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ส่วนที่ 2 
บทน า 

 

1. วัน/เดือน/ปี ที่รับการตรวจประเมิน 
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่ 28-29 กันยายน 2560 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2559 (ผลการด าเนินงานระหว่างวันที1่ สิงหาคม 2559 – 30 กรกฎาคม 2560) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1) รองศาสตราจารย์ ปรียานันท์  แสนโภชน์ ประธานกรรมการ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นลิน  เพียรทอง กรรมการ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตะวันฉาย  โพธิ์หอม กรรมการ 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรเวทย์  อุทโธ กรรมการ 
5) นายรัฐพล  แม่นธน ู เลขานุการ 

4. วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1) การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงานตาม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

2) การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมิน ฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของ คณะวิทยาศาสตร์ ได้ร่วมรับฟัง
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 - คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่ คณะวิทยาศาสตร์ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัตินิสิตนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียคณะวิทยาศาสตร์ 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ /ผู้เกี่ยวข้อง ของคณะ
วิทยาศาสตร์เพื่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อ
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ได้ซักถามและขอ
ความเห็นเพิ่มเติม 
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3) การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ 

และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละ
องค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
น าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 แก่หน่วยรับตรวจ 
รับทราบภายใน 30 วัน เพื่อใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

 
- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

-  คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสาร หลักฐานที่คณะวิทยาศาสตร์ 
น าเสนอ ตาม  5 องค์ประกอบ  13 ตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ที่ สกอ.ก าหนด  

- คณะกรรมการตรวจประเมิน ฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารบุคลากร และ ผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 255 9 นอกจากนี้ ได้ สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นเพิ่มเติม เช่น 
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่บนข้อมูลที่คณะได้

จัดเตรียม รวมทั้งเอกสารการประเมินตนเอง ( SAR) การตรวจยืนยันเอกสาร ณ สถานที่ด าเนินการ และการ
สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 

ผลการ ตรวจ ประเมิน คุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจ าปีการศึกษา 2559 เม่ือวันที่ 28-29 กันยายน  2560 จ านวน 13 
ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประกอบ พบว่า  ผลการด าเนินงานในภาพรวม มีระดับคุณภาพ  “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.46) ซึ่งมี
คะแนนที่สูงกว่าปีการศึกษา 2558 (คะแนนเฉลี่ย 4.25) เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า 
ด้านการวิจัย อยู่ระดับ “ดีมาก” ด้าน การวิจัย และด้านการบริหารจัดการ  ส่วนด้านการผลิตบัณฑิต การบริการ
วิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับ “ดี” 

หากพิจารณาด้านมิติของระบบประกันคุณภาพ พบว่า ด้านปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับดีมาก ( 4.70) ด้าน
กระบวนการ และผลลัพธ์ อยู่ในระดับ “ดี” โดยมีค่าคะแนน (4.43) และ (4.07) ตามล าดับ 

การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับหลักสูตร  พบว่า ปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์ เปิดการเรียน
การสอน 20 หลักสูตร  โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี 11 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาโท 6 หลักสูตร และ
หลักสูตรระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร โดยผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรทั้ง 20 หลักสูตร 
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการกับมาตรฐานหลักสูตรในองค์ประกอบที่ 1 ส่วนผลการด าเนินงานในองค์ประกอบ
ด้านการบริหารงานระดับหลักสูตร องค์ประกอบที่ 2 - 6 พบว่า ภาพรวมทั้ง 20 หลักสูตร มีคุณภาพอยู่ในระดับ 
“พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 3.14) ซึ่งมีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2558, คะแนน 2.65 
และ ปีการศึกษา 2557, คะแนน 2.67) ทั้งนี้ ผลการด าเนินงานที่คณะ/หลักสูตรควรพิจารณาวางแผนปรับปรุง
พัฒนา คือ ผลการด าเนินงานเชิงกระบวนการตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ในระดับหลักสูตร ที่ได้ค่าคะแนน 1 
โดยปรากฏในตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1 ดังนี้ 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ เร่ือง ประเภท ค่าเฉลี่ยทุกหลักสูตร 
3.1 การรับนักศึกษา เชิงกระบวนการ 2.65 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา เชิงกระบวนการ 2.55 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ผลลัพธ์ 2.30 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ เชิงกระบวนการ 2.50 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ ผลลัพธ์ 3.00 
5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร เชิงกระบวนการ 2.65 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน 
เชิงกระบวนการ 2.60 

5.3 การประเมินผู้เรียน เชิงกระบวนการ 2.40 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เชิงกระบวนการ 2.55 
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ตัวบ่งชี้ระดับคณะที่ควรเร่งปรับปรุง เนื่องจากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินงาน 
ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ ประเด็น 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม - การยกระดับคุณภาพระดับหลักสูตรให้สูงขึ้น 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
 

เกณฑ์ข้อ 5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุง
พัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ
ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี เกณฑ์ข้อ 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม เกณฑ์ข้อ 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผน
หรือพัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

เกณฑ์ข้อ 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1. คณะควรวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนการเงิน ให้
สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของคณะที่ว่า จะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์ เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และวิจัย
ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงและอาเซียน”  

2. คณะควรวิเคราะห์เพื่อก าหนด “ผลลัพธ์การเรียนรู้” ( learning outcome) ทั้งในระดับคณะและ
หลักสูตร เพื่อการด าเนินงานต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 

ตารางการตรวจเยี่ยม 

วันพฤหัสบดีที่  28 กันยายน  2560 
เวลา กิจกรรม สถานที ่

08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินเพื่อแบ่งความรับผิดชอบ
ตามองค์ประกอบ 

ห้องประชุม Sc 113 

09.00 – 10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของคณะ และ
รับฟังการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ 

ห้องประชุม Sc 113 

10.00 – 11.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน ห้องประชุม Sc 113 
11.00 – 12.00 น. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

กลุ่ม 1  
(อ.ปรียานันท์ / อ.นลิน) 
(ห้องประชุม Sc 113) 

กลุ่ม 2 
(อ.วีรเวทย์ / อ.ตะวันฉาย) 

(ห้องประชุม Sc 112) 

ห้องประชุม Sc 113 

 สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ สัมภาษณ์ประธานหลักสูตร  
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหาร ห้องอาหาร 
13.00 – 13.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน (ต่อ) ห้องประชุม Sc 113 
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เวลา กิจกรรม สถานที ่
13.30 – 14.30 น.   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมสรุปประเด็นที่ได้จากการตรวจ

เอกสารหลักฐาน 
14.30 – 16.00 น. สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี ้ ห้องประชุม Sc 113และ

ห้องประชุม  
Sc112 

14.30 – 15.00 น.   สัมภาษณ์ผู้แทนอาจารย ์ สัมภาษณ์นักศึกษาระดับ ป.ตร ี
15.00 – 15.30 น. สัมภาษณ์ผู้แทนบุคลากรสาย

สนับสนุน 
สัมภาษณ์นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

15.30 – 16.00 น. สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต  
(มีทางโทรศัพท์ และมาสัมภาษณ์เอง) 

สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 
(มีทางโทรศัพท์ และมาสัมภาษณ์เอง) 

16.00 – 18.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานผลการด าเนินงาน ห้องประชุม Sc 113 

 
วันศุกร์ที่  29  กันยายน  2560 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมิน ร่วมพิจารณาผลการประเมิน และเขียนข้อเสนอแนะ

การประเมินคุณภาพภายใน 
ห้องประชุม Sc 113 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหาร 
13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการน าเสนอ

ผลเบื้องต้นด้วยวาจา 
ห้องประชุม Sc 113 

15.00 – 17.00 น. คณะกรรมการเสนอผลเบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผู้บริหาร และบุคลากรพร้อมตอบ
ข้อซักถามเพิ่มเติม 

ห้องประชุม Sc 113 

 
การตัดสินการประเมินฯ 
– โดยคณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการด าเนินงานร่วมกันในทุกองค์ประกอบตัวบ่งชี ้
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ 

 
 
1) ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

วิทยาศาสตร์ 

ประเมินตนเอง ปี 59 ผลการ
ประเมิน
ปี 58 

ค.กก.ประเมินฯ ปี 59 

ผลงาน  
(ข้อ/ร้อยละ) 

คะแนน ผลงาน  
(ข้อ/ร้อยละ) 

คะแนน ผลประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต   4.48 4.35   4.14 ดี 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.14 3.14 2.65 3.13 3.13 พอใช้ 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 72.34 5.00 5.00 72.34 5.00 ดีมาก 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 44.68 3.72 3.47 45.39 3.78 ดี 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์

ประจ า 
-0.23 5.00 5.00 -1.13 5.00 ดีมาก 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  6 5.00 5.00 5 4.00 ดี 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 5.00 5.00 5 4.00 ดี 

2. การวิจัย   5.00 4.69   5.00 ดีมาก 
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์  
6 5.00 5.00 6 5.00 ดีมาก 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  67,844.27  5.00 4.08  7,844.27  5.00 ดีมาก 
2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  39.43 5.00 5.00 40.85 5.00 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการแก่สังคม    5.00 3.00   4.00 ดี 
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  6 5.00 3.00 5 4.00 ดี 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5.00 3.00   4.00 ดี 
4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 6 5.00 3.00 5 4.00 ดี 

5. การบริหารจัดการ   4.50 4.50   5.00 ดีมาก 
5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม

พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 
7 5.00 5.00 7 5.00 ดีมาก 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  6.00 5.00 4.00 6 5.00 ดีมาก 

คะแนนการประเมิน ระดับคณะ 
  4.76 4.25   4.46   

ระดับคุณภาพ   ดีมาก ดี   ดี   
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2) ตาราง ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมิน ผลการ

ประเมิน Input Process Out put รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 4.59 4.00 3.14 4.15 ด ี

2. การวิจัย 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ - 4.00 - 4.00 ด ี

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม - 4.00 - 4.00 ด ี

5. การบริหารจัดการ - 5.00 - 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 
4.70 4.43 4.07 4.46 ด ี

ดีมาก ดี ดี ดี 

 
 
3) ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  
องค์ประกอบที่ 1: การผลิตบัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- อาจารย์มีศักยภาพสูง มีสัดส่วนคุณวุฒิปริญญาเอกสูง 
- การจัดการให้นักศึกษาสามารถไปด าเนินกิจกรรมสหกิจ

ศึกษาที่ต่างประเทศ ท าให้นักศึกษาได้ทั้งวิชาการและ
ประสบการณ์การใช้ชีวิตในต่างประเทศ พร้อมกับ
เพิ่มพูนความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ 

-  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่นักศึกษายังไม่

ชัดเจน 
 
- การน าผลการประเมินการให้บริการนักศึกษามาปรับปรุง

พัฒนา 
 
 
 
 

- กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการน าความรู้ที่เป็น
ประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่ายังมีน้อย  

 

- คณะควรเพิ่มการให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ
แก่นักศึกษาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น facebook การ
ประชุมชั้นปี การประชุมภาควิชา 

- คณะควรน าผลการประเมินการให้บริการนักศึกษา 
และวิเคราะห์รายประเด็น (การให้ข้อมูล การจัดหา
งาน การให้ค าปรึกษา และการเตรียมความพร้อมใน
การท างาน) เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงอย่างเป็น
ระบบ เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
- คณะควรมีการส ารวจความต้องการของศิษย์เก่า
เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์และจ าเป็นต่อศิษย์
เก่า และจัดกิจกรรมดังกล่าวให้กับศิษย์เก่า  
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องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- คณาจารย์มีผลงานวิจัยและตีพิมพ์ท่ีมีคุณภาพจ านวน
มาก ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ 

- คณะมีการสนับสนุนการจัดการวิจัยทั้งด้านเงินทุนวิจัย
และการสร้างเครือข่าย เพื่อด าเนินการวิจัยและพัฒนา 
และผลิตนักศึกษา 
 

- คณะควรส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทาง
วิชาการในระดับชาติและนานาชาติที่มี impact factor 
สูงให้มากยิ่งขึ้นและต่อเนื่อง 

 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การใช้ประโยชน์จากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งานวิจัย 
-  

- คณะควรใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยใน
การก าหนดหรือก ากับทิศทางงานวิจัยตามยุทธศาสตร์
ของคณะ 

 
องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีโครงการบริการวิชาการที่หลากหลาย และ

สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย และได้
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 

- คณะควรพิจารณาแผนการใช้ประโยชน์จากบริการ
วิชาการเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาชุมชนหรือ
สังคมมากยิ่งขึ้น 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การน าผลประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผน

และโครงการบริการวิชาการมาพัฒนาการ
ให้บริการสังคม 

- คณะควรจัดท าแผนการบริการวิชาการให้แล้วเสร็จในไตร
มาสที่ 3 (ประมาณช่วงเดือน มิ.ย.) และน าผลประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผนและโครงการบริการ
วิชาการมาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาการให้บริการสังคม 

 
องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การน าผลการประเมินความส าเร็จของแผนการ

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมมาปรับปรุง (แผนและ
โครงการ) ไม่ชัดเจน  

- คณะควรน าผลการประเมินความส าเร็จของแผนและ
โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มาวิเคราะห์และหาแนว
ทางการปรับปรุงอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่
สูงขึ้นตามวิสัยทัศน์ของคณะ 
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องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- -  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- การวิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกยัง
ไม่รอบด้าน 

 
- แผนพัฒนาบุคลากรยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 
 
- การสื่อสารยังไม่สามารถเข้าถึงบุคลากรใน

คณะอย่างท่ัวถึง 
 
- การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการท างาน 
 
 
- การพัฒนาคุณภาพหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 
 

- คณะควรวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาในปัจจุบัน เช่น 
จ านวนและคุณภาพของนักเรียนท่ีเข้ามาเรียน งบประมาณ 
และการแสวงหารายได้บนความพร้อมและจุดแข็งของคณะ 

- คณะควรใช้ individual development plan เป็นกลไกใน
การก ากับและติดตามการพัฒนารายบุคคลให้เป็นระบบ เช่น 
ก าหนด personal KPI และใช้เป็นตัวช้ีวัดของการพัฒนา
งานรายบุคคล ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 

- คณะควรใช้/เพิ่มช่องการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงบุคลากรใน
คณะอย่างท่ัวถึงเพื่อให้รับทราบความเป็นไปและเกิดความ
เข้าใจในการบริหารงานของคณะ 

- คณะควรใช้วงจร PDCA ในการจัดการกับเป้าหมายที่ยังไม่
บรรลุผลอย่างจริงจัง 

- คณะควรพิจารณาประเด็นการเชื่อมโยงการบริหารระดับ
คณะและภาควิชา สู่ระดับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เพื่อให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีส่วนร่วม
ในการขับเคลื่อนคณะให้บรรลุพันธกิจทั้ง 4 ด้าน 

- คณะควรเพิ่มการวิเคราะห์การได้งานท า/คุณลักษณะของ
บัณฑิตที่สอดคล้องกับ ELO (Expected learning 
outcome) ของแต่ละหลักสูตร เพื่อเป็นข้อมูลป้อนกลับใน
การพัฒนาหลักสูตรและคณะให้ตรงกับความต้องการของ
สังคม 

- คณะควรพิจารณาถ่ายโอน tacit knowledge งานอาจารย์
ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ด้านวิชาการ ด้าน
บริหาร ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ 

- คณะควรประยุกต์ใช้ผลงานวิจัยของอาจารย์เพื่อสร้างองค์
ความรู้ใหม่และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร 

- คณะควรสนับสนุนการผลิตผลงานวิจัยท่ีตอบโจทย์
ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน รวมทั้งการวิจัยพหุวิทยากร 
(Multidisciplinary research) หรือบูรณาการข้ามสาขาเพิ่ม
มากขึ้น 

- คณะควรน าข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วนมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเพื่อยกระดับ
มาตรฐานหลักสูตร 

- คณะควรจัดระบบการบริหารหลักสูตร เพื่อก ากับดูให้เป็นไป
ตามเกณฑ์และมาตรฐานทางวิชาชีพท่ีเกี่ยวข้อง  
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ควรพิจารณาหลักฐานประกอบการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับเนื้อหาใน SAR ให้มากข้ึน 
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ภาคผนวก 
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1. บันทึกภาคสนาม  - ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร 

1. มีปัญหาในการหารือแนวทางปรับการเรียนการสอนของ นักศึกษา เพื่อให้ นักศึกษาจบตาม
ระยะเวลาการศึกษา แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป 

2. คณะควรจบการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษา เพื่อการลด Drop out / success rate เพราะ 
สกอ. มีเกณฑ์การจบ (หาข้อมูลเพิ่มเติม) และควรหาสาเหตุของการออกจากการศึกษากลางคัน เพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลและผลกระทบต่อไปซึ่งตอนนี้ ที่คณะ ได้ด าเนินการในระดับหลัดสูตรอยู่ 

3. ความเสี่ยงของคณะ – นักศึกษาไม่มารายงานตัว ได้ นักศึกษา ไม่ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
4. ปัญหา หลายหลักสูตร พยายามรับ นักศึกษา โดยไม่กรองตามคุณสมบัติ เพราะไม่ได้ นักศึกษาตาม

เป้าหมาย แต่จะมีปัญหาตามมาคือการต้องพยายามท าให้ นักศึกษาจบตามระยะการศึกษา 
5. การปรับปรุงหลักสูตร มีการเชิง stakeholder มาช่วยในการปรับปรุงหลักสูตร  
6. การสนับสนุนเสริมความรู้ภาษาอังกฤษให้ นักศึกษา โดยจัดกิจกรรม pre post และจัดทดสอบ

ภาษาที่คณะพัฒนาเอง จัดกิจกรรมต่างๆสนับสนุนในการเรียนการสอน ทั้งภาคการศึกษา แล้วให้ 
นักศึกษา ท า essay ส่งมาเพื่อเสนอใบสมัครทุนแลกเปลี่ยน และสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ  

 
สัมภาษณ์อาจารย ์

1. ความเสี่ยงของคณะ 
- นักศึกษาลดลง 
- การประชาสัมพันธ์ของคณะน้อยลง เช่น การของบประมาณจัดค่ายลดลง  
- อาจารย์ผู้สอนลาออกกลางคัน อาจจะเก่ียวกับสุขภาพ  
- ความต้องการศึกษาทางไกล (แบบออนไลน์) มีมากข้ึน (ไม่ต้องการปริญญา) 
- หลักสูตรคล้ายกับหลายๆ มหาวิทยาลัย ท าให้นักศึกษาเลือกเรียนได้หลายที่ อาจท าให้เกิดกา

ตกออกของนักศึกษามากข้ึน 
- การ reprofile หลักสูตร อาจท าให้ต้องมีการควบรวมคณะต่างๆ หรือระหว่างมหาวิทยาลัยเพื่อ

ลดจ านวนบุคลากร เพราะมีนักศึกษามาเรียนไม่พอ 
- สาขาที่มีจ านวนนักศึกษาน้อย อาจต้องปิดหลักสูตร 

2. การแก้ปัญหา 
- ประชาสัมพันธ์ให้มากข้ึน เช่น การออกค่ายให้นักเรียนมัธยม 
- ควรต้องมีการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการอาจารย์ผู้สอน ทั้งคนใน และอาจารย์

พิเศษ ไว้รองรับ 
3. คณะเปิดโอกาสให้แสดงความเห็น ในการประชุมร่วมกับผู้บริหาร ซึ่งจัดทุกเทอมๆ ละ 1 ครั้ง 
4. อาจารย์บางหลักสูตรรับโหลดการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา/ดูแล นักศึกษามากเกินไป 
5. มหาวิทยาลัย ควรมีการจัดระบบการเรียนการสอนให้ชัดเจนก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อลดปัญหา

ห้องเรียนเปลี่ยนบ่อยและไม่เพียงพอ 
6. บรรยากาศในคณะ และมหาวิยาลัย ควรตระหนักเรื่องความปลอดภัยของ นักศึกษา ที่ยังมีความ

เสี่ยง  
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7. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรด าเนินการ / การสนับสนุนงานบริการวิชาการ/ และงานวิจัยลดลง 
8. ควรปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงามน่าอยู่ เพื่อดึงดูดให้นักศึกษาอยากศึกษาต่อ 

 
สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. ขาดการสนับสนุนของบุคลากรสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเสาร์ อาทิตย์ 
2. เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการเรียนการสอนหลักสูตรชีวอนามัยและความปลอดภัยมีจ านวนไม่

เพียงพอ และการจัดซื้อมีระยะเวลานาน 
3. จ านวนนักศึกษาท าโปรเจคมีจ านวนมากต่ออาจารย์ 1 ท่าน 
4. ระบบค่าใช้จ่ายในการใช้เคร่ืองมือที่ศูนย์เครื่องมือกลาง มีราคาสูงและอาจไม่สอดคล้องกับเงินทุน

วิจัยของนักศึกษาและอาจารย์ 
5. ระบบ WIFI ที่ไม่เสถียรในหลายบริเวณของคณะ 
6. ตารางเรียน ตารางสอบ ยังไม่นิ่งในแต่ละปีการศึกษา 
7. ระบบการจัดการเงินและพัสดุในการจัดท าบริการวิชาการมีความซับซ้อนท าให้การเคลียร์เงินยุ่งยาก 

ส่งผลให้อาจารย์ไม่อยากรับเป็นหัวหน้าการบริการวิชาการ 
8. ควรจัดทีมงานสนับสนุนเพื่อช่วยด าเนินการโดยเฉพาะด้านธุรการและการเงินส าหรับการบริการ

วิชาการ 
9. คณะควรจัดหาทุนหรือแหล่งทุนด้านการวิจัยและพัฒนาให้กับบุคลากรที่มากข้ึน 
10. เพิ่มเงินสนับสนุนต่อหัวของนักศึกษา ป โท ให้มากข้ึน  

 
สัมภาษณ์บุคลากรสายสนับสนุน 

1. ความเสี่ยงของคณะ 
- นักศึกษาลดลงอาจจะท าให้เกิดการยุบหลักสูตร กลัวจะไม่มีงานท า ตกงาน 
- การประชาสัมพันธ์ที่ไม่ทั่วถึง/ต่อเนื่อง ท าให้นักเรียน ม.6 ไม่รู้ถึงศาสตร์ของหลักสูตร / 

แนวทางสาขาอาชีพเมื่อศึกษาจบ ท าให้ นักเรียน ม.6 ไม่เลือกมาเรียนที่คณะ/มหาวิทยาลัย 
- มีการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยมากข้ึน ท าให้อาจเกิดมีปัญหาเร่ืองงบประมาณในอนาคต 

2. การแก้ปัญหา 
- การประชาสัมพันธ์ลงไปในโรงเรียน เพื่อให้เข้าใจหลักสูตร และคณะมากข้ึนและมหาวิทยาลัย/

คณะต้องสนับสนุนการด าเนินงานเชิงรุกให้มากข้ึนรวมถึงงบประมาณ 
- ควรสร้างแบรนด์ของหลักสูตร ให้ตอบโจทย์ตลาดแรงงาน 
- สร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการมากข้ึน 
- สร้าง personal brand ให้กับอาจารย์แต่ละคนว่ามีเร่ืองเชี่ยวชาญอะไรบ้าง / การสร้างผลงาน

ออกสู่สาธารณชนมากข้ึน 
3. ควรทบทวนภาระงาน (TOR) ของแต่ละคนให้เหมาะสม และคุ้มค่ามากกว่านี้ 
4. การสนับสนุนการโปรโมท ที่ก้าวสู่ความก้าวหน้าให้มีต าแหน่งสูงขึ้นให้มากข้ึนในสายสนับสนุน โดย

อยากให้คณะ เสนอกรอบความก้าวหน้าในการขอเชี่ยวชาญ /ช านาญการพิเศษ ให้มากข้ึน 
5. มหาวิทยาลัยมีกรอบอัตราก าลัง และ Requirementมากเกินไป ท าให้บุคลากรไม่มีก าลังใจ  
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6. ความไม่เสมอภาคในการมาปฏิบัติงานของอาจารย์ กับบุคลากรสายสนับสนุนควรท าให้เสมอภาค
เช่น การประเมินความดีความชอบ การลงเวลาการมาปฏิบัติงาน 

7. คณะควรส่งเสริมความก้าวหน้าของสายสนับสนุน โดยการผลักดันให้มีกรอบต าแหน่งเชี่ยวชาญ 
 
สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 

 จุดเด่น 
o บัณฑิตมีความอดทนสูง ไม่เก่ียงงาน ยืดหยุ่น และชอบเรียนรู้ 
o มีความรู้ทางวิชาการดี 
o มีทักษะทางด้านการท างานและการแก้ปัญหา 

 จุดอ่อน 
o ทัศนคติในการท างาน ความสามารถในการปรับตัว/ปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง และทักษะ

การสื่อสาร 
o ทักษะในการน าเสนองาน (ไม่กล้า/ตื่นเต้น) และความคิดสร้างสรรค์ 
o ภาษาอังกฤษ 
o ควรเพิ่มทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของบัณฑิตในบางคน 

 
สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 

1. ได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะ จากเพื่อนที่ท างานที่มหาวิทยาลัย และจากเวบเพจของคณะ  
2. คณะมีช่องทางการสื่อสารกับศิษย์เก่า หลากหลาย ที่ใช้ประจ า คือ เฟสบุค 

- ควรเพิ่มเติมทักษะการเขียนรายงาน เป็นทักษะที่ได้ใช้ในการท างาน ควรพัฒนาให้นักศึกษามี
ทักษะดังกล่าวสูงขึ้น 

- ควรเพิ่มเติม ทักษะการน าเสนองาน และการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นทักษะส าคัญที่ควร
ส่งเสริมกับนักศึกษาปัจจุบัน 

 
สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน 

1. ควรจัดให้มีการจัดอบรมด้านโปรแกรมพื้นฐานเบื้องต้นส าหรับการท างาน เช่น การใช้โปรแกรม 
Microsoft office เพราะพื้นฐานการใช้งานของนักศึกษามีความแตกต่างหลายระดับ 

2. ควรสร้างบรรยากาศโดยรอบให้มีความสะดวกสบาย และปลอดภัย เช่น ควรมีถังขยะคัดแยก
ประเภทขยะหลายๆจุด ติดไฟฟ้าตามตึก/บริเวณจัดกิจกรรมของคณะให้สว่าง ซ่อมบ ารุงแอร์/
คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งาน มีสัญญาณ wifi โดยรอบตึก และอาจมีศาลา/ที่นั่งพักของนักศึกษาที่
เพียงพอ 

3. เครื่องคอมพิวเตอร์ที่อาจารย์สอนบางครั้งโปรแกรม/อุปกรณ์ไม่พร้อมใช้งาน 
4. กิจกรรมที่สโมสรนักศึกษาจัด บางกิจกรรมเยอะ / ติดต่อกันทุกอาทิตย์จนไม่มีเวลาว่าง หรือมีความ

ยืดเยื้อเกินไป 
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5. อยากให้คณะ จัดแนะแนวเทคนิคการเรียน การปรับตัวในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การวางแผน
การเรียน เช่น การวางแผนเกรด/คะแนนสอบในแต่ละคร้ัง เพื่อให้นักศึกษาได้มีการเตรียมความ
พร้อมในการเรียนและมีเป้าหมายที่จะเรียนมากข้ึน  

 
สัมภาษณ์นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

1. ห้องน้ าตึกเคมีไม่สะอาด มีการซ่อมแซมทุกชั้นพร้อมกันท าให้ไม่สามารถเข้าห้องน้ าในตึกได้ 
2. ที่นั่งรอบบริเวณตึกยังมีไม่เพียงพอ 
3. ห้องสมุดคณะควรเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ในระหว่างการสอบ 
4. การท ากิจกรรมของนักศึกษาในบางกิจกรรม เช่น ทีมสวัสดิการของการสอนน้องร้องเพลงไม่ได้

หน่วยกิตกิจกรรม 
5. WIFI ไม่แรง หลุดบ่อย และใช้งานในห้องเรียนไม่ได้ 
6. คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานในการเรียนการสอนมีสภาพทีเก่าและมีความช้ามาก 
7. เครื่องมือและอุปกรณ์ส าหรับการเรียนของชีวอนามัยไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 

 
สัมภาษณ์นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

1. การจัดซื้ออุปกรณ์ในการท าวิจัยโดยเฉพาะครุภัณฑ์มีข้อจ ากัดในการจัดซื้อ 
2. อยากให้มีการจัดอบรมเคร่ืองมือวัดและวิเคราะห์ชั้นสูงเพิ่มเติมและต่อเนื่อง 
3. อาจารย์ที่ปรึกษาและระยะเวลาการจบการศึกษามีผลต่อการตัดสินใจเรียนของนักศึกษา 
4. การจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ หรือครุภัณฑ์ส าหรับการพัฒนางานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(โดยเฉพาะนักศึกษาซึ่งรับทุนการศึกษา) อาจมีความล่าช้า ควรชี้แจงรายละเอียด กระบวนการและ
ระยะเวลาในการด าเนินงานพัสดุให้นักศึกษาทราบและเข้าใจ  
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2.  ภาพถ่าย 

 

 



1Jl11J~1~11"i1UqJqJ~fl11P1fl~1bbvi.:J"i11~~.jil. ~cr~ bbm'1Jb~1Jb~1J(uU'U~ ~) ~.jil. ~crcs::cr 1J11Jl11b 11

~lEJ1J11Jl1;j1'Ubb(;'t~fl11tJ1~n\JlilruJl1~fl11P1fl~1fhVj'U~1~61m'UP1fl~1-;ij~1~ih~'U'U fl11tJ1~n'UlilruJl1~mEJ 1uuae..., ,
1~'U'Ufl11tJ1~ n'Uf'lruJl1~Jl1 uunn l~EJ fl11tJ1~n'Uf'lruJl1~Jl1EJ 1'UbtJ'Ufl1161~1.:J1~'U'Uuaena lfll 'Ufl11m'Uf'l1J" ,
1Jl11'161f)'Ubb(;'t~tJ1~bii'Ufl11~1b ij'U.:J1'U1~btJ'U1tJ\Jl11J'UlEJ'U1EJb{hVl1J1EJua ~1~~'Uf'lruJl1~1J1m;j1'U~fhVl'U~, ..•

u~,r'U f)1~mh'U1'11Jl11Jf'll11Jl 'U1J1\Jl';j1@le:; uae ~@l uvi.:J~';j~11"i1Ururu~1J\·n1'VlEJ1~EJf)'Um1"i151ii
" " ,

~. jil. ~crrnrn i5.:Jl~~ih1 EJ'U11J~.:J~f)1tJ.Q btJ'Uf'Iru~m';j1J fl11ml'1tJ';j~ Lii'Uf'lruJl1~ fl11P1fl'I~nJl1EJ1'U f'lru~" ,

Lb61'UlJl"i1-u

1~5Vlf)1J

cs::. 'U1.:J6111~nqJqJ1

cr. 'U1EJ-r;j~(;'t..•

'"b~EJ1'Vlf).:J

f'I~.:J~'U~r1fl(;'t,

f).:JrltJ';j~nsu ~rum~Lb(;'t~'l111tJtJn~ \Jl(;'tf)~'1'Uii(!..J(;'tfl11tJn~\Jl11J1~'U'U LL(;'tenalfl~.:J flci11

~. 1~.um61'Umb'U~'1~bL~.:J'1~~m';jtJ-r'UtJ1.:Jbb(;'t~~~'U1f'1ruJl1~fl1';jP1fl~1'1Jf).:Jf'lru~,.. .. ,






