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ก รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560 ระหวา่งวันที่ 13 - 14 กันยายน 2561  
 

ค าน า 

 การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบระดับคุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และการ

ด าเนินงานในแต่ละมาตรฐานตัวบ่งชี้ เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน

ประกันคุณภาพของหน่วยงาน และสามารถน าผลการประเมินภายในนี้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับกล

ยุทธ์ในการบริหารจัดการการพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพ่ือน าไปสู่เป้าหมายของมหาวิทยาลัย

ต่อไป 

 บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามปรากฏ

ในรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในของหน่วยงาน 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมทั้งผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสียเป็นอย่างยิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้    

 

 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
คณะบริหารศาสตร์ 

กันยายน 2561 
  



 
 

ข รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560 ระหวา่งวันที่ 13 - 14 กันยายน 2561  
 

สารบัญ 
หน้า 

 
 
ค าน า ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปผู้บริหาร ค 
ส่วนที่ 1 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 1 
ส่วนที่ 2 บทน า 2 
ส่วนที่ 3 วิธีการประเมิน 7 

3.1 การวางแผนและการประเมิน 7 
3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 8 

ส่วนที่ 4 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 9 
 ตาราง ป. 1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 10 
ส่วนที่ 5 ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 35 
 จุดแข็ง แนวทางเสริม จุดอ่อน แนวทางการพัฒนา 37 
ภาคผนวก 

 ก าหนดการตรวจเยี่ยมคณะ 41 
  



 
 

ค รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560 ระหวา่งวันที่ 13 - 14 กันยายน 2561  
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ านวน 5 
ท่าน ประกอบด้วย บุคคลภายนอกและภายใน ได้ตรวจประเมิน จากเอกสาร หลักฐาน การสัมภาษณ์ ผู้บริหาร
คณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา แล้ว คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 
2560 เมื่อวันที่ 13 - 14 กันยายน 2561 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประกอบ พบว่า ผลการด าเนินงานใน
ภาพรวมมีระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.95)  ซึ่งมีคะแนนลดลงกว่าปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย 
3.96) เมื่อวิเคราะห์ผลการด าเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก”                     
มีจ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบ
ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00) 
องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ “พอใช้” มีจ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
และ (คะแนนเฉลี่ย 2.72)  
 เมื่อวิเคราะห์ตามมิติระบบคุณภาพ คณะมีปัจจัยน าเข้า อยู่ในระดับ “พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 
2.58) การด าเนินงานด้านกระบวนการ อยู่ในระดับ “ดีมาก” (คะแนนเฉลี่ย 4.71) ผลลัพธ์ของคณะ               
อยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 4.01) 
 การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับหลักสูตร พบว่า หลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน                   
(ผ่านองค์ประกอบที่ 1 ก ากับมาตรฐาน) ส่วนผลการด าเนินงานอ่ืนที่เป็นปัจจัยในการบริหารจัดการระดับ
หลักสูตรในองค์ประกอบที่ 2-6 พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.05) โดยมีผลการด าเนินงาน
ดีขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 (คะแนนเฉลี่ย 2.80) 
 
  
   



 

1 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

ส่วนที่ 1 
รายนามคณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะบริหารศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2560 
 

 

1. รองศาสตราจารย์ล าปาง แม่นมาตย์ ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  ธนวิรุฬห์ กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร กรรมการ 

4. นางสาวสุกัญญา คลังสินศิริกุล กรรมการ 

5. นายภาสพงศ์ ผิวพอใช่  กรรมการ 

6. นางสาวปุญชรัสมิ์  ธนภูมิศิริพงษ์ เลขานุการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

2 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

ส่วนที่ 2 
บทน า 

 
2.1 ข้อมูลทั่วไปของคณะบริหารศาสตร์  

2.2.1 วัน / เดือน / ปี   ที่รับการตรวจประเมิน 

ระหว่างวันที่ 13 -14  กันยายน 2561   

2.1.2 รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2560 (ผลการด าเนินงาน 1 สิงหาคม 2560 - 31 กรกฎาคม 2561) 

2.1.3 รายนามคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

1. รองศาสตราจารย์ล าปาง แม่นมาตย์ ประธานฯ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ  ธนวิรุฬห ์ กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียาภรณ์ เจริญบุตร กรรมการ 

4. นางสาวสุกัญญา คลังสินศิริกุล กรรมการ 

5. นายภาสพงศ์ ผิวพอใช่  กรรมการ 

6. นางสาวปุญชรัสมิ์  ธนภูมิศิริพงษ์ เลขานุการ 

 

2.2 วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 

2.2.1 เพ่ือให้คณะบริหารศาสตร์ ด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา

จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วน

หนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี 

เสนอต่อหน่วยงาน ต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา

คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพ่ือรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” 

2.2.2 เพ่ือให้คณะบริหารศาสตร์ ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง             

จุดทีค่วรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 

2.2.3 เพ่ือให้คณะบริหารศาสตร์ มีข้อมูลพ้ืนฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุน การ

จัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 



 

3 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

2.3 ประวัติและความเป็นมาของคณะบริหารศาสตร์ 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานในก ากับ ที่ได้รับการ
อนุมัติให้จัดตั้งเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2540 ตามนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ในการ
ผลักดันให้ผลิตบัณฑิตในด้านบริหารธุรกิจ โดยมีพันธกิจหลักที่ส าคัญ 4 ด้าน คือ 1)การผลิต
บัณฑิต 2)การวิจัย 3)บริการวิชาการแก่สังคม และ 4)ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งในปัจจุบัน 
คณะบริหารศาสตร์ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผนยุทธศาสตร์ปี พ.ศ.2560-2564 เพื่อเป็น
กรอบแนวทางในการบริหารองค์กรให้มุ่งไปสู่ทิศทางที่วางไว้ที่สอดคล้องกับกรอบแนวทางการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากนี้คณะฯ ยังได้ด าเนินการในด้านอ่ืนๆ อาทิ 
การปรับโครงสร้างส่วนงาน การเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน ปรับปรุง
ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือรองรับการด าเนินงานของคณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตั้ งอยู่  ภายในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี อาคารคณะบริหารศาสตร์ ณ เลขที่ 85 ถนนวาริน–เดชอุดม ต าบลเมืองศรีไค 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราธานี ซึ่งมีขอบเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบโดยประมาณ 31,709  
ตารางเมตร 

 
วิสัยทัศน์ 
คณะบริหารศาสตร์ สร้างบัณฑิตคุณภาพ สร้างองค์ความรู้เพ่ือเป็นที่พ่ึงทางวิชาการของสังคม 

และการพัฒนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 
พันธกิจ  

1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 
2. สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่น าไปประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพ่ือพัฒนาสังคมอย่าง

ยั่งยืน 
3. บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างการยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
 

สมรรถนะหลัก 
สมรรถนะหลัก ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของคณะ 

การจัดการเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดย
มุ่งให้ผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร การคิดวิเคราะห์ 
การแก้ปัญหา รวมถึงการใช้ชีวิต และเทคโนโลยี 

บุคลากรความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชามีความรู้เชิง
วิชาการและวิชาชีพ และมีการพัฒนาตนเองในเชิงวิชาการ
และวิชาชีพ มีหลักการให้ค าปรึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ มาตรฐาน มุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ 

บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถสร้างสรรค์
งานวิจัยในได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้
ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง พร้อมทั้งน าผลงานวิจัยมาใช้ในการ
เรียนการสอน 

สร้ า งองค์ ค วามรู้ และนวั ตกร รมที่ น า ไป
ประยุกต์ใช้ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขงเพ่ือพัฒนาสังคม
อย่างยั่งยืน 
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สมรรถนะหลัก ความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของคณะ 

การให้บริการวิชาการ และวิชาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อ 
ประชาชน ชุมชน และสังคม ช่วยเพ่ิมศักยภาพและพัฒนา
ความความเข้มแข็งในการด ารงวิถีชีวิตแบบพอเพียง โดย
เน้น การสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ และสังคมผู้สูงวัย 

บริการวิชาการอย่างมีส่วนร่วมเพ่ือสร้างการ
ยอมรับในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

มีการส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง เข้า
กับพันธกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การริการวิชา
การ และกิจกรรมนักศึกษา 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

 
 ลักษณะโดยรวมของบุคลากร 

ลักษณะ สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 
1. ระดับการศึกษา 69 25 94 
1.1 ต่ ากว่าปริญญาตรี 0 2 2 
1.2 ปริญญาตรี 0 12 12 
1.3 ปริญญาโท 47 11 58 
1.4 ระดับปริญญาเอก 22 0 22 
2. ต าแหน่งทางวิชาการ 69 - 69 
2.1 อาจารย์ 59 - 59 
2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8 - 8 
2.3 รองศาสตราจารย์ 2 - 2 
2.4 ศาสตราจารย์ 0 - 0 
3. ต าแหน่งงานสายสนับสนุน - 25 25 
3.1 ปฏิบัติการ /ทั่วไป - 24 24 
3.2 ช านาญการ - 1 1 
3.3 ช านาญการพิเศษ - 0 0 
3.4 เชี่ยวชาญ - 0 0 
3.5 เชี่ยวชาญพิเศษ - 0 0 
4. ประเภทการจ้าง 69 34 103 
4.1 ข้าราชการ 6 0 6 
4.2 พนักงานมหาวิทยาลัย  59 25 84 
- เงินงบประมาณ 36 0 36 
- เงินรายได้ 23 25 48 
4.3 ลูกจ้างประจ า 0 0 0 



 

5 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

ลักษณะ สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 
4.4 ลูกจ้างชั่วคราว 4 0 4 
5.5 จ้างเหมาบริการ 0 9 9 
5. อายุ 69 25 94 
5.1 ต่ ากว่า 30 ปี 4 4 8 
5.2 อายุ 31-40 ปี 26 11 37 
5.3 อายุ 41-50 ปี 32 10 42 
5.4 อายุ 51-55 ปี 1 0 1 
5.5 อายุ 56-60 ปี 5 0 5 
5.6 อายุ 61-65 ปี 1 0 1 
6. ภูมิล าเนา 69 25 94 
6.1 ภาคอีสาน 58 25 83 
6.2 ภาคอ่ืน 11 0 11 
7. เพศ 69 25 94 
7.1 หญิง 42 16 58 
7.2 ชาย 27 9 36 

 
 
การจ าแนกบุคลากรตามลักษณะงานและปัจจัยส าคัญท่ีท าให้ผูกพัน  

ลักษณะงาน ปัจจัยส าคัญที่ท าให้ผูกพัน 
สายวิชาการ - ความก้าวหน้าตามสายงาน 

- บรรยากาศในการท างาน 
- การส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาความรู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
ทุนการศึกษาต่อ 

สายสนับสนุน - ความก้าวหน้าตามสายงาน 
- บรรยากาศในการท างาน 
- การส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาความรู้ผ่านการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน  
ทุนการศึกษาต่อ 
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ส่วนที่ 3 
วิธีการประเมิน 

 
3.1 การวางแผนและการประเมิน 

3.1.1 การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  และเกณฑ์การ

ประเมินคุณภาพภายในของคณะบริหารศาสตร์ จากคู่มือการประกันคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2560 ของคณะบริหารศาสตร์ ตลอดจนรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) และ common data set คณะบริหารศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ วางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมิน
คุณภาพ 

3.1.2 การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะบริหาร

ศาสตร์ ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจประเมินชี้แจงวัตถุประสงค์และวิธีการ
ประเมิน และการตรวจเยี่ยม 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ตรวจสอบข้อมูล  เอกสาร  หลักฐานที่คณะบริหาร
ศาสตร์ น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารทุกระดับ และสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานของคณะบริหารศาสตร์ ในรอบการประเมินนี้  

- กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ขอข้อมูลเพ่ิมเติมกับผู้ที่
รับผิดชอบในแต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการประเมิน
เบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในคณะบริหารศาสตร์ 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะบริหาร
ศาสตร์ ได้ซักถามหรือขอความเห็นเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

3.1.3 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ รวบรวมข้อมูลที่ได้รับจากการตรวจ

เยี่ยม การสัมภาษณ์และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ  
ได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในและน าเสนอให้คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560               
ให้คณะบริหารศาสตร์ 
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3.2 วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ หลักฐานตามที่คณะบริหารศาสตร์ เตรียมเอกสารตาม

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ เช่น common data set และข้อมูลเชิง
คุณภาพ เช่น กระบวนการและกิจกรรมการด าเนินงานที่สื่อให้คณะกรรมการตรวจประเมินเห็นภาพ
การด าเนินงาน 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ ตลอดจนสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และผู้ใช้บริการของคณะ 
ได้แก่ คณะกรรมการประจ าคณะ  ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อาจารย์/ บุคลากรจากคณะต่างๆ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งผู้บริหารของคณะบริหารศาสตร์ ได้แก่ คณบดี รองคณบดี หัวหน้า
ภาควิชา เลขานุการคณะ  

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับในคณะบริหารศาสตร์ 
อภิปราย ซักถาม แสดงความคิดเห็นเพ่ือสร้างความกระจ่างในการด าเนินงานของทุกหน่วยงานในทุก
ประเด็น เพ่ือความเข้าใจที่ถูกต้องของบุคลากร 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ 

 

 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
จ านวน 5 ท่าน ประกอบด้วย บุคคลภายนอกและภายใน ได้ตรวจประเมิน จากเอกสาร หลักฐาน               
การสัมภาษณ์ ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา แล้ว คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่  13 – 14 กันยายน 2561 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 5 
องค์ประกอบ พบว่า ผลการด าเนินงานในภาพรวมมีระดับคุณภาพ “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.95)                      
ซึ่งมีคะแนนที่เพ่ิมข้ึนกว่าปีการศึกษา 2559   
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ตารางท่ี ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
  3.27 

    2.72 
พอใช้ 

  

1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
3.46 24.23 3.03 3.03 พอใช้ 

  

  
  
  
  
  

 - ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร  
(คะแนน อ.2-6 หลักสูตร) 

  
  
  
  
  

24.23 
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 - จ านวนหลักสูตร ที่ผ่าน อ.1 ระดับหลักสูตร 8 

 - จ านวนหลักสูตรที่ ไม่ผ่าน อ.1 ระดับหลักสูตร 0 

 - จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 8 

 - ร้อยละหลักสูตรที่ได้มาตรฐาน สกอ. 
100.00% 
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
5.00 22 31.88 

3.99 
ดี 

  

  
  
  
  
  
  
  

 - จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริง 
  
  
  
  
  
  
  

64   
  

31.88 
  
  
  
  

  
  

3.99 
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

 - จ านวนอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ 5 

 - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 22 
 - ป.ตรี 0 

 - ป.โท 47 

 - ป.เอก 22 

 - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 69 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1.17 11 15.94 

1.33 ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

มีแนวโนม้เพิ่มขึ้น 0.74 >> 
0.97 >> 1.33  
อาจท าแผนระยะยาว เพื่อ
ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่า
จะมีจ านวนเพิ่มขึ้น จนได้ตาม
เกณฑ์ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด 

  จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการท้ังหมด   11 16 1.33   

   - ต าแหน่ง ผศ.   9       



 

12 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  
  
  
  

 - ต าแหน่ง รศ.   
  
  
  

2   
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

 - ต าแหน่ง ศ. 0 

 - อาจารย์ (ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) 58 

 - จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 69 

1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์
ประจ า 0.00   61.56 0.00 

ต้อง
ปรับปรุง
เร่งด่วน 

ถ้าคิดวิชา GE ค่า 
FTEs จะเป็น 1: 
40.39 
ถ้าไม่คิดวิชา GE ค่า 
FTEs จะเป็น 1:35 

  
  
  
  
  

· จ านวนนักศึกษาเต็มเวลา (ทุกระดับ) ปีการศึกษา 2560 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

 2,665.75  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

   - ปริญญาตรี  2,575.22  

 - ระดับบัณฑิตศึกษา (รวม โท - เอก)  90.53  

   - ปริญญาโท  90.53  

   - ปริญญาเอก  -    

  · จ านวนอาจารย์ประจ า (ไม่รวมลาศึกษาต่อ) 66 



 

13 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  
  
  
  
  
  
  

· จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ า 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

40.390 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

· เกณฑ์มาตรฐานจ านวนนักศึกษาเต็มเวลาต่อจ านวน
อาจารย์ประจ า 25 

ผลการด าเนินงาน (ร้อยละ) 61.56 

เทียบเกณฑ์มาตรฐาน (คะแนนที่ได้) 0.00 

1) คิดค่าร้อยละตามมาตรฐาน 0.00 

แปรค่า 0.00 

2) คิดคะแนนช่วงระหว่างค่า 5.00 

1.5 
  
  

การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

5.00 
  
  

  4 

3.00 
  
  

พอใช้ 
  
  

  
  
  

1.  จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่
นักศึกษาในคณะ   1 

2.  มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา
แก่นักศึกษา 

  1 



 

14 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  
  
  
  

3.  จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา     1     

  

4.  ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการ
จัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนน
เต็ม 5 

    1     

  

5.  น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการ
ให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมิน
สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

    0     

การประเมินไม่ตรวจตาม
วัตถุประสงค์ตามราย
กิจกรรมจึงไม่สามารถเอา
ผลไปปรับปรุงในกิจกรรมปี
ต่อไป 

6.  ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบ
อาชีพแก่ศิษย์เก่า     0     

ไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็น
ถึงการสร้างความสัมพันธ์
การให้ข้อมูลและความรู้กบั
ศิษย์เก่า 

1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5.00   6 5.00 ดีมาก   



 

15 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1.  จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของคณะ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและ
การจัดกิจกรรม 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

1 

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนิน
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 

1 

(1) คุณธรรม จริยธรรม 1 

(2) ความรู้ 1 

(3) ทักษะทางปัญญา 1 

(4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

1 

(5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ     1     

  



 

16 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่
นักศึกษา      1     

  

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมา
ปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

    1     
  

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา     1     

  

  6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา     1     

  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
  

5.00     5.00 ดีมาก 
  

2.1 
  

ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์  5.00   6 5.00 ดีมาก 

  



 

17 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  
  
  
  

1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

    1     

  

2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ใน
ประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                       4 1     

  

 - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     1     

  

 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์     1     

  



 

18 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัย
ในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ 

    1     

  

  
  
  

 - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ 
การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting professor) 

    1     

  

3. จัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

    1     
  

4. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือ
การตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

    1     

  



 

19 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  5. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้าง
ขวัญและก าลังใจ ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

    1     

  

  6. มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

    1     

  

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ * 
 5.00  

 
3,264,925.00  

 
51,014.45  

5.00 ดีมาก 
  

  
  
  

 - กลุ่มวิทย์เทคโนฯ คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มวิทย์สขุภาพ คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทขึ้นไปต่อคน   

          
  

 * งบสนับสนุนจากหน่วยภายใน 
  

 
2,275,700.00  

      

 * งบสนับสนุนจากหน่วยภายนอก 
  

   
989,225.00  

      
  



 

20 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

   - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (นับเฉพาะที่
ปฏิบัติงานจริง) 

  64       
  

  
  

   - จ านวนอาจารย์ประจ า (ปฏิบัติงานจริง)   64         

   - จ านวนนักวิจัยประจ า (ปฏิบัติงานจริง)   0         

2.3 
  
  
  
  
  

ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  

5.00 
  
  
  
  

21 

30.43 
  
  
  
  

5.00 
  
  
  
  

ดีมาก 
  
  
  
  

  
  
  
  
  

 - กลุ่มวิทยเ์ทคโนฯ คะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  
 - กลุ่มวิทยส์ุขภาพ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 
 - กลุ่มมนุษย์ฯ คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป   

  

 - รวมจ านวนผลงานวิจัย 47 

 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย 21 

 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ (0.20) 

15 



 

21 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

ค่าถ่วงน้ าหนัก   3         

  
  
  
  

 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่
ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (0.40) 

  
  
  
  

14   
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

ค่าถ่วงน้ าหนัก 5.6 

  -   ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  (0.40)   

ค่าถ่วงน้ าหนัก 0 



 

22 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  
  
  
  

 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  
กลุ่มที่ 2 (0.60) 

  
  
  

11 

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

ค่าถ่วงน้ าหนัก 6.6 

 -    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ใน
ฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และ
แจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 1 
(0.80) 

6 

ค่าถ่วงน้ าหนัก   4.8         



 

23 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

   -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ ที่
ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.00) 

          

  

  
  
  
  
  
  

ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         

  -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)             

ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         

  -   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมิน
ต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)           

  

ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         

 -   ผลงานวิจัยที่หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้าง
ให้ด าเนินการ (1.00)           

  



 

24 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         

  
  
  
  
  
  
  
  

  -   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และ
ได้รับการจดทะเบียน (1.00)           

  

ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         

 -   ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทาง
วิชาการแล้ว (1.00)   1       

  

ค่าถ่วงน้ าหนัก   1         

 -   ต าราหรือหนังสือที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์
การประเมินต าแหน่งทางวิชาการแต่ไม่ได้น ามาขอรับการ
ประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

          

  

ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         

 - รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค์   0         

 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์   0         



 

25 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  
  
  
  
  
  
  
  

 - งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ online (0.20)           

  

ค่าถ่วงน้ าหนัก             

 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน 
(0.40)           

  

ค่าถ่วงน้ าหนัก             

 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60) 
          

  

ค่าถ่วงน้ าหนัก             

 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)           

  

ค่าถ่วงน้ าหนัก             



 

26 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  
  
  
  
  

 - งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาค
อาเซียน/นานาชาติ (1.00)           

  

ค่าถ่วงน้ าหนัก   0         

 - จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด   69         

   - จ านวนอาจารย์ประจ า   69         

   - จ านวนนักวิจัยประจ า   0         

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00     5.00 ดีมาก   
3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม  5.00   6 5.00 ดีมาก   

  1.จัดท าแผนการบริการวิชาการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของสังคมและก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ
ในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและ
เสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

    1     

  



 

27 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  2. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมตามแผน มีการจัดท า
แผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพ่ือให้
เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม 

    1     
  

  
  
  
  

3. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 อย่างน้อย
ต้องมีโครงการที่บริการแบบให้เปล่า     1     

  

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ
บริการวิชาการแก่สังคมในข้อ 1 และน าเสนอกรรมการ
ประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา 

    1     

  

5. น าผลการประเมินตามข้อ 4  มาปรับปรุงแผนหรือ
พัฒนาการให้บริการวิชาการสังคม     1     

  

6. คณะมีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมในระดับ
สถาบัน     1     

  

องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   5.00     5.00 ดีมาก   



 

28 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5.00   7 5.00 ดีมาก 

 

  
  
  
  

1. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม       1     

  

2. จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และ
ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
รวมทั้ง จัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้
ตามแผน 

    1     

  

3. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     1     

4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     1     



 

29 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  
  
  

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม     1     

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมต่อสาธารณชน     1     

  

7. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ      1     

  

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00     5.00 ดีมาก   

5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ/สถาบัน 5.00   7 5.00 ดีมาก 

  



 

30 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดย
เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทาง
การเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้
บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และ
เสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

    1     

  

  2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่าย
เพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียน
การสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่า ของ
การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

    1     

  



 

31 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจาก
การวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก 
หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับความเสี่ยง
ลดลงจากเดิม 

    1     

  

  4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 
ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 

    1     
  

  5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้ อ่ืนๆ 
ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ใน
การปฏิบัติงานจริง 

    1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการ
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 

    1     

  

  7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารงานคณะ
ตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การ
ตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

    1     

  

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5.00   6 5.00 ดีมาก   

  1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกัน
คุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

    1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

  2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตาม
ให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

    1     
  

  3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์องค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตร 

    1     

  

  4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุก
หลักสูตร และรายงานผลการประเมินให้กรรมการประจ า
คณะเพ่ือพิจารณา  

    1     

  

  5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการ
ประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ้น อย่าง
ต่อเนื่อง 

    1     

  

  6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่าน
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน     1     
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องค์ประกอบและตัวบ่งช้ี 

คณะบริหารศาสตร์ 
ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการ เป้าหมาย 

ตัวตั้ง/ 
ตัวหาร 

ผลงาน คะแนน 
ผล

ประเมิน 

คะแนนผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชี ้สกอ. 4.12     3.95     

  
 - ผลรวมคะแนนประเมินทุกตัวบ่งชี้ 

53.51 
  

  
51.34   

  

  
 - จ านวนตัวบ่งชี้ท่ีประเมิน 

13 
  

  
13   

  

ระดับคุณภาพ ดี     ดี     



 

35 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

ส่วนที่ 5 
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 

 
  

จุดเด่นในภาพรวม 
 

คณะมีกระบวนการท าการตลาดการรับเข้าในเชิงรุก โดยมีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน
ได้แก่ โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ให้บริการ ทั้ง ระดับต าบลและอ าเภอและมีการท ากิจกรรมร่วมกับโรงเรียน 
อาจารย์ นักศึกษา ซึ่งท าให้สามารถรับนักศึกษาจ านวนมากขึ้น ซึ่งท าให้มีความมั่นใจได้ว่าจ านวน
รับเข้านักศึกษาเพ่ิมข้ึนเป็นไปตามแผนการรับเข้าที่ก าหนด  
 
ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1. คณะบริหารศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรในสาขาที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

ทางด้านเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงในด้านการท าธุรกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภค จึงท าให้

เนื้อหาและกระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรต้องเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย  จากการวิเคราะห์

รายชื่อหลักสูตรและเนื้อหาหลักสูตรในปัจจุบันยังเป็นหลักสูตรที่ยังไม่ปรับเปลี่ยนทั้งชื่อหลักสูตรและ

เนื้อหาที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงได้  ดังนั้น คณะควรพิจารณาปรับเปลี่ยนชื่อและปรับปรุงเนื้อหา

ของหลักสูตรให้บูรณาการกับสาขาวิชาชีพอ่ืนมากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงเนื้อหาให้มีการน าเทคโนโลยี

เข้าไปใช้ในการท าธุรกิจ เช่น  การเพ่ิมรายวิชาหรือเนื้อหาทางด้าน digital business, digital 

marketing , marketing   communication and design   

2. คณะควรจะได้ทบทวนเป้าหมายและทิศทางการบริหารคณะให้ชัดเจน มองเห็นความ

เชี่ยวชาญมากขึ้น ทั้งคุณลักษณะของบัณฑิตและทิศทางการวิจัยเพ่ือที่จะน าไปก าหนดแผนยุทธศาสตร์

การบริหารและเป้าหมายที่ชัดเจน   

3. ความรู้และทักษะทางด้านการบริหารเป็นความรู้และทักษะที่เป็นความจ าเป็นของบุคคลใน

ศตวรรษท่ี 21ในทุกสาขาอาชีพ ดังนั้นคณะบริหารศาสตร์ควรเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาความรู้และ

ทักษะของบุคคลทั้งที่เป็นผู้ประกอบการ ผู้ที่ท างานในภาคธุรกิจเอกชน  ในพ้ืนที่และนักศึกษาที่ก าลัง

จะเป็นบัณฑิตใหม่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อาจจะอยู่ในรูปของการพัฒนาหลักสูตรร่วม  การ

พัฒนาหลักสูตรระยะสั้นในรูปแบบต่าง ๆ โดยเฉพาะหลักสูตรการสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้บุคคล

สามารถท่ีจะเริ่มต้นท าธุรกิจเองได้ ซึ่งการด าเนินกิจกรรมในลักษณะสามารถที่จะเป็นได้ทั้งการบริการ

วิชาการและการหารายได้ 
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4.  คณะควรพิจารณาในเรื่องการยกระดับการพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของสิ่งสนับสนุน

ทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งอาจจะอยู่ในรูปของศูนย์ข้อมูล ศูนย์วิจัย co –working 

space  ซึ่งเชื่อมโยงการท างาน ด้วยระบบไอที ซึ่งจะท าให้นักศึกษาคณาจารย์และผู้ประกอบการ

สามารถท ากิจกรรมร่วมกันได ้

5. คณะควรให้ความส าคัญกับการสร้างเครือข่ายกับภาคธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่และศิษย์เก่าให้

มากขึ้น เพ่ือที่จะดึงหน่วยงานเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน การท าวิจัยและการ

ปฏิบัติงานจริงของนักศึกษาและอาจารย์  

6. ในบางสาขาวิชามีจ านวนนักศึกษามากเกินไปและไม่มีความสมดุลกับจ านวนอาจารย์ผู้สอน 

คณะควรมีกลยุทธ์ในการสร้างความสมดุลระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตาม

เกณฑ์มาตรฐาน 

7. คณะควรหารือแนวทางการด าเนินงานกับมหาวิทยาลัยทั้งในด้านกฎระเบียบ  การบริหาร

การเงิน การลงทุนเพ่ือหารายได้และการพัฒนาบุคลากร  
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ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ / รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและ 
องค์ประกอบท่ี 1: การผลิตบัณฑิต 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
1.อาจารย์ผู้สอนอยู่ ในวัยท างานและมี

ประสบการณ์ เ พีย งพอ พร้ อมที่ จ ะปรั บปรุ ง

กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับ

การเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพ 

2.คณะมีกระบวนการท าการตลาดการ

รับเข้าในเชิงรุกมีการก าหนดในกลุ่มเป้าหมายที่

ชัดเจนได้แก่ โรงเรียนในเขตพ้ืนที่ให้บริการและมี

การท ากิจกรรมร่วมกับโรงเรียน อาจารย์ นักศึกษา 

ซึ่งท าให้สามารถรับนักศึกษาจ านวนมากขึ้นได้  

 

 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1. การประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมและ
การจัดบริการ ส าหรับนักศึกษาไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ ตามรายกิ จกรรมจึ ง ไม่
สามารถน าผลไปปรับปรุงในกิจกรรมปี
ต่อไป 

2. ไม่มีหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงการสร้าง
ความสัมพันธ์  การให้ข้อมูลและความรู้แก่
ศิษย์เก่า 
 

3. สิ่งสนับสนุนการเรียนการเรียนการสอน 
ประกอบด้วย ห้องเรียน ครุภัณฑ์ ระบบไอ
ทียังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรอง รับ
การเปลี่ยนแปลงในด้านการเรียนการสอน 
การวิจัยในอนาคตได้  

1. ควรปรับกระบวนการและแบบฟอร์มการ
ประเมินคุณภาพโครงการให้บริการนักศึกษา
ทั้ งหมด ให้ ตร งตามวั ตถุประสงค์ ของการ
ด าเนินงาน 
 

2. ควรสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์กับศิษย์เก่าให้
ชัดเจนขึ้นและมีกิจกรรมร่วมกัน มีการให้ข้อมูล
ให้ความรู้  เพ่ือดึงดูดให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วน
ร่วมกับกิจกรรมของคณะให้มากขึ้น  
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องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

1. มีนักวิจัยที่มีศักยภาพในการหาทุนจาก
แหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก 

2. มีผลงานตีพิมพ์จ านวนมาก 

1. ขยายความร่วมมือ ทีมวิจัยเพ่ือเพ่ิมนักวิจัย
รุ่นใหม่ 

2. ส่งเสริมให้นักวิจัยมีการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติและนานาชาติ 

 
 
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
 ทิศทางการวิจัยยังไม่ชัดเจน  คณะควรก าหนดทิศทางการวิจัยให้ชัดเจน โดยใช้

ขอบเขตของสาขาวิชาและปัญหาของพ้ืนที่ เป็น

ตัวก าหนดทิศทางการวิจัย 

 
 
องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
รูปแบบกิจกรรมมีความหลากหลาย จับต้องได้และ

เป็นประโยชน์  

พัฒนารูปแบบให้มีความเข้มแข็งเพ่ือน าไปสู่การสร้าง
แนวปฏิบัติที่ดี 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
 ควรมีการรายงานปัญหาอุปสรรคในโครงการที่ยังไม่

บรรลุผล 

 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

จุดเด่น แนวทางเสริม 
รูปแบบกิจกรรมโครงการที่มีความหลากหลาย ตอบ

ประเด็นการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมของ

ท้องถิ่น 

พัฒนารูปแบบการด าเนินงานของกิจกรรมและ
โครงการให้มีความเข้มแข็งเพ่ือน าไปสู่การสร้างแนว
ปฏิบัติที่ดี 
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
ระบบระบบการก ากับติดตามระดับคณะ  ควรมีรายงานการวิ เคราะห์ปัญหาอุปสรรค 

ประเด็นที่ยังไม่สามารถบรรลุผลส าเร็จตามแผนเป็น
เวลา 2 ปี ติดกัน 

 ใช้ระบบการประชุมกรรมการท านุบ ารุงเพ่ือ
เสนอแนะให้ค าแนะน าหัวหน้าโครงการ เป็นต้น 

 
 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ 
จุดเด่น แนวทางเสริม 

 ควรมีการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินและ
ก าหนดทิศทางการหารายได้ของคณะจากกิจกรรม
อ่ืนๆให้มากขึ้นนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา 
เช่น  การพัฒนาโครงการวิจัย และโครงการบริการ
วิ ช าการที่ เ ป็ นประโยชน์ และโดด เด่ น เ พ่ือขอ
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560  

คณะบริหารศาสตร์ 
วันที่ 13-14 กันยายน 2561  

วันแรก  
เวลา กิจกรรม 

09.30 –12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนนิงาน 

12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปประเด็นที่ไดจ้ากการตรวจเอกสาร
หลักฐาน เพิ่มเติม 

15.00 – 16.00 น. คณะกรรมการสรุปประเด็นจากการตรวจเอกสาร 

วันที่สอง 
เวลา กิจกรรม 

08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมเพื่อวางแผนการตรวจประเมินคุณภาพภายใน 

09.00 – 09.30 น. คณะกรรมการตรวจประเมินประชุมร่วมกับผูบ้ริหารและบุคลากรของคณะ/

หน่วยงานเทียบเท่า และรับฟงัการรายงานผลการด าเนนิงานของคณะ/หน่วยงาน

เทียบเท่า 

09.30 – 10.30 น. สัมภาษณ์ผูบ้ริหาร  

     10.30  - 12.00น. กลุ่มที่ 1  
- หัวหน้าสาขาวิชา 
- ประธานหลักสูตร 
- ผู้แทนอาจารย์  

กลุ่มที่ 2  
- ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน 
- นักศึกษา /ตรี/โท 

12.00 – 13.00  น. รับประทานอาหารกลางวนั 

13.00 – 14.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมสรุปประเด็นที่ไดจ้ากการตรวจเอกสาร
หลักฐาน 



 

42 รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน คณะบริหารศาสตร ์ปีการศึกษา 2560  วันที ่13-14  กันยายน 2561  
 

เวลา กิจกรรม 

14.30 – 15.00 น. คณะกรรมการประเมินประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผล
เบื้องต้นด้วยวาจา 

15.30 เป็นต้นไป คณะกรรมการน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาแก่ผูบ้รหิาร และบุคลากร

พร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 

 

 


