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ค าน า 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อ
หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษา เพื่อให้คณะทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็น
ข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไปเพื่อให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม
โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อประเมินระบบและกลไกการด าเนินงานของคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ที่สะท้อนคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด รวมทั้งเสนอต่อหน่วยงานต้น
สังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2. เพื่อให้คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทราบจุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่ควร
พัฒนาและแนวทางแก้ไข เพื่อใช้ในการท าแผนยกระดับคุณภาพในปีต่อไป 

3. เพื่อให้คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และ
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาคุณภาพ 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 เสร็จเรียบร้อย ตามรายละเอียดปรากฏ
ในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอยา่ง
ดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  ตตัตะวะศาสตร์ 
ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
1. วัน/เดือน/ปี ที่รับการตรวจประเมิน 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2559 
ระหว่างวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2560 ณ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

2. รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2559 (ผลการด าเนินงานระหวา่งวันที่ 1 สิงหาคม 2559 – 30 กรกฎาคม 2560) 

3. รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัญชลี  ตตัตะวะศาสตร์ ประธานกรรมการ 
2) รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์  ขันติยวิชัย กรรมการ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประสงค์สม  ปุณยอุปพัทธ์ กรรมการ 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัชดา  โสภาคะยัง กรรมการ 
5) อาจารย์จุฑามาศ  หงษ์ทอง กรรมการ 
6) นายรัฐพล  แมน่ธน ู เลขานุการ 

4. วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1) การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงานตาม

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

2) การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -  คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะบริหารศาสตร์ ได้ร่วมรับฟัง
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 -  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่คณะบริหารศาสตร์ น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ นิสิต นักศึกษา และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คณะบริหารศาสตร์ 

-  กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของคณะ
บริหารศาสตร์เพื่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อ
ผู้บริหารและบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ ได้ซักถามและ
ขอความเห็นเพิ่มเติม 
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3) การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
-  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ 

และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละ
องค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

-  ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 

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

 
- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่คณะบริหารศาสตร์ 
น าเสนอตาม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้  ที่สอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ที่ สกอ.ก าหนด  

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร บุคลากร และผู้เก่ียวข้องตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2559 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเพิ่มเติม เช่น 
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
รายงานผลการประเมินคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้งอยู่บนข้อมูลที่คณะได้จัดเตรียม 

รวมทั้งเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) การตรวจยืนยันเอกสาร ณ สถานที่ด าเนินการ และการสัมภาษณ์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหาร
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ีประจ าปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 11 - 12 ตุลาคม 2560 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 
5 องค์ประกอบ พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวม มีระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.96) ซึ่งมีคะแนนที่สูง
กว่าปีการศึกษา 2558 (คะแนนเฉลี่ย 3.51) เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า ด้านการวิจัย 
ด้านการบริการวิชาการ และด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ระดับ “ดีมาก” (5.00) ด้านบริหาร
จัดการ อยู่ในระดับ “ดี” (4.50) และด้านการผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับ “พอใช้” (2.91) 

หากพิจารณาด้านมิติของระบบประกันคุณภาพ พบว่า ด้านปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับ  “ต้องปรับปรุง”  
(2.41) แต่คณะได้มีการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน อยู่ในระดับ “ดีมาก” (4.86) ซึ่งส่งผลให้ผลการ
ด าเนินงานในด้านผลลัพธ์ อยู่ในระดับ “ด”ี (3.90)  

 การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบว่า ปีการศึกษา 2559 คณะบริหารศาสตร์ เปิดการเรียน
การสอน 8 หลักสูตร โดยเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี จ านวน 7 หลักสูตร และระดับปริญญาโท จ านวน 1 
หลักสูตร ซึ่งผลการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรทั้ง 8 หลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานใน
ด้านการก ากับมาตรฐาน ส่วนผลการด าเนินงานในองค์ประกอบด้านการบริหารงานระดับหลักสูตร องค์ประกอบ
ที่ 2 - 6 พบว่า ภาพรวมทั้ง 8 หลักสูตร มีคุณภาพอยู่ในระดับ “พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 280) ซึ่งมีผลการ
ด าเนินงานที่ดีขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2558, คะแนน 2.73 และ ปีการศึกษา 2557, คะแนน 1.05) ทั้งนี้ 
ผลการด าเนินงานที่คณะ/หลักสูตร ควรพิจารณาวางแผนปรับปรุงพัฒนา คือ ผลการด าเนินงานเชิงกระบวนการ 
(*) ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ ในระดับหลักสูตร ที่ได้ค่าคะแนน 1 โดยปรากฏในตัวบ่งชี้ที่ 3.1, 3.2, 4.1, 
5.1, 5.2, 5.3 และ 6.1 ดังนี้ 

 

ตัวบ่งชี้ที ่ เร่ือง ประเภท ค่าเฉลี่ยทุกหลักสูตร 
2.1 คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
ผลลัพธ์ 4.26 

2.2 ผลงานของนักศึกษา (รวม ป.ตรี และ 
ป.โท) 

ผลลัพธ์ 3.71 

3.1 การรับนักศึกษา * เชิงกระบวนการ 2.25 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  * เชิงกระบวนการ 2.63 
3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา ผลลัพธ์ 2.25 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ * เชิงกระบวนการ 2.00 
4.2 คุณภาพอาจารย ์ ปัจจัยน าเข้า 2.58 
4.2.1 ร้อยละอาจารย์ทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก ปัจจัยน าเข้า 3.13 
4.2.2 ร้อยละอาจารย์ทีม่ีต าแหน่งทาง

วิชาการ 
ปัจจัยน าเข้า 0.99 

4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย ์ ปัจจัยน าเข้า 3.63 
4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย ์ ผลลัพธ์ 2.50 
5.1 สาระรายวิชาในหลักสูตร  * เชิงกระบวนการ 2.63 
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ตัวบ่งชี้ที ่ เร่ือง ประเภท ค่าเฉลี่ยทุกหลักสูตร 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ

จัดการเรียนการสอน  * 
เชิงกระบวนการ 2.13 

5.3 การประเมินผู้เรยีน  * เชิงกระบวนการ 2.00 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิฯ 
ผลลัพธ์ 4.75 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  * เชิงกระบวนการ 2.63 
 

ตัวบ่งชี้ระดับคณะที่ควรเร่งปรับปรุง โดยเฉพาะประเด็นตัวบ่งชี้เชิงกระบวนการ เนื่องจากผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายการด าเนินงาน ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ ประเด็น 
5. 1 การบริหารจัดการ เกณฑ์ข้อ 5 ค้นหาแนวปฏบิัติทีด่ีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะ

ของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ ตามประเดน็ความรู้ อย่าง
น้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จดัเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง 

 
จุดแข็ง 

- เป็นคณะในก ากบัที่สามารถบรหิารจัดการด้านการเงนิได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ข้อเสนอแนะเร่งด่วน 

- คณะต้องสร้างระบบและกลไกทีส่นับสนนุ และเอ้ือต่อการท าวิจยั อันจะส่งผลถึงความก้าวหนา้ทางวฒุิ
การศึกษา และต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างชื่อเสียง และประชาสัมพันธค์ณะ 

 
ตารางการตรวจเยี่ยม 
วันแรก ของการตรวจประเมิน วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 

เวลา กิจกรรม สถานที ่
08.30-09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯประชุมพิจารณาแนวทางประเมินเพื่อแบ่งความรับผดิชอบ

ตามองค์ประกอบ 
ห้องประชุม 1 

09.00-10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินฯประชุมร่วมกับผู้บริหารและบุคลากรของคณะ และรับ
ฟังการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ 

ห้องประชุม 1 

10.00-12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน ห้องประชุม 1 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุม 2 
13.00-13.30 น. คณะกรรมการประเมินฯประชุมสรุปประเด็นท่ีได้รับจากการตรวจเอกสารหลักฐาน ห้องประชุม 1 
13.30-15.00 น. 

 
 

13.30-14.00 น. 
14.00-14.30 น. 
14.30-15.00 น. 

 

สัมภาษณผ์ู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วน ดังต่อไปนี ้
 

กลุ่มที่ 1 (ห้องประชมุ 1) กลุ่มที่ 2 (ห้องประชมุ 2) 
ผู้บริหารคณะ ประธานหลักสตูรและผู้แทนอาจารย ์
นักศึกษา ผู้แทนสายสนับสนุน 
ศิษย์เก่า (สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์) 

 

 
- ห้องประชุม 1 

(กลุ่มที่ 1) 
- ห้องประชุม 2 

(กลุ่มที่ 2) 
 

15.00-16.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน (เพิ่มเติม) ห้องประชุม 1 
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วันที่สอง ของการตรวจประเมิน วันพฤหัสบดทีี่ 12 ตุลาคม 2560 
เวลา กิจกรรม สถานที ่

08.30-12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน (เพิ่มเติม) ห้องประชุม 1 
12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องประชุม 2 
13.00-15.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรปุผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผล

เบื้องต้นด้วยวาจา 
ห้องประชุม 1 

15.00-16.00 น. คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากร 
พร้อมตอบข้อซักถามเพิม่เตมิ 

ห้องประชุม 1 

 
การตัดสินการประเมินฯ 
 – โดยคณะกรรมการประเมินฯ พิจารณาผลการด าเนินงานร่วมกันในทุกองค์ประกอบตัวบง่ชี้ 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร์ 

 
 

1) ตาราง ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

บริหารศาสตร์ 

ประเมินตนเอง ปี 59 ผลการ
ประเมิน
ปี 2558 

ค.กก.ประเมินฯ ปี 59 

ผลงาน  
(ข้อ/ร้อยละ) คะแนน ผลงาน  

(ข้อ/ร้อยละ) คะแนน ผลประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต   2.87 2.62   2.91 พอใช้ 
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 2.80 2.80 2.73 2.80 2.80 พอใช้ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 27.54 3.44 3.22 27.54 3.44 พอใช้ 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 11.59 0.97 0.74 14.49 1.21 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 

0.00 0.00 0.00 73.29 0.00 ต้องปรับปรุง
เร่งด่วน 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  6 5.00 5.00 6 5.00 ดีมาก 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 5.00 4.00 6 5.00 ดีมาก 

2. การวิจัย   5.00 5.00   5.00 ดีมาก 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์  

6 5.00 5.00 6 5.00 ดีมาก 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์   5,556.03  5.00 5.00  31,298.22  5.00 ดีมาก 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  21.16 5.00 5.00 21.16 5.00 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการแก่สังคม    5.00 3.00   5.00 ดี 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  6 5.00 3.00 6 5.00 ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5.00 3.00   5.00 ดี 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

6 5.00 3.00 6 5.00 ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ   5.00 4.50   4.50 ดี 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะฯ 

7 5.00 5.00 6 4.00 ดี 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  6 5.00 4.00 6 5.00 ดีมาก 

คะแนนการประเมิน ระดับคณะ   4.02 3.51   3.96   
ระดับคุณภาพ   ดี ดี   ดี   
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2) ตาราง ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) 

ผลการประเมิน คณะบริหารศาสตร์ 

Input Process Output รวม 

1. การผลติบัณฑิต      1.55       5.00      2.80       2.91  พอใช้ 

2. การวิจัย      5.00       5.00      5.00       5.00  ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ        -         5.00         -         5.00  ดีมาก 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม          -         5.00         -         5.00  ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ        -         4.50         -         4.50  ด ี

คะแนนเฉลี่ย  2.41   4.86   3.90   3.96  ดี 

ผลการประเมิน ต้องปรับปรุง ดีมาก ดี ดี   

 
 
3) ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  
องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบณัฑิต 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีการบูรณาการบริการวิชาการ เข้ากับการ

เรียนการสอนซึ่งส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต 
 

- ควรมีการบรูณาการให้ครบกับศาสตร์ของคณะในทุก
ด้าน เนื่องจากศาสตร์ทางด้านการบริหารตรงกับ
ยุทธศาสตร์ของชาติ (Thailand 4.0) 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
1. สัดส่วนอาจารยต์่อนักศึกษา 
 
 

1. ควรมีการวเิคราะห์สดัส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา และ
วางแผนกรอบอัตราก าลังทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ 

2. ภาพรวมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มีการ
กระจายไปตามสาขา 
 

2. ควรมีการประเมินสรุปในภาพรวมของคณะในแต่ละปี
การศึกษา เพื่อเห็นภาพรวมของการพัฒนานักศึกษาในแต่
ละด้าน และตอบโจทย์คณุลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์
ของคณะ อีกทั้งใช้เป็นข้อมูลในการท าแผนปฏิบตัิการ
ประจ าปดี้านการพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป 

3. จุดเด่นของบัณฑิตแตล่ะหลักสูตร 3. หลักสตูรควรใช้ประโยชน์จากการพัฒนานักศึกษาในการ
เสรมิจุดเด่นของการผลิตบณัฑติแต่ละหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ควรหาข้อมูลการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กบันักศึกษา จากหน่วยงานภายนอก มา

ประชาสัมพนัธ์ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น เวบไซต์คณะ เปน็ต้น 
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องค์ประกอบที่ 2: การวิจัย 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- มีอาจารย์บางกลุม่ท างานวิจัยเชงิบูรณาการทีต่อบ
โจทย์และแก้ไขปัญหาในพื้นที่ โดยมุ่งเน้นด้าน
การเกษตรเป็นหลัก  
- มีงานวิจัยที่ได้รับเงินทุนสนับสนนุจากหน่วยงานวิจัย
ภายนอก 
- มีการท างานวิจัยบูรณาการทีต่อบโจทย์พื้นที่ร่วมกับ
หน่วยงานภายนอก 
 

- คณะควรสร้างงานวิจัยท่ีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงหรือ เพิ่ม
การสร้างนวัตกรรม รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรูด้้าน
บริหารในการท างานวิจัยเชิงรุกในด้านอ่ืนๆ เช่น การค้า
ชายแดน การเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ การท าธุรกิจ
บริการ e-commerce และ การท าธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ 
เป็นต้น 

- คณะควรมีระบบและกลไกในการคัดสรรองค์ความรู้ที่
โดดเด่นที่เกิดขึ้นจากการท างานวจิัยมาใช้ในการบูรณา
การกับการเรียนการสอน และสร้างมูลค่าเพิ่ม 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- สัดส่วนของอาจารย์ทีท่ างานวิจัย/ ตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 
ยังอยู่ในจ านวนน้อยและไม่กระจายทุกสาขาวิชา 

- ผลงานทางวิชาการส่วนใหญ่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ในท่ี
ประชุมวิชาการระดับชาติ และวารสารระดับชาติ (TCI 
กลุ่ม 2)  

 

- คณะควรสร้างระบบและกลไกท่ีสนับสนุน และเอื้อต่อ
การท าวิจัย อันจะส่งผลถึงการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

- คณะควรมีมาตรการสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารยม์ีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในค่าน้ าหนักท่ีสูงขึ้น และคณะควรพัฒนา
วารสารของคณะในระดับท่ีสูงขึ้น (TCI กลุ่ม 1) 

 
องค์ประกอบที่ 3: การบริการวิชาการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
มีโครงการบริการวิชาการที่หลากหลาย องค์ความรู้จาก
การบริการวิชาการเป็นประโยชน์ต่อผู้คนในวงกว้าง มี
การก าหนดกลุ่มเปา้หมายเชิงพื้นที่ท่ีชัดเจน 

- คณะควรเพิ่มตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพในการวัดผลสมัฤทธ์ิของ
โครงการและแผนการบริการวิชาการ เพื่อให้ผลการบริการ
วิชาการสะท้อนการพัฒนานักศึกษา ชุมชน และสังคมมาก
ขึ้น 

- คณะควรสร้างกลุ่มบริการวิชาการที่เข้มแข็งเพื่อจัดท า
โครงการบริการวิชาการที่ท าให้เกดิรายได้  

- คณะควรพัฒนางานบริการวิชาการให้เป็นจุดเด่นของคณะ 
และมีการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดเีพื่อการเผยแพร ่

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- การด าเนินโครงการบริการวิชาการ ไมส่ัมฤทธ์ิผลตาม
แผนการบริการวิชาการ  
 

- คณะควรมีกระบวนการก ากับ และติดตามรายไตรมาส และ
ปรับเปลีย่นช่วงเวลาจัดโครงการบางโครงการ ให้แล้วเสรจ็
ในปีงบประมาณนั้นๆ 

 

องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- 
 

- เพิ่มตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพในการวัดผลสัมฤทธ์ิของโครงการและ
แผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้ผลการด าเนิน
โครงการสะท้อนการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น ให้เกิดแก่นักศึกษา ชุมชน 
และสังคม 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การด าเนินโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่

สัมฤทธ์ิผลตามแผนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 

- คณะควรมีกระบวนการก ากับ และติดตามรายไตรมาส และ
ปรับเปลีย่นช่วงเวลาจัดโครงการบางโครงการ ให้แล้วเสรจ็ใน
ปีงบประมาณนั้นๆ 
 

 
องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- ผู้บริหารและบุคลากรมีความมุ่งมัน่ในการ

พัฒนาระบบบริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะด้านบริหารงบประมาณ ส่งผลให้มี
การพัฒนาคณะอย่างต่อเนื่อง 

-  

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 

- ตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์บางตวัไม่มีการเก็บ
ข้อมูล  

- ตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติการตามพันธกิจหลักของ
คณะ (การพัฒนานักศึกษา การวิจยั การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม) ไม่
สอดคล้องกับตัวช้ีวัดในแผนปฏิบตักิารประจ าปี
และแผนยุทธศาสตร ์

- ตัวบ่งช้ีของแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
โครงการที่ด าเนินการส่วนใหญเ่ปน็เชิงปริมาณ 

- คณะควรมีกระบวนการถ่ายทอดตวับ่งช้ีของแผนยุทธศาสตร์
ไปยังแผนปฏิบัติการตามพันธกิจหลักของคณะและไปยัง
แผนปฏิบัติการประจ าปีและโครงการที่ด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ 

- การก ากับติดตามและรายงานผลการด าเนินการควรน าเสนอ
ให้เห็นผลการด าเนินของแผนทั้ง 3 ระดับ คือ แผนปฏิบตัิการ
ประจ าปี แผนตามพันธกิจหลัก และแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 
เพื่อจะไดร้ับรู้ในทุกมติิและสามารถก ากับติดตามผลการ
ด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การวิเคราะห์และการก าหนดประเด็น “ความ
เสี่ยง” จากปัจจัยภายนอกยังไม่รอบด้าน 

- คณะควรวิเคราะห์สถานการณ์ สภาพปัญหาในปัจจุบัน เช่น 
จ านวนและคุณภาพของนักเรียนที่เข้ามาเรียน งบประมาณ 
นโยบายรัฐบาลและมหาวิทยาลัย และการแสวงหารายได้จาก
ศักยภาพของบุคลากรและจุดเน้นของคณะ มาร่วมในการ
วิเคราะห์และก าหนดประเด็นความเสี่ยงด้วย 
 

- แผนการจัดการความรู้ เฉพาะบุคลากรสาย
วิชาการ และด าเนินการกิจกรรมไม่ครบถ้วน
ตามที่ก าหนด 

 

- คณะควรมีแผนจัดการความรู้ให้ครอบคลุมบุคลากรทั้งสาย
วิชาการและสายสนับสนุน และครอบคลุมพันธกิจหลักของ
คณะ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และมีการพัฒนางานใน
ภาพรวมของคณะ 

- คณะควรจัดล าดับความส าคัญและยกประเด็นที่จะมีผลต่อการ
ด าเนินงานของคณะมาเป็นในประเด็นหลักท่ีจะจัดการความรู้ 
และต้องมีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินการตามแผนที่
ก าหนดไว ้

- แผนพัฒนาบุคลากรยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

- คณะควรใช้ individual development plan เป็นกลไกใน
การก ากับและติดตามการพัฒนารายบุคคลใหเ้ป็นระบบ เช่น 
ก าหนด personal KPI และใช้เปน็ตัวช้ีวัดของการพัฒนางาน
รายบุคคล ท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน 

- หลักสตูรมผีลการประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสตูรลดลง จ านวน 5 หลักสูตร จาก 8 
หลักสตูร 

- คณะควรสร้างความรูค้วามเข้าใจให้แก่อาจารยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูรในการบริหารจัดการหลักสูตรและเกณฑ์การประกัน
คุณภาพภายในระดับหลักสตูร โดยเฉพาะการประเมิน
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
กระบวนการด าเนินงานและการน าผลประเมินไปปรับปรุงการ
ด าเนินงาน 

- การด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายการท างาน 
 

- คณะควรใช้วงจร PDCA ในการจัดการกับเป้าหมายที่ยังไม่
บรรลผุลอย่างจริงจัง และมีการก ากับติดตามอย่างเป็น
รูปธรรม 

 
ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

- การเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นผลจากการด าเนนิงานให้
ชัดเจน และแสดงผลย้อนหลัง 3 ปี เพื่อให้เห็นแนวโน้มการพัฒนาการด าเนินงาน 
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ภาคผนวก 
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บันทึกภาคสนาม 
 
1. บันทึกภาคสนาม - ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ ์
ด้านการบริหารจัดการ 

- การวิเคราะห์ทุนต่อหน่วยของคณะยังไม่รวมงบประมาณด าเนินการของส่วนกลาง ซึง่อาจยังไมส่ะท้อนการ
ถึงงบประมาณจัดสรรในการบรหิารจัดการของคณะ (การพัฒนานักศึกษาน้อยกว่างบประมาณจัดสรรด้าน
อ่ืนๆ โดยด้านงบประมาณจัดสรรอาจารย์และบุคลากรเกินคร่ึงของงบประมาณของคณะ) 

- การพัฒนาอาจารย์มีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับอาจารย์ประจ าทัง้หมด 
- การด าเนินงานตามมาตรฐานหลักสูตร ปี 2558 อาจารย์ของคณะมีจ านวนจ ากัด และอาจารยม์ีจ านวน

เกือบ 10 คน มีคุณวุฒิไมต่รงสาขา สมบัตไิม่ตรงตามมาตรฐานหลักสูตร ปี 2558  
- การผลักดันให้อาจารยป์ระจ ามตี าแหน่งทางวิชาการเพิ่มมากขึน้ 
- กลไกในการบริหารจัดการ คือ ใช้ระบบประเมินการปฏิบัตงิานมาใช้ในการก ากับบุคลากรทั้งสายวิชาการ 

และสายสนบัสนุน 
 
ด้านการเรียนการสอน 

- อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผูส้อนมีความเปน็กันเอง และให้ค าปรึกษากับนักศึกษาอย่างใกล้ชดิ 
- การส่งเสริมให้นักศึกษาทุกสาขามีประสบการณ์การศึกษาในองค์กรภายนอกในเวลาที่เหมาะสม 
- การพัฒนาทักษะ/ภาวะการเป็นผู้น าให้เกิดกับนักศึกษาอย่างเปน็รูปธรรม  
- การรบัรู้ข้อมูลข่าวสารและการเข้าร่วมกิจกรรม เช่น Startup ยังไม่ทั่วถึงทุกสาขา 
- การเรียนการสอน ควรศึกษาแนวทางการด าเนินงานที่ตอบสนองด้านวชิาชีพเพิ่มเติมมากข้ึน 
- ด้านภาษายงัด้อย กว่า มหาวิทยาลัยอ่ืน 
- การติดตามศิษย์เก่า มีความพยายามจัดให้มี คือ การเปิดบ้านบริหาร ซึ่งในวันที่ 11 พ.ย. 2560  
- คณะ/หลักสูตร ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการด าเนินงานเพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค ์
- ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  

o มีตารางนัดพบอาจารย์ทีป่รึกษา / ติดต่อส่วนตัว (อีเมลล์) / ไลน์กลุ่ม เช่น การปรึกษาการกู้ยืม 
กยศ. ครอบครัว ชีวิต เงินสนับสนุนบางส่วนในการเข้าร่วมการแข่งขัน 

o อาจารย์มีความกันเอง และเข้าใจวัยรุ่น 
o ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นคนเดียวกันตั้งแต่แรกเข้าศึกษาจนจบการศึกษา 
o อาจารย์เกือบทุกคนสามารถให้ค าปรึกษานักศึกษา  
o มีการเรียกพบ นศ. ที่มีเกรดต่ ากว่า 2.5 

- การจัดกิจกรรมพัฒนา นศ. สามารถ ท าได้ แต่ต้องผ่านการพิจารณาจากอาจารยท์ี่ปรึกษา/อาจารย์ที่
รับผิดชอบ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

- การเตรียมความพร้อมในการสู่ออกตลาดแรงงาน เช่น การอบรมพัฒนาบุคลากรภาพ มีการสอบใบเซอร์  
การใช้โปรแกรมที่เก่ียวข้องในวิชาชพี มีการให้ทดรองเขียน project เสนองานกบับริษัท แล้วบริษัท
ประเมินผลงาน และส่งผลประเมินให้อาจารย์ 

- Startup สาขาที่ได้รบัการผลักดนั ให้ข้อมูล เช่น การตลาด สารสนเทศเพื่อการจัดการ (การเงินฯ อาจารย์
แจ้งข่าว และ นศ. ไม่ค่อยสนใจ) 

- มีการรวมกลุ่มการท างาน ท าโครงการ แต่ยังไม่ชัดเจน เป็นเฉพาะ 
- สาขารายวิชาครัว/การใช้มีด แกว้ จาน ช้อน/ - สิ่งสนับสนุนไม่ครบถ้วน ตามสาขาที่เขียน แม้จะใช้แลปจาก 

รร.ยูเพลส แต่ที่แลบ ก็ไม่ครบถว้น (ห้องปฏิบัติการ ไม่ตรงกับทฤษฎี ที่เรียน – ท าให้มีปัญหาในการออกฝึก
ปฏิบัติงาน)  
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- มหาวิทยาลยัเรา มีการจัดท ากิจกรรม อนุรักษ์ แต่ไม่เปิดโอกาส ให้จัดกิจกรรมเชิงประยุกต์ (นศ. ได้แนวคิด
จากการศึกษาดูงาน) 

- การจัดอบรม ถ้ามี speaker / key note ที่น่าสนใจ ก็จะเข้า แต่คณะควรมีการส ารวจความสนใจของ นศ. 
ก่อนการจัดงาน 

 
ด้านการวิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

- การวิจัย และการบริการวชิาการ มีโครงการชุดความรู้ทีบ่ริการวิชาการแก่ชุมชน 
- ปัญหาเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัยมาชา้ และบางเปิดช่องว่างให้ว่า ท าภายในสองปี ท าให้.... 
- สัดส่วนของคนท าวิจยัมีน้อย ซึ่งมีสาเหตุมาจากอาจารย์ที่จบ ป.โท ส่วนใหญ่จบ IS จึงท าให้ประสบการณ์

ท างานวิจัยมนี้อย ทั้งนี้ คณะ ควรทางคณะมีมาตรการในการสง่เสริมให้ความรู้แนวทางการด าเนินงานดา้น
งานวิจยั 

 
ด้านกายภาพ 

- การปรับปรุงสิ่งสนับสนนุด้านกายภาพ และแหล่งเรียนรู้ เช่น การขยายห้องสมุดและห้อง project ให้
เหมาะสมกับจ านวนนักศึกษา เพิ่มอุปกรณ์การปฏิบัติการโรงแรมให้สอดคล้องกับการท างานจรงิ ความ
สะอาดของโรงอาหารของคณะ ห้องน้ าและสุขภัณฑ์ ที่จอดรถไม่เพียงพอ  

- อาจได้พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ แต่คณะอยากให้มีพื้นที่ green space  (โดยมหาวิทยาลัย) 
- ความสะอาดของโรงอาหารกลิ่นน้ าเสียจากคลองด้านหลัง พืน้ทีน่ั่งไม่เพียงพอ  
- ห้องสมุดเล็กถ้าเทียบกับจ านวนนักศึกษา ไม่มีพืน้ที่ในการท ากิจกรรมกลุ่มยังไม่เพียงพอ 
- การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน (บางหลักสูตร) พาไปดูงาน แต่ควรมีการวิเคราะห์พื้นฐานความรู้ของ นศ. ตาม

ชั้นปี ที่จะไปศึกษาดูงาน  
- Class เรียน บาง class  มีขนาดใหญ่เกินไป ควรมีการจัดการให้เหมาะสม 
- ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรมจากหน่วยงาน/บรษิัทที่จะเปน็ประโยชน์ให้กับ นศ. 

 
สัมภาษณ์ผู้บริหาร  

 มีการสนับสนนุให้อาจารย์เข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ เชน่ ผศ. (50,000 บาท) รศ. (90,000 บาท) และมี
งบประมาณสนับสนนุในการพฒันาตนเอง (in-kind) 

 มีการประเมินสิ่งสนบัสนุน โดยมีช่องทางรบัฟังความพึงพอใจ และความต้องการ เพื่อน าเสนอ
คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 

 ควรมีการวิเคราะห์การผลิตบัณฑิตตามนโยบาย Thailand 4.0  
 จ านวน/สัดส่วนของ นศ.ที่ตกออก มีจ านวนมาก  
 คณะมีการส่งเสริมให้มี e-learning ทุกหลักสูตร และให้หาความโดดเด่นของแต่ละหลักสูตร เพือ่เป็นจุด

ขายของคณะและหลักสูตร 
 ยังไม่มีฐานข้อมูลที่มีความเชื่อมโยง / เพียงพอ ที่สามารถใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 แนวทางการท าโครงการ startup ของคณะ แต่ยังไม่มีข้อมูลฐานย่อย ซึง่ควรต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลที่

จ าเป็นและเหมาะสม 
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2.  ภาพถ่าย 
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