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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ 
คณะบริหารศาสตร์ 

(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558) 
 

1) หลักสูตรที่รับการประเมินฯ 
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา รหัสหลักสูตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต การจัดการธุรกิจ 25410181100253 

 
2) รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง รายช่ือ ค.กก. สังกัด บทบาท 
1 รศ.ดร. ระพีพันธ์ ปิตาคะโส วิศวกรรมศาสตร์  ม.อุบลราชธานี ประธาน 
2 ดร. สุกัญญา คลังสินศิริกุล เกษตรศาสตร์  ม.อุบลราชธานี กรรมการ 
3 อาจารย์ ณิชา ว่องไว พยาบาลศาสตร์  ม.อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 

 
3) วัน/เดือน/ปี ท่ีรับการตรวจประเมิน 

วันที่  17  กรกฎาคม  2561  ณ  คณะบริหารศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
4) รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2560  (ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2561) 
 
5) วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงาน

ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร พร้อม common data set ของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

2. การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะ ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยมหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 
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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

 - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่คณะวิทยาศาสตร์น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิสิต 
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน เพ่ือสอบถาม และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ และน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา
ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่รับการตรวจประเมิน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้
ซักถามและขอความเห็นเพ่ิมเติม 

3. การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 แก่หน่วยรับ

ตรวจ รับทราบภายใน 60 วัน เพ่ือใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 

- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่หลักสูตรจัดเตรียม 

โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2557 ที่ สกอ.ก าหนด  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น 
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 

 
- ตารางการตรวจเยี่ยม (หมายเหตุ – ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

 

เวลา กิจกรรม 
08.30 -09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมร่วมกัน  
09.00-09.30 น. การน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
09.30 –11.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 นักศึกษา (ทุกชั้นปี)  
 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

11.00 – 12.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 ศิษย์เก่า (ถ้ามี) 
 ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี) 

12.00 -13.00 น. รบัประทานอาหารกลางวัน  
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เวลา กิจกรรม 
13.00 - 14.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน  
14.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการตรวจประเมิน  
16.00 -17.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ น าเสนอผลการประเมิน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ

ส าหรับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม  
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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 
1) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผล
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรมีระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ 
องค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

3.15 จากคะแนนเต็ม 5.00)   
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของ
หลักสูตรภาพรวม ดังนี้ 

 
1. ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1) ควรวางระบบและกลไกในตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการให้เป็นระบบ PDCA เพ่ือให้มีการประเมิน
และปรับปรุงระบบและกลไกได้อย่างชัดเจนมากข้ึน 

2) ควรเพ่ิมความท้าทาย/ความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ในการตั้งผลลัพธ์ที่ต้องการในแต่ละประเด็น
ของเกณฑ์การประกันคุณภาพ และประเมินผลตัวบ่งชี้ให้ครบทุกตัวเพ่ือสะท้อนถึงคุณภาพของระบบและกลไก
ที่ได้วางไว้ 
 
 2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  

- องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

- - 
 

- องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

- อัตราการได้งานท าของบัณฑิตมีแนวโน้มลดลง 
 

- ควรวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่บัณฑิตได้งานท าลดลง
และหาแนวทางการแก้ไข 
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- องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

- จ านวนนักศึกษาที่รายงานเข้าศึกษาไม่เป็นไปตาม
แผน 
 

- หลักสูตรควรมีการวิเคราะห์สัดส่วนข้อมูลนักศึกษา
ที่สมัครและยืนยันสิทธิ์ในแต่ละรอบ และน ามา
ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาในรอบถัดไป  
เพ่ือให้ได้นักศึกษาใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด 
 

- หลักสูตรควรมีการประเมินปัญหาของนักศึกษาแรก
เข้า เพ่ือน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นที่
หลากหลายมากขึ้น 
 

 
- องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

 จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
- แผนอัตราก าลังระยะยาวยังไม่ชัดเจน 
 
- แผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ไม่ชัดเจน 
 
 

- หลักสูตรควรจัดท าแผนอัตราก าลังที่พิจารณาถึงวัน
เกษียณอายุราชการ/ลาศึกษาต่อ/ลาเพ่ิมพูนความรู้ 
และท าการจัดเตรียมอาจารย์ที่มีอยู่ให้พร้อมรองรับ
สถานการณ์ตามแผนอัตราก าลังที่วางไว้ 
 

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนควรมี
การจัดท าแผนความต้องการการพัฒนาตนเองให้
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร/รายวิชาที่
สอน/คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
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- องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- 
 

- 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
- ความหลากหลายและชัดเจนของกลุ่มรายวิชา
ในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 
 

- หลักสูตรควรน าเนื้อหาสาระรายวิชาที่ทันสมัยและ
ชัดเจนจากหลักสูตร พ.ศ.2560 มาใช้จัดการเรียนการสอน
ส าหรับหลักสูตรเก่าด้วย 
 

- ส าหรับนักศึกษาในหลักสูตร พ.ศ.2555 อาจารย์ประจ า
หลักสูตรควรเพ่ิมวิชาชีพเลือก/ความชัดเจนในแต่ละ
รายวิชาเพ่ือให้นักศึกษาเกิดความช านาญในเรื่องที่ตนเอง
ถนัด/อาชีพที่ต้องการในอนาคต 
 

 
- องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
- แผนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียไม่ครบทั้งกระบวนการเรียนการ
สอน  
 

- หลักสูตรความมีการส ารวจความต้องการในการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนักศึกษาทุกชั้นปี 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์
พิเศษ และใช้ข้อมูลดังกล่าวในการจัดท าแผนการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ตอบสนองความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกส่วน 
 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  

1. ในการเขียนขั้นตอนการประเมินกระบวนการควรให้สอดคล้องกับกระบวนการท างาน และน าผลการ
ประเมินไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 

2. วิธีการเขียน SAR ควรแสดงหลักฐานที่ชัดเจน เช่น มีรายงานการประชุม มีรายงานเชิงสถิติ 
 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

1. การปรับปรุงหลักสูตร เพ่ือให้บัณฑิต มีวิชาชีพเลือก เป็นกลุ่ม  ผู้ประกอบการ  กับ HR  ดังนั้น จึงได้
ให้อาจารย์ไปอบรม  และพัฒนาตัวอง  มากในสาขาท้ังคู่   

2. ผลจากการนิเทศการฝึกงานนักศึกษา จากสถานประกอบการ  และแหล่งฝึกงาน  เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาหลักสูตร และรายวิชา  
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3. การประเมินต้องประเมิน ในผลลัพธ์ ที่ได้  และปรับปรุงกระบวนการอย่างไร หรือการด าเนิน
กระบวนการ หรือกิจกรรมอย่างไร  ให้ดีขึ้นเรื่อยๆ  อย่างมีนัยส าคัญ  

4. ระบบการก ากับติดตามอาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ประจ า ให้พัฒนาตนเอง ด้านการศึกษา
ต่อ และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  โดยหลักสูตรได้มีการติดตาม และก ากับกันในหลักสูตร  
 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษา 

- จุดแข็งของหลักสูตร 
1. มีกิจกรรม สร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มพ่ีน้อง และอาจารย์ 
2. นักศึกษาชอบอาจารย์ ที่ให้ค าปรึกษาตลอดเวลา ทั้งทางด้านการเรียน กิจกรรม และการใช้ชีวิต 

ความเป็นกันเองของอาจารย์ 
3. ชอบวิชาโปรเจค เพราะได้ลงมือท าจริง ให้สร้างโจทย์เอง และวิเคราะห์ ลงมือท า ค านวณภาพรวม 

และน ามาปฏิบัติจริง  
4. ชอบความเป็นกันเองของรุ่นพี่ มีการติว มีการสอนงานในระหว่างรุ่น   
 

- ข้อควรพัฒนาของหลักสูตร 
1. ห้องเรียนไม่เพียงพอ ต้องแบ่งกลุ่มเรียน 
2. ห้องสมุดคณะพ้ืนที่น้อย เกินไป หนังสือที่เป็นด้านการจัดการ  
3. วิชาชีพเลือกไม่ค่อยหน้าสนใจ อยากให้เน้น ที่การจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้มากกว่านี้ การ

บริหารงานด้านโลจิสติกก์ การเปิดรายวิชาชีพเลือกที่เฉพาะด้านการจัดการ มีน้อย  
4. อยากให้เพ่ิมวิชาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาในการบริหารบุคคล ที่จะได้น าไปใช้

ประโยชน์  
5. รายวิชาควรเพิ่ม การใช้ โปรแกรม  
6. อยากได้รายวิชาที่ทันสมัย   
7. ลานจอดรถของนักศึกษาไม่เพียงพอ 
8. อยากให้จัดโซนอ่านหนังสือ ในคณะเพ่ิมข้ึน  
9. นักศึกษาอยากให้คณะพิจารณาค่าเทอมแบบเหมาจ่าย อยากให้ลดต่ าลง 
10. สภาพภูมิทัศน์ หน้าตึกคณะ/บริเวณรอบตึก 

 
 

2) ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
> องค์ประกอบท่ี 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน    
  

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ประเมิน คะแนน ผลประเมิน 

1. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร 1 1.00 ผ่าน 

2. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 

3. คุณสมบตัิอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ประเมิน คะแนน ผลประเมิน 

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 1 1.00 ผ่าน 

5. คุณสมบตัิของ อาจารยผ์ู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 0 0.00 ไม่ประเมิน 

6. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 5 5.00 ผ่านประเมิน 

 
 
> องค์ประกอบท่ี 2 – 6 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต      3.77 

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.44 4.44 4.44 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจยัของผู้ส าเร็จการศึกษา         

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 74 62.18 3.11 

  ผู้ส าเร็จฯ 119     

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา      2.67 
3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   2.00 2.00 
3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ข้อ   3.00 3.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์      3.15 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   2.00 2.00 
4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 7.2   4.44 

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 3 60.0 5.00 
 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

สัดส่วน 2 40.0 3.33 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี   5     

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 2.20 44.0 5.00 
 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

     3.25 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ข้อ   3.00 3.00 
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องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน ข้อ   3.00 3.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน ข้อ   3.00 3.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 13 86.67 4.00 

    15     

 - ผลการด าเนินงาน TQF 5 ข้อแรก ข้อ 5 ผ่าน   

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      3.00 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ข้อ   3.00 3.00 
ผลรวม       40.99 

ตัวบ่งชี้       13.00 

รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมิน (องค์ 2-6)   ระดับคุณภาพดี   3.15 

         
 
3) การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต  -     -    3.77 3.77 ด ี

3. นักศึกษา 2.67  -     -    2.67 ปานกลาง 
4. อาจารย ์ 3.15  -     -    3.15 ด ี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 3.00 3.33  -    3.25 ด ี
6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
2.92 3.25 3.77 

3.15 ดี 
ปานกลาง ดี ดี 
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