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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร  ระดับปริญญาตรี  คณะบริหารศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง    (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  2.99  จาก
คะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้
ที่ 1.1  การกํากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 
จํานวน 13 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

- ควรส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา และตําแหน่งวิชาการอย่างเร่งด่วน โดยให้เป็นนโยบาย
ระดับคณะ ซึ่งควรส่งเสริม และจัดสรรงบประมาณในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
- ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการจัดสรรงบประมาณสําหรับอาจารย์ที่สามารถพัฒนาและขอ
ตําแหน่งทางวิชาการได้ 
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สรุปผลการประเมินตามองคป์ระกอบ 
 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ
ประเมนิเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 

หมายเหต ุ
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที ่1 ผ่าน  

องค์ประกอบที ่2 4.46 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่3 3.00 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่4 1.67 น้อย (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่5 3.25 ดี (4 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

2.99 ปานกลาง 
(13 ตัวบ่งชี้) 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กําหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า

เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะนําไปสู่การกําหนด

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ต้ังไว้ รวมทั้งให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

การวางแผนการประเมนิของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนกอ่นการตรวจเยี่ยม 

2. ศึกษารายงานการผลการดําเนินงานของหลักสูตร (SAR)  วิเคราะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมโดย 

1) สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

2) สัมภาษณ ์และจดบันทึก 

− อาจารย์ประจําหลักสูตร 

− นักศึกษา 

3) ศึกษาจากเอกสารที่หลักสูตรนําเสนอ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้(สําหรับหลักสูตรระดบัปริญญาตรี) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบที ่1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
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หลักสูตร การเงินและการธนาคาร   

ระดับ ปริญญาตรี     

คณะ บริหารศาสตร์     

 > องค์ประกอบที ่1 การควบคุมกํากับมาตรฐาน   ได้มาตรฐาน   

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่
ประเมนิ 

คะแนน ผลประเมิน 

1. จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 1 1.00 ผ่าน 

2. คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลกัสูตร 1 1.00 ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 3 3.00 ผ่าน
ประเมนิ 

  
 

 > องค์ประกอบที่ 2 - 6 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   8.93   

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.62 4.62 

2.2 : การได้งานทํา หรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา       

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 87.00 86.14 

  ผู้สําเร็จฯ 101   

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   9.00   

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   3.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ข้อ   3.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   3.00 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย์   5.00   

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   2.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน 0   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 0 0.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ  

สัดส่วน 0 0.0 
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 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร สัดส่วน 0.00 0.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์     3.00 

องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

  13.00   

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

  
  

2.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     3.00 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   10 100.0 

    10 

องค์ประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   3   

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     3.00 

รวมตัวบ่งชี้ทีป่ระเมนิ (องค์ 2-6) 
  

ระดับคณุภาพปาน
กลาง 
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ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

 

ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร  

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การกํากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -    4.46 4.46 ดีมาก 

3. นักศึกษา 3.00  -     -    3.00 ปานกลาง 

4. อาจารย์ 1.67  -     -    1.67 น้อย 

5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 3.33  -    3.25 ดี 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
2.43 3.25 4.46 

2.99 ปานกลาง 
ปานกลาง ดี ดีมาก 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร  ระดับปริญญาตรี  คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง    (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  2.99  จากคะแนนเต็ม 5.00) 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การกํากับ
มาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จํานวน 13 ตัวบ่งชี้  
ดังนี้ 

 
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

  
- ควรส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา และตําแหน่งวิชาการอย่างเร่งด่วน โดยให้เป็นนโยบายระดับ

คณะ ซึ่งควรสง่เสริม และจัดสรรงบประมาณในการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 

- ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการจัดสรรงบประมาณสําหรับอาจารย์ที่สามารถพัฒนาและขอตําแหน่งทาง

วิชาการได้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- การคงอยู่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรมี

ความต่อเนื่อง  

 

 

- ควรมีการวางแผนสําหรับการพัฒนาอาจารย์

ประจําหลักสูตรในการกําหนดทิศทางการ

บริหารอาจารย์ 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

- - 

 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- บัณฑิตเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 

- บัณฑิตสามารถเลือกประกอบอาชีพได้

หลากหลาย 

- บัณฑิตมีคุณลกัษณะบัณฑิตด้านคุณธรรม 

จริยธรรมในระดับมาก 

 

- สร้างเครือข่ายศิษย์เก่ากับศิษย์ปัจจุบันด้าน
วิชาชีพร่วมกัน 

 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- - 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- นักศึกษามีความภาคภูมิใจต่อหลักสูตร  

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- นั ก ศึ กษ าข าดทั กษะภาษาอั ง ก ฤษที่
สอดคล้องกับวิชาชีพ 

 
 
 

- ควรเพิ่มเติมรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ 

เช่น English for Business, English for 

Faineance, English for Investment เป็น

ต้น 

  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารยป์ระจําหลักสตูร    

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- อาจารย์ประจําหลักสูตรมีศักยภาพในการ

พัฒนานักศึกษา เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมด้าน

การเงินและการลงทุนซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขัน

ในระดับประเทศ 

 

 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

- อาจารย์ประจําหลักสูตร ไมม่ีวุฒิการศึกษา

ระดับปริญญาเอก 

- อาจารย์ประจําหลักสูตร ไมม่ีตําแหน่งทาง

วิชาการ 

- อาจารย์ประจําหลักสูตร ไมม่ีผลงานทาง

วิชาการ 

- อาจารย์ผู้สอนยังมีจํานวนน้อย เมื่อเทียบกับ

จํานวนนักศึกษา ทําให้เป็นอปุสรรคต่อการให้

คําปรึกษาแก่นกัศึกษาอย่างมีคุณภาพ 

 

 

- ควรส่งเสริมและพัฒนาคุณวุฒิการศึกษา 

และตําแหน่งวิชาการอย่างเร่งด่วน โดยให้

เป็นนโยบายระดับคณะ ซึ่งควรส่งเสริม 

และจัดสรรงบประมาณในการศึกษาต่อใน

ระดับปริญญาเอก 

- ควรมีการสร้างแรงจูงใจในการจัดสรร

งบประมาณสําหรับอาจารย์ที่สามารถ

พัฒนาและขอตําแหน่งทางวิชาการได้ 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

- มีหน่ วยงานภาค เอกชนมาส่ ง เสริ มและ
พัฒนาการเรียนด้านการเงินและการลงทุนของ
หลักสูตร 

- จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้บูรณาการ

กับสถานการณ์ของตลาดแรงงาน 

- ควรมีเวทียกย่องประกาศ 

เกียรติคุณหน่วยงานภาคเอกชนที่เข้ามา

ส่งเสริมการเรยีนรู้และการลงทุน 

  

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

- - 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรพัฒนาโครงการบริการวิชาการร่วมกับสมาคมบริษทัหลักทรัพย์ไทย เพื่อนํามาบูรณาการใน

ประเด็นการวิจัยกับหลักสูตร  

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- มีหน่วยงานสมาคมบริษัทหลกัทรัพย์ไทย

สนับสนุนศูนยก์ารเรียนรู้ 

 (SET IC) 

 

- ควรประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภายในและ
ภายนอกได้รับทราบถึงการบริการของศูนย์
การเรียนรู้ (SET IC) กิจกรรมของอาจารย์
และนักศึกษาในหลักสูตร อย่างกว้างขวาง 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

- - 
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ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานผลการดาํเนนิงาน 

1. ตรวจสอบตัวเลข และข้อมูลให้มีความถูกต้อง และแม่นยาํ พร้อมทั้งควรมีการอธิบายผลสรุปจาก

ตาราง  

2. นําผลประเมินของหลักสูตรยอ้นหลัง 3 ปี มาจัดทําเป็นแผนเพื่อให้เห็นแนวโน้มการดําเนินงานอย่าง

ชัดเจน 
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
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หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและการธนาคาร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจาํปกีารศึกษา 2558 

วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อาจารย์ประจําหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ปีการศกึษา 2558 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมการฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดําเนินการจัดการหลักสูตรตาม
องค์ประกอบต่างๆ กับอาจารย์ประจําหลักสตูรแบบพิชญภิจารณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมการฯ พูดคุยและสมัภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการดําเนินงาน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมการฯประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลด้วยวาจา 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯนําเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจา แก่อาจารย์ประจําหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 


