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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ได้ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ

หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรธุรกิจ  ประจ ำรอบปีกำรศึกษำ 2557 ในวันที่ 25 เดือนกันยำยน 

2558   ตำมรำยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่ำ ในภำพรวมของหลักสูตร ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 2.80 ซึ่งจัด

อยู่ในเกณฑ์คุณภำพปำนกลำง โดยองค์ประกอบที่ 1 หลักสูตรบริหำรธุรกิจบัณฑิต สำขำกำรจัดกำรธุรกิจ  ไม่ผ่ำน

ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร มีจ ำนวน 2 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 

5 มีจ ำนวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับปำนกลำง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 และองค์ประกอบอยู่ในระดับน้อย มี

จ ำนวน 2 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 6 และองค์ประกอบที่ 3 

หำกพิจำรณำคะแนนตำมกระบวนกำรผลิตบัณฑิต ได้แก่ ปัจจัยน ำเข้ำ กระบวนกำรผลิต และผลลัพธ์ 

พบว่ำปัจจัยน ำเข้ำอยู่ในคุณภำพปำนกลำง กระบวนกำรและผลลัพธ์อยู่ในระดับดี  
 

ในกำรนี้ คณะกรรมกำรประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภำพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

กำรพัฒนำ ตำมรำยองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. หลักสูตรควรปรับกระบวนกำรรับเข้ำนักศึกษำเพ่ือให้ได้นักศึกษำท่ีมีปริมำณ และคุณภำพตรงตำม

มำตรฐำนของหลักสูตร รวมถึงควรวิเครำะห์ศักยภำพของนักศึกษำใหม่ในหลักสูตรและจัดกิจกรรมเตรียมควำม

พร้อมตำมผลกำรวิเครำะห์ 

2. หลักสูตรต้องกระตุ้นให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร โดยอำจสนับสนุนดังนี้  

 2.1 ต้องผลักดันให้คณะสร้ำงระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ได้งำนวิจัยหรือผลงำนตีพิมพ์ทำง

วิชำกำรท่ีมีคุณภำพมำกยิ่งข้ึน 

 2.2 ต้องผลักดันให้คณะให้รำงวัลจูงใจในกำรเขียนเอกสำรประกอบกำรสอน ต ำรำ หรือหนังสือ 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรตำมระบบและกลไกที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

ก ำหนดขึ้น โดยกำรวิเครำะห์/เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภำพว่ำ

เป็นไปตำมเกณฑ์และได้มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทรำบสถำนภำพของตนเอง ทรำบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง อันจะน ำไปสู่กำรก ำหนด

แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพของหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์และมำตรฐำนที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. กำรเตรียมกำรและวำงแผนก่อนกำรตรวจเยี่ยม 

2. ศึกษำรำยงำนกำรผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร (SAR)  วิเครำะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐำน

ข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

1) สังเกตจำกสภำพจริงด้วยกำรเยี่ยมชม 

2) สัมภำษณ์ และจดบันทึก 

 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

 นักศึกษำ 

3) ศึกษำจำกเอกสำรที่หลักสูตรน ำเสนอ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลกัสูตรตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย สกอ. 

1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร ไม่น้อยกว่ำ 5 คนและเป็นอำจำรยป์ระจ ำเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ ำหลักสตูรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

ไม่ผำ่น 

2. คุณสมบตัิของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สำขำวิชำที่เปิดสอน อย่ำงน้อย 2 คน 

ผ่ำน 

11. กำรปรบัปรุงหลักสูตรตำมรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ควำม
เห็นชอบโดยสภำมหำวิทยำลยั/สถำบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งำนในปีท่ี 
6) หมำยเหตุ ส ำหรับหลักสูตร 5 ปี ประกำศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสตูร 6 ปี ประกำศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่ำน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก ำหนดไวเ้ป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 

 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต       
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภำพบัณฑติตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

  4.14 4.14 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ
อิสระภำยใน 1 ป ี

    76.62 3.83 

องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  กำรรับนักศึกษำ       2 2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  กำรส่งเสรมิและพฒันำนักศึกษำ     2 2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนักศึกษำ      2 2 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  กำรบรหิำรและพฒันำอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร      2 2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภำพอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร        
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มคีุณวุฒิ
ปริญญำเอก 

    20 5 

     ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทีด่ ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

     0.83 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ คะแนน 
     ประเด็นที ่4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร     12 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร      2 2 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สำระของรำยวิชำในหลักสตูร      3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  กำรวำงระบบผูส้อนและกระบวนกำรจดักำรเรียน
กำรสอน 

    3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน       3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสตูรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

    91.67 4.50 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้   

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้      2 2  

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี ้องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน13  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 
2.80 

         ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2557 

 

องค์ประกอบที ่ คะแนนผ่าน 
จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

2 0.00 0.00 3.99 3.99 ระดับคุณภาพดี 

3. นักศึกษา 3 2.00 0.00 0.00 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

4. อาจารย์ 3 2.31 0.00 0.00 2.31 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมินผู้เรียน 

4 3.00 3.50 0.00 3.38 ระดับคุณภาพดี 

6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้

1 0.00 2.00 0.00 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม   13 7 4 2     

ผลการประเมิน 

2.28 3.13 3.99 

2.80 ระดับคุณภาพปานกลาง ปาน
กลาง 

ดี ด ี

หมายเหตุ 
       ผลการประเมิน 0.01 – 2.00 ระดับคุณภำพน้อย 

    

 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง 

    

 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภำพด ี

    

 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

-กำรพัฒนำอำจำรย์ให้ไปเรียนต่อ ป. เอก เป็นไปได้

ยำก (มุกดำหำร) 

-หลักสูตรต้องจัดแผนอัตรำก ำลังคนเพื่อลดควำมเสี่ยง

ของกำรมีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรไม่เพียงพอ 

-วิทยำเขตมุกดำหำรควรพัฒนำหลักสูตรที่สอดคล้อง

กับควำมต้องกำรของชุมชน 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - อัตรำกำรจ้ำงงำนของบัณฑิตที่จบจำกอุบลรำชธำนี

ยังไม่ถึง 80 % (73.13 %) หลักสูตรควรสร้ำง

เครือข่ำยควำมร่วมมือกับสถำนประกอบกำรเพ่ิมขึ้น 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-มีกิจกรรมพัฒนำกระบวนกำรส่งเสริม นศศ. ศ.21 - ควรมีกิจกรรมเสริมทักษะด้ำนวิชำกำรให้กับ

นักศึกษำใหม่ในหลักสูตร (นักศึกษำปี 1) 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

-นักศึกษำตกออกเป็นจ ำนวนมำก 

 

- ประเมินระบบในกำรให้ค ำปรึกษำด้ำนวิชำกำรและ

กำรใช้ชีวิตให้ชัดเจนและให้มีผลดีขึ้น 
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ข้อเสนอแนะ  

-ปรับพื้นควำมรู้ด้ำนคณิตศำสตร์ และภำษำอังกฤษให้นักศึกษำใหม่ 

-วิเครำะห์คุณภำพนักศึกษำ 

-ยังไม่มีกำรปรับแก้กระบวนกำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- หลักสูตรต้องกระตุ้นให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรขอ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร โดยอำจสนับสนุนดังนี้  

    1 ต้องผลักดันให้คณะสร้ำงระบบนักวิจัยพ่ีเลี้ยง 

เพ่ือให้ได้งำนวิจัยหรือผลงำนตีพิมพ์ทำงวิชำกำรที่มี

คุณภำพมำกยิ่งขึ้น 

    2 ต้องผลักดันให้คณะให้รำงวัลจูงใจในกำรเขียน

เอกสำรประกอบกำรสอน ต ำรำ หรือหนังสือ 

 

ข้อเสนอแนะ 

 - ทบทวนกระบวนกำรรับอำจำรย์ใหม่ กำรแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรไม่ชัดเจน ไม่มีแผนบริหำร

อำจำรย์  

 - ควรแสดงแนวโน้มกำรคงอยู่ของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - ควรท ำกำรจัดกำรควำมรู้ วิจัยสถำบันและถอด

บทเรียนเรื่องกระบวนกำรปรับปรุงเนื้อหำรำยวิชำเพ่ือ

สร้ำงแนวปฏิบัติที่ดี 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- -หลักสูตรต้องผลักดันให้คณะปรับสภำพแวดล้อม

ห้องสมุดของคณะให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเรียนรู้ของ

นักศึกษำมำกยิ่งข้ึน 

-หลักสูตรต้องผลักดันให้คณะส ำรวจคอมพิวเตอร์ โต๊ะ 

เก้ำอ้ี เครื่องฉำยภำพให้อยู่ในสภำพพร้อมใช้

ตลอดเวลำ 

-ควรมีกำรประเมินสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้เฉพำะ และ

สิ่งสนับสนุนที่ตรงตำมควำมต้องกำรของอำจำรย์/ 

นักศึกษำ 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

-ขำดกำรประเมินควำมพึงพอใจสิ่งสนับสนุนกำร

เรียนรู้ในระดับหลักสูตร 

-หลักสูตรต้องประเมินควำมพึงพอใจ และใช้ข้อมูลใน

กำรประเมินมำปรับปรุงสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานผลการด าเนินการ 

 - กรณีท่ีมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนหลำยวิทยำเขต ควรมีท้ังตำรำงแสดงข้อมูลแยกวิทยำเขต 

และรวมข้อมูลทุกวิทยำเขต 

 - ควรยกตัวอย่ำงเพ่ือให้เห็นภำพกำรด ำเนินงำนท่ีชัดเจนยิ่งขึ้น 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
 

หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจ 

                                    คณะบริหารศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2557 

วันที่   25   เดือน กันยายน   พ.ศ. 2558 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมกำรฯ ประชุมพิจำรณำแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2557 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมกำรฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกำรด ำเนินกำรจัดกำรหลักสูตรตำม
องค์ประกอบต่ำงๆ กับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแบบพิชญภิจำรณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมกำรฯ พูดคุยและสัมภำษณ์ตัวแทนนักศึกษำ 

12.00 -13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมกำรฯตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน/ผลกำรด ำเนินงำน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมกำรฯประชุมสรุปผลกำรตรวจประเมินและเตรียมกำรเสนอผลด้วยวำจำ 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมกำรฯน ำเสนอผลกำรประเมินเบื้องต้นด้ำยวำจำ แก่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถำมเพ่ิมเติม 

 

 


