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ส่วนที่ 2 
บทน ำ 

 
1. วัน/เดือน/ปี ที่รับกำรตรวจประเมิน 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

2. รอบกำรประเมิน 
ปีการศึกษา  2560 (ผลการด าเนินงานระหวา่งวันที่1 สิงหาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2561) 

3. รำยนำมคณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
1) รองศาสตราจารยส์ุภร  กตเวทิน ประธานกรรมการ 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  ธนวิรุฬห ์ กรรมการ 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วีรเวทย์  อุทโธ กรรมการ 
4) นางจฑุามาศ  หงษ์ทอง กรรมการ 
5) นางภูษณิศา  มีนาเขตร กรรมการ 
6) นายรัฐพล  แมน่ธน ู เลขานุการ 

4. วิธีกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

- กำรวำงแผน 

1) กำรเตรียมกำรและวำงแผนก่อนกำรตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงานตาม

รายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data set คณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 
-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

2) กำรด ำเนินกำรระหว่ำงตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะวิทยาศาสตร์ได้ร่วมรับฟัง
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 
 - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่คณะวิทยาศาสตร์น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินิสิตนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียคณะวิทยาศาสตร ์

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของคณะ
วิทยาศาสตร์เพื่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อ
ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ 

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ เปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ได้ซักถามและขอ
ความเห็นเพิ่มเติม 

3) กำรด ำเนินกำรหลังกำรตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการตรวจเยี่ยมการสัมภาษณ์ 

และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละ
องค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 
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- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและ
น าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพื่อให้ความเห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 แก่หน่วยรับตรวจ 
รับทราบภายใน 30 วัน เพื่อใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 

 
- วิธีกำรตรวจสอบควำมถูกต้องน่ำเชื่อถือของข้อมูล 

-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่คณะวิทยาศาสตร์ 
น าเสนอตาม 5 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา ที่ สกอ.ก าหนด  

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

 
- ตำรำงกำรตรวจเยี่ยม 

 

วันพุธที่ 26 กันยำยน  2561 
เวลำ กิจกรรม สถำนที ่

08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินเพื่อแบ่งความรบัผิดชอบ
ตามองค์ประกอบ 

ห้องประชุม Sc 113 

09.00 – 10.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผู้บริหารและบคุลากรของคณะ และ
รับฟังการรายงานผลการด าเนินงานของคณะ 

ห้องประชุม Sc 113 

10.00 – 12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน และสอบถาม
ผู้รับผิดชอบรายองค์ประกอบ/ตัวบ่งช้ี 

ห้องประชุม Sc 113 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องอาหาร 
13.30 – 15.30 น. สัมภาษณผ์ู้มีส่วนไดส้่วนเสีย/ อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยคณะกรรมการฯ แยกเป็น 3 ห้อง ดังนี้ 

 กลุ่ม 1  
(อ.สุภร / อ.จารุวรรณ) 
(ห้องประชุม Sc 113) 

กลุ่ม 1  
(อ.จุฑามาศ / อ.ภูษณิศา) 

(ห้องประชุม Sc 114) 

กลุ่ม 1  
(อ.วีรเวทย์) 

(ห้องประชุม Sc 112) 
 - ผู้บริหารคณะ 

- ประธานหลักสูตร 
- ผู้แทนอาจารย ์
- ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 

- นักศึกษา ระดับ ป.ตรี (ช้ันปี 1-4) 
นักศึกษาระดับบณัฑติศึกษา (ป.โท 
และป.เอก) 
- ศิษย์เก่า 
- ผู้ใช้บัณฑิต 

15.30 – 18.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานผลการด าเนินงาน ห้องประชุม Sc 113 
 

วันพฤหัสบดีที่ 27  กันยำยน  2561 
เวลำ กิจกรรม สถำนที ่

08.30 – 11.30 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรปุผลการตรวจประเมินฯ และเขยีน
ข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมนิฯ  

ห้องประชุม Sc 113 

11.30 – 12.30 น. คณะกรรมการเสนอผลเบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผู้บริหาร และบุคลากร พร้อมตอบ
ข้อซักถามเพิ่มเตมิ 

ห้องประชุม Sc 113 
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ส่วนที่ 3 
บทสรุปผู้บริหำร 

 
การตรวจประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2560 เมื่อ

วันที่ 26-27 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ตั้งอยู่บนข้อมูลที่คณะได้จัดเตรียม รวมทั้งเอกสารการประเมินตนเอง 
(SAR) การตรวจยืนยันเอกสาร ณ สถานที่ด าเนินการ และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้วย 
ผู้บริหาร คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต  เป็นข้อมูลประกอบการรายงานผลการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายใน  

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จ านวน  5 
องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการตรวจประเมินฯ ในภาพรวมอยู่ใน “ระดับดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.04) หาก
พิจารณาแยกรายองค์ประกอบ พบว่า 

- มีองค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดีมาก” จ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบ ที่ 
2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 5.00)  

- องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “ดี” จ านวน  2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 5 
การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 4.50) และองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 3.76) 

- องค์ประกอบที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับ “พอใช้” จ านวน 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3 
การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย 3.00), องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 
3.00)   

เมื่อพิจารณาจ าแนกตามประเภทตัวบ่งชี้ ด้านปัจจัยน าเข้า (input) ด้านกระบวนการ (process) และด้าน
ผลลพัธ์ (output) มีการด าเนินการระดับ “ดี” 
 

จุดแข็งในภำพรวม 
1. บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุน มีความมุ่งมั่น ในการให้ความร่วมมือในการบริหารงานของ

คณะ และพร้อมในการใช้ศักยภาพเพื่อร่วมสร้างรายได้ให้กับคณะ  
แนวทางเสริม – คณะและมหาวิทยาลัย ควรมีระบบการบริหารจัดการโครงการที่เอ้ือต่อการด าเนินงาน

ของบุคลากร   
2. คณะมีศักยภาพสูงในการท าวิจัย สะท้อนจากเงินสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกที่เพิ่มสูงขึ้น

อย่างต่อเนื่อง และมีผลงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
แนวทางเสริม - คณะควรสนับสนุนต่อยอดผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรม และโอกาสในการสร้าง

รายได้จากศักยภาพงานวิจัย 
 

โอกำสกำรพัฒนำในภำพรวม 
1. คณะฯ หรือผู้รับผิดชอบการจัดท าแผน เช่น แผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนพัฒนาบุคลากร 

แผนการจัดการความรู้ แผนบริการวิชาการ แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ต้องก าหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และ
ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้การจัดท าโครงการ/กิจกรรม สอดคล้องกับแผนฯ 
และมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรม และแผนฯ เพื่อน ามาสู่การปรับปรุง
โครงการ/กิจกรรม และแผน ให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

2. คณะควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงของการบริหาร
หลักสูตร เพื่อเป็นประโยชน์ในด้านการวางแผนการบริหารหลักสูตรให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขัน 
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3. คณะ ควรมีมาตรการในการส่งเสริมสนับสนุน ให้ทุกหลักสูตรยกระดับคุณภาพเพิ่มขึ้น โดยพิจารณา
จากรายตัวบ่งชี้ย่อยของเกณฑ์ประเมินระดับหลักสูตรที่ต้องปรับปรุง เช่น ตัวบ่งชี้เร่ือง การจัดการเรียนการสอน 
(ตบช. 5.2) การประเมินผู้เรียน (ตบช. 5.3) และมีเป้าหมายร่วมกันในการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานคุณภาพ
หลักสูตร (TQR) 
 

ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
1. ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของวิสัยทัศน์ และมีแผนกลยุทธ์ที่เชื่อมโยงกับความท้าทายเชิงกล

ยุทธ์และวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
2. ควรมีวิธีการสื่อสารสถานการณ์ของคณะอย่างสุนทรียะ พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการรับมือกับปัญหา

และอุปสรรค เพื่อให้บุคลากรรับรู้ และมีส่วนร่วมในการเตรียมพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลง  
3. ควรมีการทบทวน และประเมินผลการติดตามผลการด าเนินงานของแผนพัฒนาบุคลากร สายวิชาการ

และสายสนับสนุน เพื่อก าหนดแนวทางการพัฒนา และปรับปรุงให้สามารถพัฒนา หรือเพิ่มขีดความสามารถของ
บุคคลากรอย่างเป็นรูปธรรม 

4. คณะควรใช้เทคโนโลยีในการก ากับติดตามในทุกระบบงานที่เกี่ยวเนื่องกับพันธกิจ เพื่อให้ได้มาซึ่งการ
รวบรวม วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล ให้เกิดสารสนเทศที่สามารถน าไปสู่การปรับปรุงผลการด าเนินงาน ให้
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน 
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ส่วนที่  4 
ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน คณะวิทยำศำสตร์ 

 
 
1) ตำรำง ป.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผลประเมินฯ ป ี59 

เป้ำหมำย 
ประเมินตนเอง ปี 60 ค.กก.ประเมินฯ ปี 60 

ผลงำน  
(ข้อ/ร้อยละ) คะแนน ผลงำน  

(ข้อ/ร้อยละ) คะแนน ผลงำน  
(ข้อ/ร้อยละ) คะแนน ผลประเมิน 

1. กำรผลิตบัณฑิต    4.15     4.48   3.76 ดี 

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสตูร
โดยรวม 

3.14 3.14 3.6 3.15 3.15 3.15 3.15 พอใช้ 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

72.34 5.00 72.58 73.72 5.00 73.72 5.00 ดีมาก 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

45.39 3.78 48.74 47.45 3.95 47.45 3.95 ดี 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา่
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 

-1.13 5.00 -7.57 10.14 2.47 10.14 2.47 ต้อง
ปรับปรุง 

1.5 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญา
ตร ี 

5 4.00 6 6 5.00 6 5.00 ดีมาก 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 5 4.00 6 6 5.00 4 3.00 พอใช้ 

2. กำรวิจัย   5.00     5.00   5.00 ดีมำก 

2.1 ระบบและกลไกการบริหารและ
พัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์ 

6 5.00 6 6 5.00 6 5.00 ดีมาก 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์ 

67,844.27  5.00 60,000.00   4,222.48  5.00 94,222.48  5.00 ดีมาก 

2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย  

40.85 5.00 40 61.75 5.00 61.17 5.00 ดีมาก 

3. กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม    4.00     5.00   3.00 ดี 

3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  5 4.00 5 6 5.00 4 3.00 พอใช้ 
4. กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   4.00     5.00   3.00 ดี 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5 4.00 5 6 5.00 4 3.00 พอใช้ 

5. กำรบริหำรจัดกำร   5.00     4.50   4.50 ดี 
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องค์ประกอบและตัวบ่งชี ้
ผลประเมินฯ ป ี59 

เป้ำหมำย 
ประเมินตนเอง ปี 60 ค.กก.ประเมินฯ ปี 60 

ผลงำน  
(ข้อ/ร้อยละ) คะแนน ผลงำน  

(ข้อ/ร้อยละ) คะแนน ผลงำน  
(ข้อ/ร้อยละ) คะแนน ผลประเมิน 

5.1 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่ม
สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน 

7 5.00 7 7 5.00 5 4.00 ดี 

5.2 ผลการบริหารงานของคณะ  6 5.00 6 6.00 5.00 6 5.00 ดีมาก 

คะแนนกำรประเมิน ระดับคณะ   4.46     4.58   4.04   

ระดับคุณภำพ   ดี     ดีมำก   ดี   
 
 
2) ตำรำง ป. 2 ตำรำงวิเครำะห์ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
 

องค์ประกอบ 
คะแนนกำรประเมิน ผลกำร

ประเมิน Input Process Output รวม 

1. การผลิตบัณฑิต      3.81       4.00      3.15       3.76  ด ี

2. การวิจัย      5.00       5.00      5.00       5.00  ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ        -         3.00         -         3.00  พอใช้ 

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม          -         3.00         -         3.00  พอใช้ 

5. การบริหารจัดการ        -         4.50         -         4.50  ด ี

คะแนนเฉลี่ย 
  

 4.10   4.00   4.07   4.04  ดี 
   ระดับด ี  ระดับด ี  ระดับด ี  ระดับด ี 

 
 
3) ข้อเสนอแนะรำยองค์ประกอบ/ รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่น และโอกำสกำรพัฒนำ 
 

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- ผลการประเมินหลักสูตรโดยรวมมีค่าคะแนนเพิ่มข้ึน
ต่อเนื่อง 
 
 
- คณะส่งเสริมสนับสนุนศักยภาพของนักศึกษา ท าให้
ได้รับรางวลัทั้งระดับภูมิภาค และระดับชาติ เช่น  
 
 
 
 

- ควรมีมาตรการในการส่งเสริมสนับสนนุ ให้ทุก
หลักสูตร มีการพัฒนาระดับคุณภาพให้สามารถเข้าสู่
การรับรองมาตรฐานคุณภาพหลักสูตร (TQR) 
- ควรน าผลงานที่ได้รับรางวลัมาวางมาตรการในการ
สร้างรายได้ และประชาสัมพันธเ์พื่อสร้างภาพลักษณ์
ในการจูงใจให้มีจ านวนผู้เข้าศึกษาเพิ่มข้ึน 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การประเมินความส าเร็จและการปรับปรุงแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 

- ควรก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ให้สอดคล้องกบัคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พงึประสงค์ และก าหนดตัวชี้วัดเชิง
ปริมาณและคุณภาพให้สอดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค์ของแผนฯ และควรก าหนดไว้ใน
ตัวชี้วัดของแผนยทุธศาสตร์ของคณะ 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
1. คณะควรน าสมรรถนะหลักในเรื่องการถ่ายทอดองค์ความรู้และการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ 

มาใช้ในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนที่เน้น active learning และ learning management system 
เพื่อเป็นผู้น าให้กับคณะอ่ืนๆ และมหาวิทยาลัย 

2. ระบบในการก ากับติดตามและประเมินผลการให้บริการและการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา คณะควร
จัดการประเมินให้ตรงกับกลุ่มผูร้ับบริการและมีจ านวนผูป้ระเมินที่มากพอที่สามารถสะท้อนคณุภาพของการ
บริการฯ และน าไปสู่การปรับปรุงตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีศักยภาพสูงในการท าวิจยั สะท้อนจากเงิน

สนับสนนุการวิจัยจากหน่วยงานภายนอกที่เพิ่ม
สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานวิจัยที่มีการ
ตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพ ทัง้ระดับชาติและ
นานาชาต ิ

- คณะควรน าผลงานวิจัยไปต่อยอดเพื่อสร้าง
นวัตกรรม และโอกาสในการสรา้งรายได้ 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 
 

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- ควรมีการส่งเสริมการท าผลงานทางวชิาการในรปูแบบที่หลากหลาย เชน่ การท าต ารา สื่อการสอน เป็นต้น 
- คณะควรใช้ระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการบริหารงานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ 
 
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- คณะมีการใช้สมรรถนะหลักในการให้บริการ
วิชาการวชิาการ เชน่ ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ ที่ส่งผล
ให้ได้รับรางวัลทัง้ระดับชาติและนานาชาติ 
 
 

- คณะควรใช้ศักยภาพของบุคลากรทั้งสายวิชาการ
และสายสนบัสนุนมาใช้ในโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการดา้นตา่งๆ เพิ่มข้ึน เชน่ การอบรมการ
พัฒนาศักยภาพครู ห้องเรียนพิเศษ โดยจัดท าเป็น
แผนการบริการวชิาการระดบัคณะ เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การจัดหารายได ้

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- การประเมินความส าเร็จของแผนการบริการ
วิชาการ  

- คณะควรมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
แผนการบริการวชิาการ โดยประเมินตามค่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดและน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผนฯ 
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ข้อเสนอแนะอื่นๆ 
- โครงการบริการวิชาการ ที่มีศิษย์เก่าเป็นกลุ่มเป้าหมาย จะท าให้เกิดการบูรณาการระหว่างการบริการ

วิชาการ และให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแกศ่ิษย์เก่า 
 
องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-   

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
การประเมินความส าเร็จของแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

- คณะควรมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบง่ชี้ของ
แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยประเมินตามค่า
เป้าหมายที่ก าหนดและน าผลการประเมินมาปรบัปรุง
แผนฯ 

 
องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจดักำร 

จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
- - การวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร 

 
 
 
 
 

- - การจัดการความรู้ (KM) 
-   

- ควรมีการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหนว่ยของหลักสูตร ที่
สะท้อนตน้ทุนที่แท้จริงของการบริหารหลักสูตร เพื่อ
เป็นประโยชน์ในดา้นการวางแผนการบริหารหลักสูตร
ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และเพิ่มโอกาสใน
การแข่งขัน 
 
- ควรมีการด าเนินการให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของ
กระบวนการจัดการความรู้ โดยเฉพาะการปรับปรุง
และน าประสบการณ์จากการใชจ้ริง มาบนัทึกเป็น
แนวปฏิบัตทิี่ดีของคณะเพื่อให้มีการใช้ประโยชน์ต่อไป 
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ภำคผนวก 
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1. บันทึกภำคสนำม / ข้อเสนอแนะจำกกำรสัมภำษณ์ 
 
สัมภำษณ์ผู้บริหำร 

1. การก าหนดภาระงาน ในสายวิชาการ มีความชัดเจนในการก าหนดเกณฑ์การประเมิน โดยตั้งแต่ต้น
ปีงบประมาณ มีการก าหนดเกณฑ์การประเมิน (เชิงปริมาณ และคุณภาพ) 

1) สายอาจารย์ – สามารถเลือกกลุ่มคือ กลุ่มเน้นการสอน หรือกลุ่มเน้นการวิจัย โดยมีภาระงาน 
และเกณฑ์การประเมินต่างกัน  
2) สายบุคลากร – มีการก าหนดเกณฑ์ และภาระงาน 
3) ผลจากการประเมินจะใช้เพื่อพิจารณาผลตอบแทนการปฏิบัติงาน  

2. มีการประชาคมการก าหนดภาระงาน โดยให้แต่ละประเภทต าแหน่ง จัดท า (ร่าง) ภาระงาน และ
ผู้บริหารพิจารณาร่วมกัน  
3. มีการประเมินผ่านระบบสารสนเทศที่คณะจัดท าขึ้นมาเอง 
4. คณะยังไม่มีการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมการเป็นผู้บริหาร  
5. การบริหารงานในระดับหลักสูตร มีปัญหาในเรื่อง การ reprofile หลักสูตร ที่มหาวิทยาลัยก าหนดให้
บูรณาการร่วมกันกับหลักสูตรที่เปิดสอนใกล้เคียงร่วมกัน 
6. การสื่อสารและนโยบายจากคณะ ลงสู่ภาควิชา/สาขา ควรมีวิธีการและช่องทางที่หลากหลายมากข้ึน 
7. ระบบการจัดสรรงบประมาณ คณะจัดสรรตามจ านวนการรับนักศึกษาที่หลักสูตรท าได้ 
8. แนวทางการจัดหารายได้ของคณะ 

1) จัดหารายได้จากการจัดห้องเรียนพิเศษ ให้กับโรงเรียน – ตอนนี้ คณะก าลังจัดท าร่างประกาศ 
2) จัดการอบรม และ ขายเครื่องมือการช่วยสอนในการอบรม – ปัญหาคือก าลังการผลิตยังไม่

เพียงพอ 
9. การก าหนดวิสัยทัศน์ของคณะยังไม่ชัดเจน และแนวทางการด าเนินงาน การตีความวิสัยทัศน์ให้ชัดเจน 
เพื่อให้สามารถวัดผลการด าเนินงานได้ ตอบตัวชี้วัดของวิสัยทัศน์อย่างไร แตกต่างกับที่อื่นอย่างไร 
10. ข้อเสนอแนะฝากถึงมหาวิทยาลัย 

1) โครงการบูรณาการวิชาการ – มหาวิทยาลัยผลักดันให้คณะท า แต่คณะต้องการให้มหาวิทยาลัย
ช่วยในเร่ืองการท าเร่ืองเบิกจ่ายกับจังหวัด/ภูมิภาค การเบิกจ่ายตามระเบียบพัสดุ การประสานงานต่างๆ เนื่องจากมี
ส่วนที่เก่ียวข้องหลายฝ่ายทั้งใน และนอกมหาวิทยาลัย  

2) การบริหารหลักสูตร – มหาวิทยาลัย ควรมีระบบการติดตามและกระตุ้นหลักสูตรในการ
ด าเนินการ รวมถึง model การด าเนินงานที่ท าให้หลักสูตรมีคุณภาพ ซึ่งมหาวิทยาลัยควรให้ค าแนะน าที่ชัดเจน หรือ
มีรูปแบบของหลักสูตรที่ต้องการ เพื่อให้การจัดท าหลักสูตรมีความถูกต้องสอดคล้องกับความต้องการของนโยบาย
มหาวิทยาลัย  

3)  มหาวิทยาลัยมีการหักเงินจากรายได้ของคณะ เช่น ค่าหน่วยกิตนักศึกษา และอ่ืนๆ ดังนั้นหาก
มหาวิทยาลัยควรรับผิดชอบ หรือลดอัตราการเก็บค่าไฟ ค่าสาธารณูปโภคส่วนกลาง จากคณะ เพื่อช่วยให้คณะมี
งบประมาณในการด าเนินงานของคณะได้มีประสิทธิผลมากข้ึน (ตอนนี้จะมีการเก็บค่าส่วนกลางเพิ่มเติม)  

4)  ระบบช่องทางในการสื่อสารในการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันตั้งแต่ระดับบนลงล่าง 
5) ระบบการจัดสรรงบประมาณการจัดกิจกรรมของนักศึกษา ซึ่งปัจจุบันเป็นการจัดสรรตามที่

นักศึกษาเสนอเข้าไป ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรมีการก าหนดทิศทางในการสนับสนุน เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่
ตอบสนองทิศทางของมหาวิทยาลัย (ทั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยยังไม่มี คณะอาจพิจารณาด าเนินงานเร่ิมจากที่คณะได้) 

6)  มหาวิทยาลัยควรมีการวางระบบ transcript กิจกรรม ที่ชัดเจน เพื่อให้นักศึกษาสามารถวาง
แผนการท ากิจกรรมได้อย่างครบถ้วนตามแนวทางที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

7)  การขอใช้สถานที่ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัย ควรมีการก าหนดโควตาการใช้
สถานที่โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ในแต่ละปี 
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8) มหาวิทยาลัย ก าหนดให้คณะมีการจัดหารายได้ ซึ่งคณะและบุคลากรมีศักยภาพในเชิงวิชาการที่
จะท าได้ แต่มหาวิทยาลัยควรมีการก าหนดกฎระเบียบที่เอ้ือต่อการจัดการในการจัดหารายได้ 

9) การก าหนดให้คณะมีการจัดท าหลักสูตรพันธุ์ใหม่ มหาวิทยาลัยควรศึกษาวิธีการด าเนินงานจาก
มหาวิทยาลัยอ่ืนๆ เพื่อมาปรับใช้ของมหาวิทยาลัย และควร 

 สื่อสารสร้างความเข้าใจ 
 ช่วยเหลือในเรื่องการประสานกับภาคเอกชน 

 
ประธำนหลักสตูร 

1. มีแนวคิดพัฒนาหลักสูตร ป.ตรี ที่ได้ใบประกอบวิชาชีพครู โดยอยู่ระหว่างการประสานแนวทางการ
ด าเนินการกับคณะศิลปศาสตร์ (ที่จะมีหลักสูตรใหม่ที่เอ้ือในส่วนนี้) ทั้งนี้ เนื่องจากบัณฑิตของคณะมีแนวโน้มเป็นครู
มากข้ึน (ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรทางวิชาพื้นฐาน ชีวะ เคมี ฟิสิกส์ เป็นต้น) 

2. ก าลังปรับเรื่อง reprofile หลักสูตร ตามนโยบายมหาวิทยาลัยเนื่องจากยอดการรับนักศึกษาลดลง  
3. มหาวิทยาลัย ลดงบประมาณ และวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในการเรียนการสอน ลดงบศึกษาดูงาน ท าให้

หลักสูตรมีปัญหาในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
4. การสื่อสารระเบียบปฎิบัติ แนวทางการด าเนินงาน ระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ มาที่หลักสูตร ไม่ชัดเจน 

และไม่ทั่วถึง  
5. มีการวางแผนการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดแทรกภาษาอังกฤษในบางรายวิชา และบาง

หลักสูตร  
6. หลักสูตรมีการดูแลนักศึกษาในสังกัด ที่หลากหลายวิธีการ  

 
นักศึกษำบัณฑิตศึกษำ (ระดบั โท – เอก) 

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการเรียนให้มากขึ้นอยากให้คณะสนับสนุนงบวิจัยส าหรับนักศึกษาเพิ่มข้ึน เช่น 
งบที่ใช้ในการจัดซื้อซอฟต์แวร์ที่มีการอัพเดทพัฒนาจัดตัวเดิมหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยมากข้ึนเพื่อลดเวลาในการท าวิจัย
ให้รวดเร็วและแม่นย า  

2. สนับสนุนให้มีฐานข้อมูลที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากบางสาขาวิชาต้องใช้ฐานข้อมูลที่
กว้างในการค้นหางาน 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมงานประชุมวิชาการในระดับนานาชาติมากข้ึน และเร่ิมตั้งแตใ่น
ระดับชั้นปริญญาตรี 

4. อยากให้เพิ่มความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์
นอกเหนือจากการเรียนวิชาภาษาอังกฤษตามหลักสูตรปกติ 

5. อยากให้มีการจัดประชุมวิชาการในระดับคณะโดยอาจมีเงื่อนไขเพิ่มเติมว่าหากนักศึกษาในชั้นปีที่ 4 ที่
สามารถน าเสนองานแบบต่างๆได้ไม่ต้องสอบจบอีกให้ใช้ผลการน าเสนอแบบต่างๆได้เลยเพื่อเพิ่มความหลากหลาย
ขององค์ความรู้นอกเหนือจากองค์ความรู้ในสายงานที่เก่ียวข้อง 

6. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษให้กับบัณฑิตศึกษา  
7. จัดโครงการอบรมที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย เช่นการอบรมการเขียน proposal Paper 
8. เพิ่มฐานข้อมูลเพื่อที่จะให้การสืบค้นข้อมูลในวารสารนานาชาติได้กว้างขึ้น  
9.  เพิ่มงบประมาณด้านงานวิจัยเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจให้กับผู้ท าวิจัย 
10. จัดกิจกรรมทางวิชาการเพิ่มมากขึ้นเช่นจัดสัมมนาพิเศษไว้ให้อาจารย์ในภาควิชามาสัมมนาเกี่ยวกับ

งานวิจัยของตัวเอง 
11. สวัสดิการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาอย่าให้คณะประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสวัสดิการ

นักศึกษาเช่นทุนวิจัยการให้บริการฐานข้อมูลออนไลน์พัฒนาเว็บไซต์พัฒนาห้องวิจัยมีห้องเก็บผลงานและนวัตกรรม
ของนักศึกษาทุกระดับ 
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12. อยากให้คณะวิทยาศาสตร์สนับสนุนทางด้านซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์บางตัวที่ใช้ในงานวิจัยเช่น matlab 
ค่าธรรมเนียมวิจัยยังไม่สามารถน ามาใช้ได้เต็มที่ท าให้งานวิจัยล่าช้าอยากให้คณะสนับสนุนการท าวิจัยให้มากกว่านี้ 

13. ค่าธรรมเนียมวิจัยไม่สามารถใช้ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  
14. ในคลาสสอนรายวิชาต่างๆอยากให้อาจารย์รุ่นใหม่มาสอนโดยเฉพาะใช้ภาษาอังกฤษ 
15. ให้ทางคณะผู้บริหารพูดคุยกับนักศึกษาเข้าใจถึงปัญหาอย่างตรงไปตรงมาเป็นธรรมกับทุกฝ่ายวางแผน

นโยบายแก้ปัญหาอย่างจริงจัง 
16. การเขียนรูปเล่มวิทยานิพนธ์อยากให้คณะมี template ของ Latex เพื่อเพิ่มทางเลือกให้นักศึกษา 

 
เหตุผลที่เลือกเรียนมหำวิทยำลยัอุบลรำชธำนี 

1. งานวิจยั หัวข้อการวิจัย ความสนิทกับอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นทีป่รึกษาต่อเนื่องจากรดับปริญญาตรี 
2. บุคลิกภาพตรงกัน (เคมีตรงกัน) 
3. มีชื่อเสียงในเขตอีสานใต ้
4. เรียนเสาร์อาทิตย์ ค่าใชจ้่ายถูกกว่าสถาบนัอ่ืน 
5. มีทุนสนับสนุน เช่น ทนุ คปก 
6. การสนับสนนุการค านวณ ระบบคอมพิวเตอร์ NARIS  
7. อาจารย์นักศึกษาพูดคุยกนัไดท้กุเรื่อง การใช้ชีวิต มีความสนทิกัน 

 
สัมภำษณ์นักศึกษำระดับ ป.ตรี 

1. การเดินทางจากมหาวิทยาลัยไปในเมืองไม่สะดวก 
2. ประทับใจจากการเข้าร่วมค่าย IT โครงการ OPEN HOUSE 
3. ทุนการศึกษาที่ต่อยอดในระดบัสูงขึ้น 
4. อาจารย์ในภาควชิาให้คะแนนไดด้ี 

เครื่องมือ 
1. การค านวณทางด้านคอมพิวเตอร์ งบวิจัยนักศึกษาไม่ครอบคลุมวัสดุคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันขอใช้จาก 

narit 
2. ฐานข้อมูลในการค้นคว้า ใช้ฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย 
ควำมประทับใจ 
1. รุ่นพี่ รุ่นน้อง อาจารย์ อยู่แบบครอบครัว อาจารย์ถ่ายทอดความรู้ได้ดี 
2. สิ่งแวดล้อมดี สามารถปรึกษาอาจารย์ได้ทั้งด้านวิชาการและเร่ืองการใช้ชีวิต 
3. มีการสอดแทรกเทคโนโลยีและภาษาในการเรียนการสอน 
4. มีความหลากหลายในสาขาวิชา มีทุนการศึกษา  

สิ่งที่อยำกให้คณะวิทยำศำสตรม์ีควำมเป็นเลิศและมีควำมเป็นสำกล (ระดบัปริญญำตร)ี 
1. อยากให้มีการเรียนการสอนภาคอินเตอร์เนื่องจากในอนาคตภาษาเป็นสิ่งส าคัญการเปิดการเรียนการ

สอนภาคอินเตอร์นั้นอาจจะท าให้นักศึกษามาจากหลายที่อาจจะเริ่มเพียงบางสายงานเช่นไอทีอาชีวอนามัยเคมีเป็น
ต้น 

2. อยากให้มีระบบขนส่งที่ดีกว่านี้อยากให้มีรถเวียนรอบมหาวิทยาลัยเพื่อประหยัดพลังงานและลดโลกร้อน
ซึ่งนักศึกษาและอาจารย์สามารถใช้ระบบการขนส่งนี้ร่วมกัน 

3. อยากให้มีห้องเรียนหรือตึกเรียนที่เพียงพอกับนักศึกษาบางสาขา 
4. เพิ่มระบบ Smart ต่างๆเพื่อให้ใช้งานอย่างทั่วถึงเช่น Smart classroom ระบบห้องเรียนที่ผูกเข้ากับ

ระบบ iot Smart Home ที่รองรับระบบอัจฉริยะต่างๆเน้นการฝึกปฏิบัติงานร่วมกับทฤษฎีการศึกษาเพราะสามารถ
แสดงภาพระบบได้มากกว่าการศึกษาอย่างเดียวเพิ่มการจัดการแข่งขันเช่น Start Up เพื่อผลักดันให้นักศึกษามี
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ความคิดสร้างสรรค์และลงมือพัฒนา Project ของตัวเองจัดหาอุปกรณ์ทางการศึกษาใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือในการ
ทดลองจากอุปกรณ์บางชิ้นอาจารย์สมัยเก่าหรือเก่าตกรุ่น 

5. ต้องการให้มหาวิทยาลัยมีสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีมากกว่านี้เพื่อใช้ในการเรียนการสอนซึ่งปัญหาใน
ห้องเรียนคือระบบอินเตอร์เน็ตบางห้องไม่สามารถใช้อินเตอร์เน็ตได้บางครั้งอินเตอร์เน็ตช้าไม่สะดวก 

6. ระบบการเดินทางมีลูกระนาดในมหาวิทยาลัยซึ่งท าให้เกิดอุบัติเหตุควรปรับปรุงถนนให้เหมาะสม
นักศึกษาขับรถย้อนศรเยอะ 

7. แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักศึกษาต่างประเทศหรือนักศึกษาต่างชาติเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการ
เรียนเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองศตวรรษที่ 21 ให้ทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองส่งเสริมให้นักศึกษากล้า
คิดกล้าท ากล้าแสดงออก 

8. อยากให้มีอุปกรณ์เช่นกล้อง VR เครื่อง Mac ให้นักศึกษาได้ใช้ 
9. อยากให้มีผู้บรรยายมีประสบการณ์ในการท างานมาแลกเปลี่ยน 
10. มีความหลากหลายของวิชาเลือก 
11. มีสถานที่ที่รองรับในการอ่านหนังสือ 
12. เพิ่มอุปกรณ์การทดลอง 
13. มีทุนการศึกษา 

 
สัมภำษณ์ศิษย์เก่ำ (ระบุจ ำนวน และสำขำด้วย) 

1. ใกล้บ้าน 
2. อยากให้เพิ่มภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
3. โฟกัสการเขียนโปรแกรม 
4. สร้างแรงจูงใจให้เห็นภาพของการท างาน อาชีพ 
5. โปรเจคที่ท าเงนิได้ให้คิดตั้งแต่ ปี 1 
6. เน้น AI Data 
7. ปรับรูปแบบการศึกษาเข้าสูยุ่คใหม่ 

 
สัมภำษณ์ผู้ใช้บัณฑิต (ระบุจ ำนวน และลักษณะของงำน/สถำนประกอบกำรด้วย) 

1. มีบัณฑิตคณะวิทย์ท างาน 6 คน (นักวิเคราะห์ / จุลชีววิทยา / สารสนเทศ) 
จุดเด่น 
1. วิชาการเก่ง กล้าน าเสนอ มีความรู้ทางวิยาศาสตร์ดี 
2. เข้ากับคนอ่ืนง่าย 
3. ขยันมาก ซื่อสัตย์อดทนมาก 
4. ทุ่มเทสูงมากท างานหนัก 
5. Junior senior supervisor 
6. นิสิตฝึกงานที่ขยันและมีแนวโนม้จะจองตัวไว ้
7. อยากได้นักศึกษาจากคณะวิทยอี์กมาก 
8. มีความสามารถด้านวิชาการมาก 
9. Catch up เทคโนโลยีใหม่ๆ 
10. สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 
11. มีความคิดเป็นตัวของตัวเอง มีความคิดใหม่ๆ 

 
จุดที่ควรปรับปรุง 
1. เพิ่มทักษาการน าเสนอผลงานแม้จะกล้าแสดงออกแต่ เมื่อเป็นทางการจะสู้ทา่นอ่ืนไม่ได้ 
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2. เพิ่มบุคลิกภาพให้เป็นนักวชิาการ 
3. เพิ่มเติมทักษะภาษาอังกฤษ 
4. คณะด าเนนิงานมาถูกทางแล้วเพิ่มเติมส่วนที่เสนอ 
5. เพิ่มทักษะการน าเสนอผลงาน การแสดงออก พูดหน้าชุมชน 
6. เพิ่มเติมเทคโนโลยีใหม่ๆ การฝกึงาน 

 
2.  ภำพถ่ำยบรรยำกำศกำรประเมินฯ  
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