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ค ำน ำ 
 

การประเมินครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและ
สถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็น
ส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา  เพ่ือให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควร
พัฒนา  ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป เพ่ือให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูล
พ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดปรากฏ  
ในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารศาสตร์ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
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บทสรุปผู้บริหำร 
 
 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ ระดับคณะ
ประจ าปีการศึกษา 2557 คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เมื่อวันที่ 14 -15 ตุลาคม 2558 จาก
เอกสารการประเมินตนเอง การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้อง และการเยี่ยมชมสถานที่ ผลการประเมินการ
ด าเนินงาน 13 ตัวบ่งชี้ใน 5 องค์ประกอบ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.90 ระดับคุณภาพพอใช้ เมื่อจ าแนกในส่วนของ
ปัจจัยน าเข้าผลการด าเนินมีค่าคะแนนเฉลี่ย 2.20 ระดับคุณภาพต้องปรับปรุง ผลการด าเนินงานด้าน
กระบวนการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.29 ระดับคุณภาพพอใช้ และผลการด าเนินงานด้านผลลัพธ์ มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 2.92 ระดับคุณภาพพอใช้ จากผลการด าเนินงานในภาพรวมพบว่าคณะประสบปัญหาในเรื่องการบริหาร
จัดการหลักสูตรในภาพรวม ที่หลักสูตร 5 หลักสูตรจากหลักสูตรจ านวนทั้งสิ้น 8 หลักสูตร ยังไม่ผ่านเกณฑ์
ก ากับมาตรฐานหลักสูตร คุณภาพของอาจารย์ในส่วนของการด ารงต าแหน่งทางวิชาการยังต่ ากว่าเกณฑ์ ใน
ส่วนของกระบวนการด าเนินงาน พบว่า กระบวนการจัดท าแผน ยังไม่เป็นตามขั้นตอนที่น าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพที่แท้จริง โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม และแผน 
ส่งผลต่อการประเมินความส าเร็จของแผนในทุกระดับไม่เป็นรูปธรรมเพียงพอที่จะน าสู่การพัฒนาคุณภาพ
ตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ ดังนั้นในวงรอบการด าเนินงานในปีการศึกษาถัดไปคณะจึงต้องเร่ง
ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกที่มีคุณภาพ ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในการ
ด าเนินงานเชิงระบบ สร้างความร่วมมือกับหลักสูตรและมหาวิทยาลัยจัดท าแผนกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ            
เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
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ส่วนที่ 2 
บทน า 

2.1    วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร์ ระหว่างวนัที่ 14 - 15 ตุลาคม 2558 

2.2     รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2557 (ผลการด าเนินงานระหวา่ง 1 สิงหาคม 2557 – 30 กันยายน 2558) 

2.3     รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มเกียรติ  ภู่พัฒน์วบิูลย ์ ประธานกรรมการ 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพรรณ  ธาน ี  กรรมการ 
3.  ผู้ช่วยศาสตราจารยป์รียาภรณ์  เจริญบุตร  กรรมการ 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารยช์ญานนท์  แสงศรีจันทร ์ กรรมการ 
5.  นายสุรชัย  จูมพระบุตร    กรรมการ 
6.  นางสาวเต็มศิริ  ชิดด ี    เลขานุการ 
 

2.4     วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงาน
ประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

 เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   

 เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง  ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  
ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

 เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของคณะมีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการ
จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

2.5    ข้อมูลของคณะบริหารศาสตร์ โดยสังเขป 
สภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2540 เมื่อวันจันทร์ที่ 23  พฤษภาคม  

2540 มีมติเห็นชอบให้จัดท าโครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ และในการประชุมผู้บริหารคร้ังที่ 12/2541 
เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2541  มีมติเห็นชอบให้โครงการจัดตั้งคณะบริหารศาสตร์ เป็นหน่วยงานภายในที่มีการ
บริหารงานขึ้นตรงต่อส านักงานอธิการบดี ในการนี้มหาวิทยาลัย ได้แต่งตั้งคณะท างานโครงการจัดตั้ง คณะ
บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีที่ 612/2541 โดยมีภารกิจ
และหน้าที่ด าเนินงานด้านการจัดการเรียนการสอนในวิชาศึกษาทั่วไป และผลิตบัณฑิตสาขาทางด้าน
บริหารธุรกิจการบัญชี การเงินการธนาคาร รวมทั้งงานวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
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คณะบริหารศาสตรไ์ด้มีการพัฒนาหลักสูตรตา่งๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนี ้ 

ในปี พ.ศ.2541 ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 สาขาได้แก่ สาขาการ
จัดการทั่วไป และสาขาการจัดการการตลาด     

ในปี พ.ศ.2542  มีการปรับปรงุหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการทั่วไปและสาขา
การจัดการการตลาด  โดยมีการปรับปรุงจัดกลุ่มวิชาต่างๆใหม่ ให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น  และมีการ
ปรับปรุงจ านวนหน่วยกิต  เนื้อหาวิชา และค าอธิบายรายวิชา ให้เหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคมและเศรษฐกิจมากข้ึน    

ในปี พ.ศ.2543 เปิดการเรียนการสอนเพิ่มอีก 1 สาขาคือ สาขาการจัดการธุรกิจบริการ   
ในปี พ.ศ.2544  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งเป็น “คณะบริหารศาสตร”์ และได้

จัดการเรียนการสอนเพิ่มขึ้นอีก 1 สาขา คือ สาขาการเงินและการธนาคาร นับเป็นสาขาทีส่ี่ของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต 

ในปี พ.ศ.2546  เปิดหลักสูตรบัญชบีัณฑิตเพิ่มข้ึนอีกหนึ่งหลักสูตร และได้เร่ิมด าเนินการเร่ือง
การประกันคุณภาพการศึกษา และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ในปี พ.ศ.2547  ได้ด าเนนิการเร่ืองการตรวจสอบภายใน และด าเนินกิจกรรม 5 ส. อย่าง
ต่อเนื่อง 

ในปี พ.ศ.2548  เปิดการเรียนการสอนส าหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตอีก 2 สาขาคือ 
สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ  และสาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาต)ิ   

ในปี พ.ศ. 2549 คณะได้รับโอนหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัย คือหลักสูตร
พัฒนบูรณาการศาสตร์ ทั้งในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก   

ในปี พ.ศ.2550 คณะได้เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑติ สาขาเศรษฐกิจพอเพียง เพิ่มอีก
หนึ่งสาขาวิชา 

ในปี พ.ศ.2551 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการได้เปลี่ยนชื่อสาขาเปน็ “สาขาวิชาการ
จัดการอุตสาหกรรมบริการ” 

ในปี พ.ศ.2552 คณะบริหารศาสตร์จัดการเรียนการสอนโดยยดึหลัก “ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” และส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรน าหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้กับการเรียนการ
สอน และการครองตน 

ในปี พ.ศ.2553 สาขาวิชาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการได้จดัท าหลักสูตรตามมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และคณะบริหารศาสตร์ได้จัดการเรียนการสอนครอบคลุมศาสตร์ด้าน
บริหารทุกด้าน 

ในปี พ.ศ.2554 คณะบริหารศาสตร์ได้พฒันา และก าหนดเปา้หมายเพื่อให้เป็นศูนย์กลาง
เรียนรู้ด้านบริหารธุรกิจ ในเขตอีสานใต้และลุ่มน้ าโขง เพื่อพร้อมรับการเปิดประชาคมอาเซียน 

ในปี พ.ศ.2555 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงนิและการธนาคาร สาขาการจัดการ
การตลาด สาขาการจัดการธุรกิจ สาขาการจัดการโรงแรม และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาค
ภาษาอังกฤษ) หลักสูตรบัญชบีณัฑิต สาขาการบัญชี และหลักสูตรบริหารธุรกิจหมาบัณฑิต ฉบับปรบัปรุงตาม
กรอบมาตรฐานคุณวฒุิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ผ่านการรับรองจากสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เรียบร้อยแล้ว 

และในปี พ.ศ.2556 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการตลาด ได้จัดท าหลักสูตรตาม
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) และมีเพิ่มแขนงสาขาวิชาเพิ่ม คือ การตลาด (ค้าปลีก) ซึ่ง
เป็นการร่วมมือกับ บริษัทในเครอื CP All ในการจัดท าหลักสูตรดังกล่าว โดยได้รบัทุนการศึกษาตลอด
หลักสูตรจาก บริษัทในเครือ CP All จนส าเร็จการศึกษา 
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วิสัยทัศน์ 
คณะบริหารศาสตร์ เปน็ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านการบริหารธุรกิจระดับสากล อย่างมีความ

รับผิดชอบต่อสงัคม ในเขตอีสานใต้และลุ่มน้ าโขง 
 
พันธกิจ 

1. สร้างบัณฑติที่มีคุณภาพมาตรฐานในระดบัสากล มีภาวะผูน้ า ที่มีคุณธรรม มีความ
รับผิดชอบต่อสงัคมและด ารงชีวติบนพืน้ฐานความพอเพียง 

2. วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้อย่างบูรณการ เพื่อน าไปประยุกต์ใช้กับสังคมทุกระดบั 
3. บริการวิชาการ และเสริมสร้างความร่วมมือกับชุมชน สังคมทุกระดับ 
4. ท านุบ ารุง ฟื้นฟู ศิลปวฒันธรรมอันดีงามของท้องถิ่นและภูมภิาคลุ่มน้ าโขง 

 
2.6   โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและส่วนงานภายใน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  

ปีการศึกษา 2557 คณะบริหารศาสตร์ ได้เปิดหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนรวม 9 หลักสูตร 
โดยแยกเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 7 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท จ านวน 1 
หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร* ทั้งนี้ มีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
การประกันคุณภาพหลักสูตร จ านวน 8 หลักสูตร 

 

ตารางท่ี 1 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา 
สภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติ 
สกอ. 

รับทราบ 
กพ. รับรองคุณวุฒิ 

1. สาขาวชิาการจัดการธุรกิจ บธ.บ. ประชุมครั้งที่ 2/2555 
วันท่ี 3 มีนาคม 2555 

- - 

2. สาขาวชิาการตลาด บธ.บ. ประชุมครั้งที่ 1/2556  
วันท่ี 19 มกราคม 2556 

- - 

3. สาขาการบัญช ี บช.บ. ประชุมครั้งที่ 13/2554  
วันท่ี 26 พฤศจิกายน 2554 

- - 

4. สาขาวชิาการเงนิและการ
ธนาคาร 

บธ.บ. ประชุมครั้งที่ 2/2555  
วันท่ี 3 มีนาคม 2555 

- - 

5. สาขาวชิาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ 

บธ.บ. ประชุมครั้งที่ 5/2553  
วันท่ี 31 กรกฎาคม 2553 

วันท่ี 20 ก.ค. 2554 หนังสืออ้างอิง 
นร1004.3/439 
วันท่ี 28 พ.ย. 54 

6. สาขาวชิาการจัดการการ
โรงแรม 

บธ.บ. ประชุมครั้งที่ 3/2555  
วันท่ี 31 มีนาคม 55 

- - 

7. สาขาวชิาการจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ (หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ) 

บธ.บ. ประชุมครั้งที่ 3/2555  
วันท่ี 31 มีนาคม 55 

- - 

8. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. ประชุมครั้งที่ 3/2555  
วันท่ี 31 มีนาคม 55 

- - 

ข้อมูล จากการประเมินคณุภาพภายใน ระดับหลักสตูร 

 

 

 

 

 

 

* หมายเหตุ หลักสูตรพัฒนบูรณาการศาสตรเ์ป็นหลักสูตรปิด แตย่ังมนีักศึกษาคงอยู่ 
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วุฒิการศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า (หัวจริง ณ 31 ก.ค. 2558) 

คณะ 

บุคลากรสายวิชาการ 

คุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
รวมท้ังสิ้น 

ตรี โท เอก อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 
รวมต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

คณะบริหารศาสตร ์ - 54 17 65 5 1 - 6 71 
 

อาจารย์ประจ าและนักวิจัย ณ ปีการศึกษา 2557 

หน่วยงาน 

ประเภทบุคลากร 
รวมอาจารย์และนักวิจัย 

อาจารย์ประจ า นักวิจัย 

ปฏิบตัิงาน ลาศึกษา ปฏิบตัิงาน ลาศึกษา ปฏิบตัิงาน ลาศึกษา รวม 

คณะบริหารศาสตร ์ 68 4 - - 67 4 71 
 

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน 

ประเภท 
คุณวุฒิบุคลากรสายสนับสนุน 

โท ตรี ต่ ากว่าป.ตรี ประกาศนียบัตร รวม 

1. ข้าราชการ - - - - - 
2.พนักงานมหาวทิยาลัย 11 11 1 1 24 
3. ลูกจ้างประจ า - - - - - 
4. ลูกจ้างชั่วคราว - - - - - 
5.ลูกจ้างประเภทจ้างเหมา - 4 6 - 10 

รวมทั้งสิ้น 11 15 7 1 34 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
3.1 การวางแผนและการประเมิน 
 

3.1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน 

คุณภาพคุณภาพภายในของคณะบริหารศาสตร์ จากคู่มือการประกันคุณภาพภายในประจ าปีการศึกษา 2557  
ตลอดจนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมิน 
คุณภาพ 

3.1.2  การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมินเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะบริหารศาสตร์ ได้ร่วมรับฟัง
คณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 - คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่คณะบริหารศาสตร์ น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการตรวจประเมิน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหาร  เจ้าหน้าที่  นักศึกษาและผู้ใช้บริการของคณะ
บริหารศาสตร์  

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน  คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ของคณะบริหารศาสตร์ และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินสรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อ
ผู้บริหารและบุคลากรของคณะบริหารศาสตร์  

- คณะกรรมการตรวจประเมินเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของคณะบริหารศาสตร์ได้ซักถาม
และขอความเห็นเพิ่มเติม 

 
3.1.3  การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยม  การ
สัมภาษณ์  และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะใน
แต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน  จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2557  ให้คณะบริหาร-
ศาสตร์ ภายใน 30 วัน 
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3.2  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินตรวจหลักฐานตามที่ คณะบริหารศาสตร์ เตรียมเอกสารตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้  ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ  เช่น common data set และข้อมูลเชิงคุณภาพ  
เช่น  กระบวนการและกิจกรรมด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการตรวจประเมินสัมภาษณ์ผู้บริหารและบุคลากร  ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกัน
คุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557  และสัมภาษณ์
นักศึกษารวมทั้งผู้ใช้บริการของคณะบริหารศาสตร์  
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 
 คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ศึกษาข้อมูลและตรวจสอบเอกสาร  
หลักฐานผลการด าเนินงานของคณะบริหารศาสตร์ ตามองค์ประกอบ  ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพภายในจากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2557  ซึ่งคู่มือ
การประกันคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ปีการศึกษา 2557  ได้ปรับ
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับการด าเนินงานของหน่วยงาน  โดยประกอบด้วยองค์ประกอบ
คุณภาพ  5  องค์ประกอบ  13  ตัวบ่งชี้  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะบริหาร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประชุมพิจารณาผลการประเมินเมื่อวันที่ 14 – 15 ตุลาคม พ.ศ. 2558   
โดยคณะกรรมการพิจารณาจุดแข็ง  จุดที่ควรพิจารณา  และอุปสรรคที่ส่งผลต่อคณะบริหารศาสตร์ รวมทั้ง
ข้อเสนอแนะเพื่อการพิจารณาโดยรวม  นอกจากนี้  คณะกรรมการได้ประเมินผลการด าเนินงานตาม
องค์ประกอบคุณภาพและตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวมเท่ากับ 2.75 คะแนน ระดับคุณภาพพอใช้         
(รายละเอียดตามตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมิน 

ประเมินตนเอง 
คณะบริหารศาสตร ์

ค.กก.ประเมิน 

ผลงาน คะแนน 
ตัวต้ัง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

1. การผลิต
บัณฑิต 

      
  2.30 

    
1.81 

ต้อง
ปรับปรุง 

  สกอ. 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม 

คะแนน 
1.05 1.05   1.05 1.05 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

       - ผลรวมของค่าคะแนนประเมิน
ของทุกหลักสูตร  
(คะแนน อ.2-6 หลักสตูร) 

8.39   8.40       

       - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 8   8       

  สกอ. 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

คะแนน 
  2.13 

  
3.21 พอใช้ 

       - จ านวนอาจารย์ประจ าที่
ปฏิบัติงานจริง 

66.00   
66 

     

       - จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 4.00   4      
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       - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอก 

17 2.13 18 25.00 3.13   

       - ป.ตร ี 0.00   0       

       - ป.โท 52   52       

       - ป.เอก 17   18       

       - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ
ทั้งหมด 

69   70       

  สกอ. 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ คะแนน   0.60     0.60 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

    จ านวนอาจารย์ที่มตี าแหน่งทาง
วิชาการทั้งหมด 

7.25 0.60 5 7 0.60   

       - ต าแหน่ง ผศ. 5.00   5       

       - ต าแหน่ง รศ. 0.00   0       

       - ต าแหน่ง ศ. 0.00   0       

       - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะ
ทั้งหมด 

69   65       
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สกอ. 1.4 

จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา
เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 

คะแนน   0.00     0.00 
ต้อง

ปรับปรุง
เร่งด่วน 

      · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุก
ระดับ) ปีการศึกษา 2557 

2,601.26 
  

2416.54     

         - ปริญญาตร ี 2,529.64 
  

2344.92     

       - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท - 
เอก) 

71.63 
  

71.63     

         - ปริญญาโท 71.625 
  

71.63     

         - ปริญญาเอก 0 
  

0     

      · จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่รวม
ลาศึกษาต่อ) 

66 
  

66     

      · จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อ
อาจารย์ประจ า 39.41 

  
36.61     

      · เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศึกษา
เต็มเวลาต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

25 
  

25     

      ค่าความแตกต่างจากเกณฑ์
มาตรฐาน 57.65 

  
46.46     
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      เทียบคะแนนตามเกณฑ์
มาตรฐาน  

0.00 
  

0 
 

  

      ความแตกต่าง ( ค่าคะแนน กรณี 
คะแนนตามเกณฑ์มาตรฐานอยู่
ระหว่าง 10.01 - 20 ) 

-18.83 
  

-13.23 
 

  

  สกอ. 1.5 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

คะแนน 
6 5.00 

 
5 4.00 พอใช้ 

      1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ 

1.00 
  

1 
 

  

      2.  มีการให้ข้อมลูของหน่วยงานท่ี
ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสตูร แหล่งงานท้ังเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

1.00 
  

1 
 

  

      3.  จัดกิจกรรมเตรยีมความพร้อม
เพื่อการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

1.00 
  

1 
 

  

      4.  ประเมินคณุภาพของการจดั
กิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 
1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเตม็ 5 

1.00 
  

1 
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      5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 
มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
และการให้ข้อมลู เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม
ความคาดหวังของนักศึกษา 

1.00     0     

      6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่
ศิษย์เก่า 

1.00     1     

  สกอ. 1.6 กิจกรรมนกัศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

คะแนน 
6 5.00   2 2.00 

ต้อง
ปรับปรุง 

      1.  จัดท าแผนการจดักิจกรรม
พัฒนานักศึกษาในภาพรวมของ
คณะ โดยให้นักศึกษามสี่วนร่วมใน
การจัดท าแผนและการจดักิจกรรม 

1.00     1     

      2.  ในแผนการจดักิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่
ส่งเสริมคณุลักษณะบณัฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูต้ามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิ5 
ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 

1.00   5 1     

      (1) คุณธรรม จริยธรรม       1     
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      (2) ความรู ้       1     

      (3) ทักษะทางปัญญา       1     

      (4) ทักษะความสมัพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

      1     

      (5) ทักษะการวิเคราะหเ์ชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      1     

      3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะ
การประกันคณุภาพแก่นักศึกษา  1.00     0     

      4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการ
ประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน า
ผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

1.00     0     

      5. ประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจดั
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1.00     0     

      6. น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือปรับปรุงการจดักิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 

1.00     0     
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2. การวิจัย         4.67     4.31 ดี 

  
สกอ. 2.1 

ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  

คะแนน 6 5.00   5 4.00 ดี 

      1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารงานวิจัยท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

1.00     0     

      2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์ในประเด็น
ต่อไปนี ้                                                                                                                                                    

1.00     
1 

    

      -  ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้อง
ปฏิบัติงานสร้างสรรค ์หรือหน่วย
วิจัย หรือศนูย์เครื่องมือ หรือศูนย์
ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

      
 

    

      -  ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค ์
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      -   สิ่งอ านวยความสะดวกหรือ
การรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยหรือการผลติงานสร้างสรรค ์
เช่น ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

      
 

    

      -   กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริม
งานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค ์เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัด
แสดงงานสรา้งสรรค ์การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

      
 

    

      3. จัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็นทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค ์

1.00     1     

      4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือ
สนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ 

1.00     1     
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      5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มผีลงานวิจยัหรือ
งานสร้างสรรคด์ีเด่น 

1.00     1     

      6. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยใน
การคุ้มครองสิทธ์ิของงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ี
ก าหนด 

1.00     1     

  
สกอ. 2.2 

เงินสนับสนนุงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ * 

 - จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ
จากภายในและภายนอก 

56,068.56 5.00 2,685,004.20 
 

40,681.88 
 

5.00 ดีมาก 

       - กลุ่มวิทยเ์ทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 
= 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มวิทยส์ุขภาพ คะแนนเต็ม 5 
= 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = 
25,000 บาทขึ้นไปต่อคน   

            

       * งบสนับสนุนจากหน่วย
ภายใน 

982400.00    982,400.0        
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       * งบสนับสนุนจากหน่วย
ภายนอก 

2718125.00    1,702,604.2        

       - จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย (นับเฉพาะที่ปฏิบัติงาน
จริง) 

66   66       

         - จ านวนอาจารย์ประจ า 
(ปฏิบัติงานจริง) 

66    66.0        

         - จ านวนนักวิจัยประจ า 
(ปฏิบัติงานจริง) 

0    -          

  

สกอ. 2.3 

ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนกัวิจัย  

 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนกัวิจัย  

16 4.00 13.4 19.14 4.79 ดีมาก 

       - กลุ่มวิทยเ์ทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 
= ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 - กลุ่มวิทยส์ุขภาพ คะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 20 ขึ้นไป   

            

       - รวมจ านวนผลงานวิจัย 22   23       

       - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจยั 11.2   13.4       
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       -   บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ ์ที่ตีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 4.0     4.0        

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0.8   0.8       

       -   บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ใน
รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาต ิหรือใน
วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่
อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็น
ประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป 
และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบ
ภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ (0.40) 

 10.0     7.0        
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      ค่าถ่วงน้ าหนัก 4   2.8       

        -   ผลงานได้รับการจดอนุ
สิทธิบัตร  (0.40) 

 -       -          

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0       

       -   บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ์ทีต่ีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 

 2.0     3.0        

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 1.2   1.8       

       -  บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับนานา-
ชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตาม
ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัิ
และจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็
การทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ.  

 4.0     5.0        
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      ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ี
ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s 
list) หรือตีพิมพ์ในวารสาร-
วิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI 
กลุ่มที่ 1 (0.80) 

         

   ค่าถ่วงน้ าหนัก 3.2   4    

       -   บทความวิจัยหรือบทความ
วิชาการฉบับสมบรูณ ์ที่ตีพิมพ์ใน
วารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลู
ระดับนานาชาติตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณา
วารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 (1.00) 

 2.0     4.0        

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 2   4       

        -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร 
(1.00) 

 -       -          

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0       
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        -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่
ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (1.00) 

 -       -          

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0       

       -   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือ
องค์กรระดับชาติวา่จ้างให้
ด าเนินการ (1.00) 

 -       -          

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0       

        -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์
สัตว์ ท่ีค้นพบใหม่และได้รับการจด
ทะเบียน (1.00) 

 -       -          

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0       

       -   ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว 
(1.00) 

 -       -          

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0       
       -   ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการ

พิจารณาตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่
ไม่ได้น ามาขอรับการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

 -       -          
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      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0       

       - รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค ์ 0   0       

       - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงาน
สร้างสรรค์ 

0   0       

       - งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่
สาธารณะในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
online (0.20) 

 -       -          

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0       

       - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการ
เผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)  -       -          

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0       

       - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการ
เผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)  -       -          

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0       

       - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการ
เผยแพร่ในระดับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ (0.80) 

 -       -          
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      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0       

       - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการ
เผยแพร่ในระดับภูมภิาคอาเซยีน/
นานาชาติ (1.00) 

 -       -          

      ค่าถ่วงน้ าหนัก 0   0       

       - จ านวนอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยทั้งหมด 

70   68       

         - จ านวนอาจารย์ประจ า  70.0     68.0        

         - จ านวนนักวิจัยประจ า   -       -          

3. การบริการ
วิชาการ 

สกอ. 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม คะแนน 6 5.00   3 3.00 พอใช้ 

      1. จัดท าแผนการบริการวิชาการ
ประจ าปีทีส่อดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมและก าหนดตัว
บ่งช้ีวัดความส าเร็จในระดับแผน
และโครงการบริการวิชาการแก่
สังคมและเสนอกรรมการประจ า
คณะ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ

1.00     0     
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      2. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการ
บริการวิชาการ เพื่อให้เกดิผลต่อ
การพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม 

1.00     1     

      3. โครงการบริการวิชาการแก่
สังคมในข้อ 1 อย่างน้อยต้องมี
โครงการที่บริการแบบให้เปล่า 

1.00     1     

      4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ี
ของแผนและโครงการบริการ
วิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และ
น าเสนอกรรมการประจ าคณะ 
เพื่อพิจารณา 

1.00     0     

      5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  
มาปรับปรุงแผนหรือพัฒนาการ
ให้บริการวิชาการสังคม 

1.00     0     

      6. คณะมสี่วนร่วมในการบริการ
วิชาการแก่สังคมในระดับสถาบัน 1.00     1     

4. การท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม   

สกอ. 4.1 

ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม คะแนน 6 5.00   3 3.00 พอใช้ 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม  2558 

27 

 

      1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   1.00     1     

      2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และก าหนดตัว
บ่งช้ีวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ง 
จัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถ
ด าเนินการไดต้ามแผน 

1.00     0     

      3. ก ากับติดตามใหม้ีการ
ด าเนินงานตามแผนดา้นท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1.00     1     

      4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ี
ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1.00     0     

      5. น าผลการประเมินไปปรับปรุง
แผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

1.00     0     

      6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการ
บริการดา้นท านุบ ารุงศลิปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 

1.00     1     



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม  2558 

28 

 

      7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน
คุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
ซึ่งเป็นท่ียอมรับในระดับชาต ิ 

0.00     0     

5. การบริหาร
จัดการ 

      
  4.50     3.50 พอใช้ 

  

สกอ. 5.1 

การบริหารของคณะเพ่ือการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุม่สถาบัน และ
เอกลักษณข์องคณะ/สถาบัน 

คะแนน 7 5.00   4 3.00 พอใช้ 

      1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห ์SWOT โดยเชื่อมโยงกับ
วิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน 
รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ และ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการประจ าปตีาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัว
บ่งช้ีและเป้าหมายของแผนกลยุทธ์
และเสนอผู้บริหารระดับสถาบัน
เพื่อพิจารณาอนุมัต ิ

1.00     0     
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      2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินท่ีประกอบไปด้วยต้นทุน
ต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนา
นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอน อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะหค์วามคุ้มค่า 
ของการบริหารหลักสตูร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑติ และโอกาสในการ
แข่งขัน 

1.00     0     

      3. ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสีย่ง ที่เป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกดิ
จากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่
ไม่สามารถควบคุมได้ท่ีส่งผลต่อ
การด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะและให้ระดับความเสี่ยงลดลง
จากเดิม 

1.00     1     

      4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลอย่างครบถ้วนท้ัง 10 ประการ
ที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

1.00     1     
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      5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้
ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้
มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้ อื่นๆ ตามประเด็นความรู ้
อย่างน้อยครอบคลมุพันธกิจด้าน
การผลิตบณัฑิตและด้านการวิจยั 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและ
น ามาปรับใช้ในการปฏิบตัิงานจริง 

1.00     0     

      6. การก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบคุลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

1.00     1     

      7. ด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตามระบบ
และกลไกท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กับพันธกิจและพัฒนา-การของคณะ
ที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการ
ประกันคณุภาพเป็นส่วนหน่ึงของ
การบริหารงานคณะตามปกติที่
ประกอบด้วย การควบคุมคณุภาพ 
การตรวจสอบคณุภาพ และการ
ประเมินคุณภาพ  

1.00     1     
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  สกอ. 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตร 

คะแนน 
5 4.00   5 4.00 ดี 

      1. มีระบบและกลไกในการก ากับ
การด าเนินการประกันคุณภาพ
หลักสตูรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

1.00     1     

      2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ
ที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจ า
คณะเพื่อพิจารณาทุกภาค
การศึกษา 

1.00     1     

      3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงานของ
หลักสตูรให้เกดิผลตามองค์
องค์ประกอบการประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

1.00     1     

      4. มีการประเมินคณุภาพหลักสตูร
ตามก าหนดเวลาทุกหลักสตูร และ
รายงานผลการประเมินให้
กรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา  

1.00     1     



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม  2558 

32 

 

      5. น าผลการประเมินและ
ข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ า
คณะมาปรับปรุงหลักสูตรใหม้ี
คุณภาพดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 

1.00     1     

      6. มีผลการประเมินคณุภาพทุก
หลักสตูรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 
การก ากับมาตรฐาน 

0.00     0     

คะแนนการประเมิน (สกอ.) 
ประเมิน
ตนเอง 

3.60 ดี 2.90 พอใช้ 
 

 
 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารศาสตร์  ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 14 – 15 ตุลาคม  2558 

33 

 

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
 

 ผลการประเมินโดยรวม 
 

 ผลการประเมินของคณะบริหารศาสตร์  ปีการศึกษา 2557  เมื่อพิจารณาตามองค์ประกอบคุณภาพ  
พบว่า   

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับดี มี 1 องค์ประกอบ  คือ องค์ประกอบที่ 
2 การวิจัย 

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับพอใช้ มี 3 องค์ประกอบ  คือ องค์ประกอบที่ 3 การ
บริการวิชาการ, องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ 

องค์ประกอบที่มีผลการด าเนินงานได้มาตรฐานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง มี 1 องค์ประกอบ  คือ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 

 
ตารางท่ี ป. 2  ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  
 
กลุ่ม ข  สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี   คณะบริหารศาสตร์       

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) ผลการ

ประเมิน ตัวบ่งชี้ I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 6 1.27 3.00 1.05 1.81 ต้องปรับปรุง 

2. การวิจัย 3 5.00 4.00 4.79 4.60 ดี 

3. การบริการวิชาการ 1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   1 - 3.00 - 3.00 พอใช้ 

5. การบริหารจัดการ 2 - 3.50 - 3.50 พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองคป์ระกอบ 13 2.20 3.29 2.92 2.90 พอใช้ 

    ต้อง
ปรับปรุง 

พอใช้ พอใช้     
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เกณฑ์การประเมิน 
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.50            การด าเนินงานของคณะต้องปรับปรุงเร่งด่วน 

1.51-2.50                   การด าเนินงานของคณะได้คุณภาพต้องปรับปรุง 
2.51-3.50                   การด าเนินงานของคณะได้คุณภาพระดับพอใช้ 
3.51-4.50                 การด าเนินงานของคณะได้คุณภาพระดับดี 
4.51-5.00                 การด าเนินงานของคณะได้คุณภาพระดับดีมาก 

 
5.2 จุดเด่นและข้อเสนอแนะโดยรวม 
ข้อเสนอแนะภาพรวม 
 
จุดเด่นในภาพรวม 

1. คณะได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกจ านวนมาก 
จุดที่ควรพัฒนาในภาพรวม 

1. หลักสูตร 5 จาก 8 หลักสูตรไม่ผ่านเกณฑ์ก ากับมาตรฐานหลักสูตร 
2. จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ ต่ ากว่าเกณฑ์ 
3. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าไม่เป็นไปตามเกณฑ์   
4. กระบวนการจัดท าแผนด าเนินงานตามตัวบ่งชี้กระบวนการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก าหนด

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรม และแผนในภาพรวม ไม่เอ้ือต่อการพัฒนาปรับปรุง
การด าเนินงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้ 

 
5.3 ข้อเสนอแนะการปรับปรุงคุณภาพภายในรายองค์ประกอบ 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. หลักสูตรจ านวนหนึ่งไม่ผ่านเกณฑ์ก ากับ

มาตรฐานหลักสูตร 
2. จ านวนอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งวิชาการ

ต่ ากว่าเกณฑ์ 
3. จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อ

จ านวนอาจารย์ประจ าไม่เป็นไปตาม
เกณฑ ์  

1. คณะ โดยความร่วมมือกับหลักสูตร และ
มหาวิทยาลัยต้องเร่งท าความเข้าใจกับเกณฑ์
ก ากับมาตรฐานหลักสูตร และก ากับติดตาม
ให้มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ ตลอดจน
พัฒนาแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร
ให้สอดคล้องกับแผนเปิดปิดหลักสูตร  

2. คณะโดยความร่วมมือกับหลักสูตรควร
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4. การด าเนินการตัวบ่งชี้กระบวนการยังไม่
ถูกต้องตามเกณฑ์ โดยเฉพาะการก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ/
กิจกรรม และแผน และการประเมิน
ความส าเร็จฯ 
 

ก าหนดมาตรการ และแนวทางในการ
ส่งเสริมให้อาจารย์มีความรู้ ความสามารถ 
และความเชี่ยวชาญ เพียงพอที่จะผลิตผล
งานทางวิชาการท่ีมีคุณภาพสามารถน าไปใช้
ในการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการได้ 
สร้างวัฒนธรรมวิชาการในรูปแบบต่างๆ 
ตลอดจนส่งเสริมบรรยากาศ และโอกาสใน
การน าเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์
อย่างเป็นรูปธรรม 

3. คณะต้องท างานร่วมกับหลักสูตรในการ
ก าหนดแผนการเปิดปิดหลักสูตร และ
แผนการรับนักศึกษาให้สอดคล้องกับแผน
บริหารและพัฒนาบุคลากร โดยยึดหลัก
ความคุ้มค่า และการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ 

4. คณะควรศึกษาท าความเข้าใจในการก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการและ
กิจกรรม และแผนการด าเนินงาน ที่มุ่งเน้น
คุณภาพตามวัตถุประสงค์มากกว่า
ความส าเร็จของการบริหารจัดการ และมี
การประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัดความส าเร็จ
มากกว่าประเมินความพึงพอใจที่ไม่สามารถ
สะท้อนคุณภาพของการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับเกณฑ์     
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
1. อาจารย์จ านวนหนึ่งของคณะมีศักยภาพสูงใน

การของบสนับสนุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
ทั้งในส่วนที่เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
และส่วนที่เป็นการด าเนินงานของคณะ 

1. คณะโดยความร่วมมือกับหลักสูตร ควร
ส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะท่านอื่นๆ พัฒนา
ศักยภาพทางการวิจัย ตลอดจนติดตามทิศทาง
วิจัยของแหล่งทุนภายนอกอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพ่ิมโครงการวิจัย และเงินสนับสนุนการวิจัยใน
ภาพรวมของคณะต่อไป 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร

จัดการงานวิจัยยังไม่ครบถ้วน 
 

 

1. คณะโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย หรือ
เครือข่ายภายนอกควรเร่งศึกษาความเป็นไป
ได้ ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการ
วิจัย ที่สอดคล้องกับพันธกิจการพัฒนา
คุณภาพงานวิจัยของคณะและมหาวิทยาลัย 
อย่างน้อยตามที่ระบุไว้ในเกณฑ์มาตรฐานตัว
บ่งชี้ที่เก่ียวข้อง    

 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. กระบวนการด าเนินงานเชิงระบบไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์ 
 

1. คณะควรศึกษาท าความเข้าใจในการก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการและกิจกรรม 
และแผนการด าเนินงาน ที่มุ่งเน้นคุณภาพตาม
วัตถุประสงค์มากกว่าความส าเร็จของการบริหาร
จัดการ และมีการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จมากกว่าประเมินความพึงพอใจที่ไม่
สามารถสะท้อนคุณภาพของการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับเกณฑ์ 
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องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. กระบวนการด าเนินงานเชิงระบบไม่เป็นไป

ตามเกณฑ์ 
 

1. คณะควรศึกษาท าความเข้าใจในการก าหนด
ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการและกิจกรรม 
และแผนการด าเนินงาน ที่มุ่งเน้นคุณภาพตาม
วัตถุประสงค์มากกว่าความส าเร็จของการบริหาร
จัดการ และมีการประเมินคุณภาพตามตัวชี้วัด
ความส าเร็จมากกว่าประเมินความพึงพอใจที่ไม่
สามารถสะท้อนคุณภาพของการด าเนินงานที่
สอดคล้องกับเกณฑ์ 

 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. การด าเนินงานไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ตามเกณฑ์

มาตรฐานตัวบ่งชี้  
 

1. ค ณ ะค ว รศึ ก ษ าร าย ล ะ เอี ย ด ข อ งก าร
ด าเนินงานในเกณฑ์มาตรฐานที่ปรับปรุงมา
จากเกณฑ์มาตรฐานต้นฉบับในเกณฑ์ประกัน
คุณภาพภายในฯ 2553 และก าหนดระบบ
และกลไก ตลอดจนแนวทางในการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
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ภาคผนวก 
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1.  ตารางการตรวจเยี่ยม 

ก าหนดการตรวจประเมินภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2557  
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 

วันแรกของการประเมิน (14 ตุลาคม 2558) 

08.30 - 09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมเพ่ือวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายใน 

09.00 -  09.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผู้บริหาร และบุคลากรของคณะ 
และรับฝังการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ 

09.30 – 10.30 น.  คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 

10.30 – 10.45 น.  รับประทานอาหารว่าง 

10.45 – 12.00 น.  คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 13.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปประเด็นที่ได้จากการ
ตรวจเอกสารหลักฐาน 

13.30 – 14.15 น. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

 1. ผู้บริหารคณะ/กรรมการประจ าคณะ 

 2. ประธานหลักสูตร 

3. ผู้แทนอาจารย์ 

14.15 – 14.30 น.  รับประทานอาหารว่าง 

14.30 – 15.00 น.  สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

 4. ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 

 5. นักศึกษา 

15.00 – 16.30 น.  คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลกสนด าเนินงาน 
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วันที่สองของการประเมิน (15 ตุลาคม 2558) 

08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมสรุปผลการด าเนินงานและตรวจเอกสาร
เพ่ิมเติม 

12.00 - 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมิน และเตรียมเสนอ
ผลเบื้องด้นด้วยวาจา 

15.00 – 16.00 น.  คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผู้บริหาร และ
บุคลากรพร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 

 
2.  บันทกึภาคสนาม 
 
ประธานหลักสตูร/ผู้แทนอาจารย์ 
ประเด็นค าถาม : ปัญหาและอุปสรรค การด าเนินงานระดบัหลักสูตร /อยากให้ผู้ที่เก่ียวข้องมีบทบาทอย่างไร 
- ประธานหลักสูตรธุรกิจระหว่างประเทศ ปัญหาจากภายนอก หลักเกณฑ์ที่ สกอ. ก าหนดที่ยังไม่

ชัดเจน เกณฑ์ที่ออกมาใหม่ และภาระงานที่เกิดขึ้น   
- พัฒนาระบบกลไก หลักเกณฑ์ความเชื่อมโยงทีช่ัดเจน 
- อยากทราบทิศทางและแนวโน้มในหลักเกณฑ์ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ กระบวนการหลายด้าน

ที่ไปถึง PDC ยังไม่ถึงขั้น A  
- การใช้ PDCA ในวงรอบ เพื่อสามารถปรับในระบบกลไก ข้ันตอนนั้นๆ 
- ระยะเวลา ระบบประกันคุณภาพฯ จัดประชุม ท าให้เวลาในการเตรียมการสอนน้อย ผลการประเมิน

อาจารย์น้อยลง  
- ประธานหลักสูตรรับผิดชอบในเรื่อง ประชุม การเขียนหลักฐานประกันฯ ควรจัดนักวชิาการ เพื่อ

ช่วยประธานหลักสูตร เพื่อเพิ่มเวลาในการเตรียมการสอน 
- การเข้าสู่ต าแหน่งวชิาการ อยากให้คณะมีแผนบริหารบุคลากรที่ชัดเจน เชน่ การก าหนดอัตราก าลัง 

ในการเข้าสู่ต าแหน่งวชิาการ 
- มีมุมมองในด้านประกันคุณภาพฯ ว่ามีประโยชน์ แต่ยังขาดความแน่นอน ต้องการ Best Practice 

เพื่อเตรียมพร้อมและความต่อเนื่องในการพัฒนา การเปลี่ยนหลักเกณฑ์บ่อย 
- กระบวนการประกันคุณภาพฯ ปัญหาการตกออก กระบวนการจัดการเรียนการสอน การหารายได้ 

ทรัพยากร  
- การชี้แจงหลักเกณฑ์ เพื่อสะท้อนผลลัพธ์ 
- มหาวิทยาลยัขาดความชัดเจนวา่การเขียน SAR ตาม มคอ.7 หรือเขียนตามฟอร์ม 
- ความคาดหวังในการจัดเวที share ท าความเข้าใจร่วมกัน มากกว่ากันติดตาม 
- เสนอคณะให้ทุกหลักสูตรมาร่วมกันท า SAR แต่ละหลักสูตรแยกกันท า 
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- การบริหารงาน ภาระงานหลายด้าน การสนับสนนุด้านการบริการวิชาการ  
- ความกังวลในการปรับเปลีย่นเกณฑ์ อยากให้ปรับเปลี่ยนเพียงเล็กน้อย (หลักเกณฑ์ปรับเปลีย่นเป็น

เฟส และปรับปรุงรูปแบบการด าเนินงาน) 
- ระบบและกลไกทีช่ัดเจน  

 
ผู้แทนอาจารย ์
- อาจารย์ต้องหาข้อมูลเอง ในการท า SAR และไดน้ าไปเปน็ตัวอย่างในทีป่ระชุม และได้รับการแนะน า 

เมื่อรับการประเมินระดับหลักสตูร ไม่ผ่านหลักเกณฑ์ (วิทยาเขตมุกดาหารที่ใช้หลักสูตรเดียวกนั ) หลักสูตรยัง
ไม่ผ่านสภาวิชาชีพ  
- รายงาน SAR ตามรอบ แต่ไมไ่ดร้ับการตอบรับว่าเปน็ผลดีหรือไม่ 
- ผู้บริหาร กิจกรรม ขาดระบบและกลไกในภาพรวม  
- ผลของการประเมินขึ้นเงนิเดือน มีการพิจารณาจากผลการประกันคุณภาพฯ 
- รูปแบบในการประกันคุณภาพฯ  

 
ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต 

ประเด็นค าถาม : ความรู้สึก ในด้านคุณภาพ ทักษะ ของนักศึกษาคณะบริหาร 
- ส านักงานพฒันานักศึกษา ได้ร่วมงานกับบัณฑติ มีความรู้ความสามารถ มีความรบัผิดชอบสูง มี

ภาระงานในการดูแลนักศึกษา กยศ. และ กรอ. 
- บัณฑิตสว่นมากเป็นเด็กกิจกรรม การปฏิบัติงาน ปรับตัวได้ด ี

 
ประเด็นค าถาม : การใช้ความรู ้ประยุกต์ใช ้
- เป็นระดับหัวหนา้งาน รับผิดชอบในด้านงานประกันคุณภาพฯ  
- มีการ Create ทั้งในด้านการด าเนินงาน ด้านเอกสาร มีส่วนพัฒนาการท างานอย่างมาก 
 
ประเด็นค าถาม : สิ่งเพิ่มเติม ทีค่าดหวัง 
- สิ่งแวดล้อม การเข้าชุมชน  
- ความกล้าในการตัดสินใจ กลา้ถามในสิ่งที่ถูกต้อง 
- ความรอบรู้ในข้อมูลประเทศต่างๆในอาเซียน ในบริบทของประเทศเพื่อนบ้าน เชน่ ภาษา ความรู้ 

เป็นต้น อยากให้มีการจัดการเรียนสอน จัดให้เป็นส่วนหนึง่ในหลักสูตร เพื่อเพิ่มเติมคุณสมบัติทั้งนักศึกษา
คณะบริหารศาสตร์ หรือในภาพรวมของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
- วิถีชีวิตของนักศึกษา (วิถีในเมือง) ด้านวัฒนธรรมลดลง การเข้าร่วมกับชุมชน กิจกรรมที่เป็น

คุณสมบัติที่จะเป็นประโยชน์ในการท างานต่อไป 
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ผู้บริหาร 
ประเด็นค าถาม : การบริหารจัดการ  
- ปัญหาที่พบในระดบัหลักสูตร เกิดช่องว่าง  
- ไม่มีผลงานทางวิชาการ อยากให้ลดภาระงาน 
- มีการประกวด ให้ทุนวิจัย  
- ลดช่องว่างระหว่างสายวชิาการและสายสนบัสนุน จดัประชุม จดัทีมคุยกัน 
- วิชาพืน้ฐานท ารวมกัน 
- การจัดท าแผน ต าแหนง่วิชาการ ปริญญาเอก (เป้าหมาย ปริญญาเอก 50%) 
- มีการประชุมผูบ้ริหาร ทุกเดือน  
- สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู้ การพัฒนาที่ทนัสมัย มุมมองของนักศึกษาว่ายงัน้อย 
- ทุน  
- ด้านแผน น าสิ่งที่ได้จากการประเมิน น ามาปรบัใหม่ กับมหาวทิยาลัย  
- ระบบยังเป็นประเพณีนิยม ที่มาดูตัวชี้วัดย่อย ยังไม่ตอบโจทย์คณะ 
- ในภาพรวม คณะกับชุมชนไม่แยกจากกัน การท ากิจกรรม ที่บรูณาการระหว่างชุมชนและในเมือง 
- งานวิจยั มีการท าความร่วมมือกับหลายภาคส่วน หอการค้าจังหวัด  
 
ประเด็นค าถาม : การพัฒนานักศึกษาในอนาคต  
- มีจ านวนนักศึกษาที่มาก การดูแลนักศึกษาให้มีความสุขและอยากเรียน จนจบการศึกษา มีกิจกรรม

ส่งเสริมการเรียน  
- กิจกรรม ในด้านทุนการศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณ ชมรมศิษย์เก่า  
- การให้ความส าคัญระบบการให้ค าปรึกษา  
- กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียน เช่น ติวภาษาอังกฤษ เพื่อมีโอกาสในการสอบผา่นตามก าหนด 
- ทุน กยศ., ทุน กรอ. (บัญชี) 

 
ผู้แทนนักศึกษา (สโมสรนักศึกษา) 

ประเด็นค าถาม : อยากให้คณะด าเนินการอย่างไร ในเชงิสร้างสรรค์ 
- โรงจอดรถที่ไม่เพียงพอ/การปรบัปรุงโรงจอดรถ, ห้องเรียน (เคร่ืองฉาย), โต๊ะเรียน 
- ห้องสมุด เมื่อเทียบกับจ านวนนกัศึกษายังไม่เพียงพอ, สื่อ, หนังสือ, หอสมุดกลาง ในช่วงสอบคนใช้

เยอะ และการเปิด-ปิด 
 
ประเด็นค าถาม : ความภาคภูมิใจ คุณลักษณะ ที่คาดหวังให้ปรับปรุงเพื่อคุณภาพยิ่งขึ้น 
- หลักสูตรการเงินและการธนาคาร มีความพร้อมในห้องปฏิบัติการ มีการสอบ single license  
- นักศึกษาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ปี 2 ท างานพิเศษ part time ปี 2 มีหน่วยกิจน้อย 18 

หน่วย เกิดความคิดว่าชว่ยแบ่งเบาภาระครอบครัวในคา่ใช้จ่ายรายเดือน (ระบบเหมา 40,000 บาท) 
- ขายสินคา้ผ่าน social media และส่งขนมตามร้านอินเตอร์เน็ต 
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ประเด็นค าถาม : มีความคิดเห็นอย่างเรียนสงูขึ้น หน่วยกิตน้อยลง 
- มีความเข้าใจว่า การลดวชิาที่เรียนเพื่อที่เจาะลึกในรายวิชาเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้น 
- เกิดความภาคภูมิใจที่สามารถเรียนและท างานไปด้วย 
 
ประเด็นค าถาม : การแนะน าสายงานจากคณาจารย์ 
- อาจารย์แนะน าในด้าน Logistic และมีการไปศึกษาดูงานปลายปี 
- นักศึกษาได้ความรู้ และบางส่วนได้งานจากการแนะน าของอาจารย์ 

 
ผู้แทนสายสนับสนุน 

ประเด็นค าถาม : บรรยากาศในการท างาน ปญัหาอุปสรรค 
- ปี พ.ศ.2557 – ปัจจุบนั  มีความสุขในการปฏิบัตงิาน โดยหนา้ที่เป็นบุคลากรสายสนบัสนุน ระเบียบ

ในการปฏิบัติงาน ยังไม่มีแนวทางที่ดีในการด าเนนิงานที่ดี คู่มือ ยังต้องศึกษาด้วยตนเอง  
- ด้านความก้าวหนา้ของสายสนบัสนุนยงัไม่เห็นผลที่ชดัเจน เพื่อเกิดความจูงใจและผลักดันใน

ความก้าวหน้า  
- เร่ิมได้รับความส าคัญมากขึ้น ลดช่องว่างมากข้ึน เกิดก าลังใจในการท างานมากกวา่แต่ก่อน 
- ภาระงาน รับผิดชอบงานหลายด้าน  
- ความไม่มั่นคงในอาชพี อัตราการลาออก เพราะไปบรรจุสอบราชการ ทุนส ารองเลี้ยงชีพ ที่

มหาวิทยาลยัยังด าเนินงานไม่แล้วเสร็จ  
- ลักษณะงานหลักไมไ่ด้ท า ท าในส่วนอ่ืนมากกว่า ไม่เกิดความเชีย่วชาญในสายงาน 
- การเปลี่ยนผูบ้ริหารบ่อย ท าให้ TOR เปลี่ยนไปด้วย 
- การปรับเงินที่เปน็ปจัจุบนัของมหาวิทยาลยั เพื่อให้เกิดแรงจูงใจ ซึ่งยังไมป่รับขึ้น ท าให้

แรงจูงใจลดลง อยากให้มีความชัดเจน เพื่อให้เกิดความเข้าใจของพนักงาน 
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3.  ประมวลภาพกิจกรรม
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