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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ได้ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ

หลักสูตร บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  คณะบริหำรศำสตร์   ประจ ำรอบปีกำรศึกษำ 2557 ในวันที่  11  เดือน 

กันยำยน  2558   ตำมรำยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้  พบว่ำ ในภำพรวมของหลักสูตร ผลกำรประเมินมีคะแนน

เฉลี่ย 1.41 อยู่ในระดับซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภำพ น้อย  โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่  1.1) หลักสูตร 

บริหำรธุรกิจมหำบัณฑิต  คณะบริหำรศำสตร์   “ไม่ผ่ำน” ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร มีจ ำนวน 1  

องค์ประกอบอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่  2    มีจ ำนวน 4 องค์ประกอบ มีองค์ประกอบอยู่ในระดับน้อย 

ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3,4,5 และ 6  

ในกำรนี้ คณะกรรมกำรประเมินฯ มีข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรพัฒนำ ตำมรำยองค์ประกอบ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะภำพรวม  

1. หลักสูตรควรก ำกับดูแลให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมตัวบ่งชี้ผลกำรด ำเนินงำนเพี่อกำรประกันคุณภำพ

หลักสูตรในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.1 ควบคุมให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรหลักสูตร อย่ำงน้อย 80% 

1.2 จัดกำรประชุมคณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรเพื่อท ำกำรวำงแผน ควบคุม และติดตำมแผนกำร

ด ำเนินกำรของหลักสูตรอย่ำงน้อย 3 ครั้ง ต่อปี  

1.3 จัดให้มีระบบในกำรอบรมอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรเพ่ือให้ทรำบถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

วิธีกำรบริหำรหลักสูตรเพื่อให้กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรมีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 

2. ในภำคกำรศึกษำหนึ่ง อำจำรย์ผู้สอน 1 คนไม่ควรจะสอนเกิน 2 รำยวิชำ เพื่อควำมหลำกหลำยของ

รำยวิชำที่เปิดสอน 

3. หลักสูตรต้องมีระบบและกลไกในกำรก ำกับและติดตำมควำมก้ำวหน้ำในกำรวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำ

อิสระที่มีควำมเข้มข้นและมีประสิทธิภำพ  

4. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรต้องมีส่วนร่วมในกำรก ำกับติดตำม กำรเรียนกำรสอน ภำยในหลักสูตร  
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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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การประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลกัสูตรตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย สกอ. 

1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร ไม่น้อยกว่ำ 5 คนและเป็นอำจำรยป์ระจ ำเกินกว่ำ 1 หลักสูตร
ไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำม
หลักสตูรนั้น 

ผ่ำน 

2. คุณสมบตัิของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปดิสอน อย่ำงน้อย 2 คน 

ผ่ำน 

3. คุณสมบตัิของอำจำรยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

คุณวุฒิไมต่่ ำกว่ำปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่ง
ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สมัพันธ์กัน
จ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน 

ไม่ผำ่น 

4. คุณสมบตัิของอำจำรยผ์ู้สอน 1. อำจำรย์ประจ ำหรือผู้ทรง คุณวฒุิภำยนอกสถำบัน  มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน และ 3. มีประสบกำรณ์ในกำร
ท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ 

ผ่ำน 

5.คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก (ก) และอำจำรยท์ี่
ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ (ข) 

1. เป็นอำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยท่ี
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกำรศึกษำเพื่อรบัปริญญำ 

ผ่ำน 

6. คุณสมบตัิของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) 

1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหรือผู้ทรงคณุวุฒิภำยนอกท่ีมีคณุวุฒิ
ปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกำรศึกษำ
เพื่อรับปริญญำ  

ผ่ำน 

7. คุณสมบตัิของอำจำรยผ์ู้สอบ
วิทยำนิพนธ ์  

1. อำจำรย์ประจ ำและผู้ทรงคุณวฒุิภำยนอกสถำบัน ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทยีบเท่ำหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำ
กว่ำรองศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สมัพันธ์
กันและ 2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
กำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ  

ผ่ำน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
8. กำรตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงำนของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

วำรสำรหรือสิ่งพิมพ์วิชำกำรที่มีกรรมกำรภำยนอกมำร่วม
กลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสำร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

ผ่ำน 

9. ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษำ 

วิทยำนิพนธ์ : อำจำรย์ 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน ผ่ำน 

10. อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธแ์ละ
กำรค้นคว้ำอิสระในระดับบณัฑิตศกึษำ
มีผลงำนวิจยัอย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ ำเสมอ 

อย่ำงน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี ผ่ำน 

11. กำรปรบัปรุงหลักสูตรตำมรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ควำม
เห็นชอบโดยสภำมหำวิทยำลยั/สถำบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งำน
ในปีท่ี 6) หมำยเหตุ ส ำหรับหลักสตูร 5 ปี ประกำศใช้ในปีท่ี 7 
หรือ หลักสตูร 6 ปี ประกำศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่ำน 

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

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต       
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภำพบัณฑติตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ 

  4.19 4.19 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ผลงำนของนักศึกษำและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำในระดับปรญิญำ
โท/เอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

    2.21 2.2.1 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  กำรรับนักศึกษำ       2 2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  กำรส่งเสรมิและพฒันำรักศึกษำ     1 1 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนักศึกษำ      1 1 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  กำรบรหิำรและพฒันำอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร      1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภำพอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร        

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอก     5 5 

ประเด็นที ่4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

    1.25 1.25 

ประเด็นที ่4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร     0 0 

ประเด็นที ่4.2.4 จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปรญิญำเอก
ที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติต่อจ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำหลักสตูร (เฉพำะปริญญำเอก) 

  - - 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร      1 1 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สำระของรำยวิชำในหลักสตูร      1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  กำรวำงระบบผูส้อนและกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอน     1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน       1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสตูรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

    66.67 0 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้   

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้      2 2 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี ้องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน 12  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 
1.41 

         ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบที ่
คะแนน
ผ่าน 

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
น

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 - 
6 

2 0.00 0.00 3.20 3.20 ระดับคุณภาพดี 

3. นักศึกษา 3 1.33 0.00 0.00 1.00 ระดับคุณภาพน้อย 

4. อาจารย์ 3 1.92 0.00 0.00 1.92 ระดับคุณภาพน้อย 

5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

4 1.00 0.50 0.00 0.60 ระดับคุณภาพน้อย 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1 0.00 2.00 0.00 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม   13 8 5 2     

ผลการประเมิน 
1.34 0.80 3.20 

1.41 ระดับคุณภาพน้อย 
น้อย น้อย ดี 

หมายเหตุ        

ผลการประเมิน 0.01 – 2.00 ระดับคุณภำพน้อย     

 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภำพปำน
กลำง     

 3.01 – 4.00 ระดับคุณภำพด ี     

 4.01 – 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก     
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คุณสมบัติของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรครบถ้วนและมี

คุณภำพสูง 

ควรมีระบบและกลไกในกำรพัฒนำอำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรให้มีต ำแหน่งทำงวิชำกำรเพ่ิมมำกขึ้น 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

1.อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีจ ำนวนผู้มีต ำแหน่งทำง

วิชำกำรน้อย  

2. คณะกรรมกำรประจ ำหลักสูตรมีส่วนร่วมในกำร

บริหำรจัดกำรหลักสูตรน้อย  

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

บัณฑิตมีผลงำนตีพิมพ์ผลงำนวิจัยในวำรสำรวิชำกำรท่ี

มีคุณภำพ และมีปริมำณมำก 

พัฒนำศักยภำพของงำนวิจัยเพิ่มมำกข้ึน เช่นให้ทุน

วิจัยนักศึกษำที่มีศักยภำพ เพ่ือกำรตีพิมพ์ใน

วำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

1.ขำดกำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับขั้นตอน และ

กระบวนกำรท ำวิทยำนิพนธ์ เช่น วิธีกำรน ำเสนอและ

จัดท ำโครงร่ำงวิทยำนิพนธ์ กำรเขียนบทควำมวิชำกำร 

/วิจัย  

2.ขำดระบบและกลไกในกำรก ำกับและติดตำม

ควำมก้ำวหน้ำในกำรวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำ

อิสระ 

1. สนับสนุนให้นักศึกษำเขียนผลงำนวิชำกำร /วิจัยที่

มีคุณภำพสูงขึ้น เช่น กำรจัดกำรอบรมเรื่องกำรพัฒนำ

งำนวิจัยเพื่อตีพิมพ์ ส ำหรับนักศึกษำ  

2.ควรชี้แจงรำยละเอียดกำรด ำเนินกำรตำมปฏิทินกำร

ท ำวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระ   
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำศึกษำมีอัตรำส่วนแนวโน้ม

เพ่ิมข้ึนในขณะที่จ ำนวนนักศึกษำพ้นสภำพลำออกมี

อัตรำส่วนแนวโน้มลดลง  

ควรมีระบบและกลไกในกำรช่วยเหลือให้นักศึกษำจบ

ตำมเวลำที่ก ำหนด  

 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

 1.ขำดกิจกรรมที่ให้มีกำรพบปะพูดคุยระหว่ำง

นักศึกษำกับนักศึกษำ และนักศึกษำกับอำจำรย์  

2.นักศึกษำท่ีเข้ำศึกษำมีพ้ืนฐำนควำมรู้ที่หลำกหลำย

ซึ่งต้องมีกำรปรับพ้ืนฐำนควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ

หลักสูตร วิธีกำรเรียนกำรสอน และกำรท ำวิจัย 

ควรมีกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษำได้พบปะ แลกเปลี่ยน

ควำมคิดเห็น และสร้ำงเครือข่ำย ที่จะช่วยสนับสนุน

วิชำชีพของนักศึกษำในอนำคต  

 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร     

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. หลักสูตรมีอำจำรย์ที่จบปริญญำเอกเป็น

จ ำนวนมำกและมีควำมรู้ควำมสำมำรถที่

หลำกหลำย  

2. อำจำรย์มีผลงำนกำรตีพิมพ์ปริมำณมำก  

 

1. ควรเปิดรำยวิชำที่มีควำมหลำกหลำยมำก

ยิ่งขึ้น เช่นวิชำด้ำนกำรบัญชี กำรเงิน ฯลฯ 

2. ควรสนับสนุนให้อำจำรย์ที่ยังไม่มีผลงำน

ตีพิมพ์ได้มีผลงำนตีพิมพ์ เช่นระบบนักวิจัยพ่ี

เลี้ยง ระบบที่ปรึกษำกำรเขียนบทควำม

วิชำกำร เป็นต้น  

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

1. ขำดแผนในกำรรับและคัดเลือกอำจำรย์

ประจ ำหลักสูตรให้มีปริมำณและคุณสมบัติ

ตรงตำมข้อก ำหนด  

2. ระดับควำมพึงพอใจของอำจำรย์หลักสูตรที่มี

ต่อกระบวนกำรเรียนกำรสอน มีค่ำเฉลี่ยน้อย

ที่สุด จำกทั้งสำมด้ำน 

1. หลักสูตรควรปรับปรุงระบบและกลไกในกำร

รับและคัดเลือกอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร เพ่ือ

ลดควำมเสี่ยงในกำรขำดอำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตรในอนำคต และติดตำม ควบคุมให้มี

กำรด ำเนินกำรตำมระบบอย่ำงจริงจัง 

2. หลักสูตรควรน ำผลกำรประเมินควำมพึง

พอใจ ไปใช้ในกำรปรับปรุงกำรจัด

กระบวนกำรเรียนกำรสอน  
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  องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- 

 

หลักสูตรควรจัดวิชำปรับพื้นฐำนของนักศึกษำก่อน

เรียน เช่น ในภำคฤดูร้อนก่อนเข้ำเรียนในปีกำรศึกษำ

แรก  

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

1.นักศึกษำไม่ทรำบข้อมูลควำมเชี่ยวชำญของอำจำรย์

แต่ละท่ำนที่สำมำรถเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์  

2. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรไม่มีบทบำทในกำร

คัดเลือกอำจำรย์ผู้สอนในแต่ละรำยวิชำ  

3. ไม่มีกำรน ำระบบกำรพัฒนำสำระรำยวิชำไปใช้ให้

เกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรมและทันสมัย  

 

1. ควรเพ่ิมจ ำนวนและควำมหลำกหลำยของรำยวิชำ

ที่เปิดท ำกำรเรียนกำรสอนในหลักสูตร  

2. ควรมีกำรน ำผลกำรประเมินผู้เรียนมำใช้ในกำร

พัฒนำกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็นรูปธรรม 

โดยเฉพำะในรำยวิชำที่ผลกำรประเมินต่ ำกว่ำ 

3.51 

3. หลักสูตรควรเปิดโอกำสให้อำจำรย์ทุกท่ำนที่มี

ศักยภำพในกำรเป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์

ได้พบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนและน ำเสนองำนวิจัย

ที่อำจำรย์สนใจเพ่ือให้นักศึกษำได้ใช้เป็นข้อมูลใน

กำรตัดสินใจในกำรเลือกหัวข้อวิทยำนิพนธ์  

    

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

1. ปริมำณและควำมหลำยหลำยของหนังสือ

และสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ ไม่เพียงพอ 

2. หนังสือประกอบกำรเรียนกำรสอนในบำง

รำยวิชำหลักสูตรจัดหำได้ล่ำช้ำ  

3. ระบบเครือข่ำยไร้สำยไม่ครอบคลุมพ้ืนที่

กำรศึกษำและคุณภำพชองสัญญำณไม่ดี  

1. ควรจัดกำรอบรมในกำรสืบค้นข้อมูลเพ่ือ

งำนวิจัยในวันเวลำที่ นักศึกษำสะดวกสำมำรถเข้ำร่วม

ได้ 

ข้อเสนอแนะ  



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    หน้า 11 

    

 

 

ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตร บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  คณะบริหารศาสตร์    

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2557 

วันที่   11   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 

 

 


