแผนและงบประมาณ 
รักษาราชการแทนผู้ชว่ยอธิการบดีฝ่ายบริหารกายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

ห้องวารินช าราบ 

ห้องที่ 3 : คณะกรรมการชุดที่ 3 ห้องวารินช าราบ 
10.00 -11.00 น. สัมภาษณ์ผู้อ านวยการส านัก ห้องวารินช าราบ 
11.00 -12.00 น. สัมภาษณ์คณบดี      ห้องวารินช าราบ 
12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องรับรองวารินช าราบ 
ห้องที่ 1 : คณะกรรมการชุดที่ 1  ห้องบุณฑริก 
13.00-15.00 น. สัมภาษณช์ุมชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ห้องบุณฑริก 
15.00 -16.00 น. สัมภาษณน์ักศึกษา  ห้องบุณฑริก 
ห้องที่ 2 : คณะกรรมการชุดที่ 2  ห้องวารินช าราบ 
13.00-15.00 น. สัมภาษณ์ผู้แทนอาจารย ์ ห้องวารินช าราบ 
15.00 -16.00 น. สัมภาษณ์ผู้อ านวยการกอง หัวหน้างาน และบุคลากร

ส านักงานอธิการบด ี
ห้องวารินช าราบ 

16.00 -17.00 น. คณะกรรมการประชุมสรุปผล จดุแข็ง จุดที่ควรพัฒนา และ
ข้อเสนอแนะตามรายองค์ประกอบและภาพรวม 

ห้องพิบูลมังสาหาร 

 
วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561  

เวลา กิจกรรม สถานที่  
09.00 -10.00 น. สัมภาษณ์อธิการบดี ห้องพิบูลมังสาหาร 
09.00 -12.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินและ

ข้อเสนอแนะต่างๆ 
 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องรับรองวารินช าราบ 
13.00  น. เป็นต้นไป คณ ะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินคุณ ภาพ

การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ด้วยวาจา พร้อมอภิปราย
ซักถาม 

ห้องศรีเมืองใหม่ 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

ประมวลภาพกิจกรรม 
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รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560  

ค าสั่งคณะกรรมการตรวจประเมิน 


