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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมา ความจําเปน ความสําคัญ
มหาวิทยาลัย อุบลราชธานี เปนสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ของรัฐ ที่ ตั้งอยูในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดมุงหมายของการตั้งสถาบันเพื่อพัฒนากําลังคนและสราง องค ความรู เพื่อพัฒนา
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทาง ตอนลางให มีโอกาสเขา ถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษามากขึ้น มี
ฐานะความเปนอยู และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีปรัชญาคือ “สรางสติและปญญา แกสังคม บนพื้น ฐานความ
พอเพียง” และมีพันธกิจที่สําคัญ ดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย คือ การสรางบัณฑิตที่มีคุณภาพ
มาตรฐาน มุงสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึง การสรางองคความรูและนวัตกรรมที่นําไป
ประยุกตใชประโยชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออก เฉียงเหนือและภูมิภาคลุมน้ําโขง
เพื่อใหเกิดการพัฒนา ภูมิภาคและ ประเทศ ชาติ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในดานเศรษฐกิจ สังคม
การศึกษา วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่จะชวยให
บุคคลไดพัฒนาตนเอง ได ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาศักยภ าพและความสามารถดานตางๆ ที่จะดํา รงชีพได
อยางมีความสุข และรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางสังคมเศรษฐกิจในปจจุบัน การที่จะพัฒนาใน
ดานการจัดการเ รียนการสอนใหบรรลุจุดมุงหมายตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ปจจัยหลักที่มีความสําคัญอยางยิ่งประการหนึ่งคือ ครู อาจารยและบุคลากรทางการศึกษาที่จะ
ขับเคลื่อนพลังการปฏิรูปการศึกษา จะตองมีความรูความเขาใจในการจัดกา รเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปน
สําคัญ เพื่อพัฒนาผูเรียนใหเปนคนเกง คนดี มีความสุข อีกทั้งสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่ ชวยใหผูเรียนเขาถึง
องคความรูตางๆ นั้นเปนตัวชวยที่สําคัญอีกประการ ดังนั้น การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียนอยางแทจริง การประเมิน ความพึงพอใจที่มีตอ การจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู จึงเปนสิ่ง สําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพื่อ ใชเปนแนวท างในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเกิดผลดีแกผูเรียนและบรรลุวัตถุประสงคของ
การจัดการศึกษาตอไป
งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา เปนหนวยงานที่สังกัดภายใตสํานักงาน
อธิการบดีมีภาระหนาที่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนกลไกชวยสนับสนุนการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยใหมี
คุณภาพมาตรฐานสอดคลองกับทิศทางการศึกษาของประเทศ ภายใตกรอบทิศทางของกรอบแผนหรือ
นโยบา ยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม แผนดานอุดมศึกษาของประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล เพื่อใหการดําเนินงานเชื่อมโยงสัมพันธ
กันทุกระดับ อันนําไปสูการบรรลุเปาหมายเดียวกันคือเพื่อพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศใหมีคุ ณภาพ จึงได
พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูระดับรายวิชาผาน
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ระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application เพื่อใหไดสารสนเทศมาใชประโยชนในการพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหมีประสิ ทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงไดจัดทําคูมือปฏิบัติงานนี้ขึ้น เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนคูมือในการปฏิบัติงานดานการ
ประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับรายวิชาผานระบบ
บริการการศึกษา UBU Backoffice Application ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อประโยชนในการพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกทั้งยังใชเปนแนวทางการดําเนินงานที่
มีระบบระเบียบ และมีขั้นตอนการทํางานตามวงจรคุณภาพ PDCA ลดความผิดพลาดในการทํางาน เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น
1.2 วัตถุประสงค
1) เพื่อให เจาหนาที่งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร หรือผูปฏิบัติงาน มีแนวทางในการ
ปฏิบัติงานดานการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับ
รายวิชาผานระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) เพื่อให เจาหนาที่งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร หรือผูปฏิบัติงาน มีแนวทางการ
ดําเนินงานที่มีระบบระเบียบ และมีขั้นตอนการทํางานตามวงจรคุณภาพ PDCA ลดความผิดพลาดในการ
ทํางาน เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น
1.3 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1) ผูปฏิบัติงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานดานการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับรายวิชาผานระบบบริการการศึกษา
UBU Backoffice
Application ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2) ผูปฏิบัติงานมีแนวทางการดําเนินงานที่มีระบบระเบียบ และ มีขั้นตอนการทํางานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA ลดความผิดพลาดในการทํางาน เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น
1.4 ขอบเขตของการจัดทําคูมือ
คูมือการปฏิบัติงาน การประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูระดับรายวิชาผานระบบบริการ การศึกษา UBU Backoffice Application สําหรับ เจาหนาที่งาน
มาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรหรือผูปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเนื้อหาประกอบดวย ขั้นตอนและ
กระบวนการในสวนงานสําหรับเจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานดานการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับรายวิชาผานระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีการใชงานระบบตั้งแต การเขาสูระบบ การกําหนดชุดการประเมิน การ
กําหนดคําถาม- คําตอบแตละชุดประเมินฯ การกําหนดชุดประเมินเริ่มตนใหกับรายวิชา และกําหนดเปด
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ประเมินรายวิชา การกําหนดชุดประเมินใหกับผูสอน และการอนุญาตใหประเมินผูสอน และการพิมพรายงาน
ประเมินผลผูสอน
1.5 นิยามศัพทเฉพาะ
“การประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรีย
นการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ”
หมายความวา การประเมินความพึงพอใจ ของนักศึกษา ตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ระดับรายวิชา ผานระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ระบบบริการการศึกษา (UBU Backoffice Application)” หมายความวา ระบบ การให บริการ
งานดานการศึกษา (REG.) สําหรับผูปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“คณะ” หมายความวา คณะ วิทยาลัยหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีหนาที่จัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“คณะกรรมการบริหารวิชาการ ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารงานวิชาการที่ไดรับการ
แตงตั้งโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“นักศึกษา ” หมายความวา บุคคล ที่ เขารับการศึกษาและ กําลังศึกษา ในมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา เจาหนาที่ ที่ปฏิบัติงานในงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กอง
บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“ความพึงพอใจ” หมายความวา ความรูสึกหรือทัศนคติของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
“การจัดการเรียนการสอน ” หมายความวา วิธีการ กระบวนการ ที่จะไดมาถึงซึ่งขอมูล
การศึกษาตามจุดมุงหมายของการเรียน รวมไปถึงความรู และเทคนิคการสอนของอาจารยผูสอน
“สิง่ สนับสนุนการเรียนรู ” หมายความวา หองเรียน สื่อ และสิ่งอํา นวย ความสะดวก ใน
หองเรียน หนังสือ ตํา รา งานวิจัย วิทยานิพนธ สําหรับการศึกษาคนควา รวมไปถึงเครื่องคอมพิวเตอรและ
ระบบอินเทอรเน็ต
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บทที่ 2
กฎหมายที่เกี่ยวของและหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน
2.1 กฎหมายที่เกี่ยวของและหรือหลักเกณฑ วิธีการตามกฎหมายกําหนด
การดําเนินการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับ
รายวิชาผานระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี
กฎหมายที่เกี่ยวของและหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติงาน ดังตอไปนี้
1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การจัดทําหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ.
2564 หมวด 7 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร กําหนดใหตองประเมินความพึงพอใจ/ความไม
พึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2564 กําหนดให
นักศึกษาตองทําการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับ
รายวิชา กอนเขาดูผลการเรียนในแตละรายวิชา
3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วาดวย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 กําหนดให
นักศึกษาตองทําการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับ
รายวิชา กอนเขาดูผลการเรียนในแตละรายวิชา
4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ .ศ. 2558
ขอ 15-16 กําหนดใหประเมินคุณภาพการศึ กษาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพดีขึ้น
5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ .ศ. 2558
ขอ 16-17 กําหนดใหประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนใหมีคุณภาพดีขึ้น
6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2558 กําหนดใหมีการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558
7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552
ขอ 8 กําหนดใหสถาบันตองมีการประเมินเพื่อพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง
8. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาดานวิชากา รระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดใหนักศึกษาทําการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ระดับรายวิชา ในชวงสอบปลายภาคทุกภาคการศึกษา
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2.2 แนวคิดหรืองานวิจัยที่เกี่ยวของ
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (2562) ทําการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึง
พอใจของนักศึกษาที่มีตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามขอมูล
ทั่วไป ไดแก เพศ ชั้นป คณะ และเกรดเฉลี่ยสะสม โดยใชแบบสอบถามที่ผานการประเมินความความเชื่อมั่น
ไดเทากับ 0.94 ในการเก็บรวบรวมขอมูล จํานวน 413 ชุด ดวยวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ แลวนํา
แบบสอบถามมาวิเคราะหเพื่อหาคาสถิติ ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test)
การวิเคราะหความแปรปรวน (One Way ANOVA) การทดสอบ Brown-Forsythe และการทดสอบความ
แตกตางรายคูดวยวิธี LSD และ Dunnett’s T3 โดยกําหนดคานัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการวิจัย
พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาพรวม
และรายดานทั้ง 5 ดาน อยูในระดับมาก ลําดับแรก ดานผูสอน รองลงมา ดานหลักสูตร ดานการจัดการเรียน
การสอน ดานการวัดและประเมินผล และดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ตามลําดับ เมื่อเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของตอการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบวา นักศึกษาที่เพศ
ตางกันมีความพึงพอใจ ดานหลักสูตร แตกตางกัน นักศึกษาที่ชั้นปตางกันมีความพึงพอใจ ภาพรวม ดาน
ผูสอน ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และดานการวัดและประเมินผล แตกตางกัน นักศึกษาที่คณะ
ตางกันมีความพึงพอใจ ดานปจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน แตกตางกัน และนักศึกษาที่เกรดเฉลี่ยสะสม
ตางกันมีความพึงพอใจ ภาพรวม ดานหลักสูตร ดานผูสอน และดานการจัดการเรียนการสอน แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2554 ทําการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ
จัดการเรียนการสอนและการใหบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงคในการวิจัยเพื่อ
ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอนและการใหบริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 จํานวน 8,387 คน กลุมตัวอยาง
จํานวน 979 คน กําหนดขนาดโดยใชตารางกลุมตัวอยางของ Taro Yamane ที่ระดับความเชื่อมั่น 0.95 ใช
วิธีการสุมแบบ Multistage sampling เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัย
พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลี่ยรายดานจาก
มากไปนอย 3 ลําดับ คือ ดานอาจารยผูสอน ดานการจัดหลักสูตร และดานการเรียนการสอน สวนความพึง
พอใจตอการใหบริการ คือ การใหบริการวิชาการอยูในระดับมาก และการใหบริการทั่วไปอยูในระดับปาน
กลาง สําหรับการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการสอน จําแนกตามเพศ ชั้น
เรียน และสังกัดคณะ โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจไมมีความแตกตางกัน และเมื่อเปรียบเทียบความพึ ง
พอใจของนักศึกษาตอการใหบริการวิชาการและบริการทั่วไป จําแนกตามเพศและสังกัดคณะ พบวา มีความ
แตกตางกัน แตเมื่อจําแนกตามชั้นเรียน พบวา ไมมีความแตกตางกัน
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บทที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
3.1 ลักษณะงาน
การดําเนินการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับ
รายวิชาผานระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี
วัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ของนักศึกษา
ระดับรายวิชา เพื่อใหไดสารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร เปนหนวยงานที่ชวยสนับสนุนการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยใหมีคุณภาพมาตรฐาน และสอดคลองกับทิศทางการศึกษาของประเทศ รวมถึงการพัฒนา
เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนการสอนใหทันตอสถานการณในปจจุบนั และอนาคต งานมาตรฐานและ
พัฒนาหลักสูตร จึงมีหนาที่บริหารจัดการ สงเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมและพัฒนาคุณภาพงานดาน
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การประเมินความพึงพอใจที่มีตอการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจึงเปนสิ่งสําคัญและจําเปนอยางยิ่ง เพื่อใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเกิดผลดีแกผูเรียนและบรรลุวัตถุประสงค
ของการจัดการศึกษา ซึ่งการดําเนินการของงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรจะเปนหนวยงานที่พัฒนาแบบ
ประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของนักศึกษา ระดับรายวิชา
โดยจําแนกแบบประเมินออกเปน 6 ฉบับ ดังนี้
1. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิชาทั่วไป1
2. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา (ระดับปริญญาโท) วิชาวิทยานิพนธ-คนควาอิสระ
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา (ระดับปริญญาเอก) วิชาวิทยานิพนธ-คนควาอิสระ
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา วิชาฝกงาน/การฝกประสบการณภาคสนาม
5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา วิชาสหกิจศึกษา
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาแพทยชั้นคลินิก ป 4 - 6
ทั้งนี้ การพัฒนาแบบประเมินดังกลาวจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสรางแบบประเมินผานระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice
Application ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพื่อใหนักศึกษาทําการประเมินผานระบบบริการการศึกษา
(REG.) ตอไป
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3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับรายวิชา
ผานระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานดังนี้
1) งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับรายวิชา โดยจําแนกตามลักษณะและความเหมาะสมของการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในแตละรายวิชาที่แตกตางกัน ซึ่งตองศึกษาขอมูล รวบรวม วิเคราะห
และสังเคราะหเพื่อใหไดขอคําถามที่ใชในการประเมินใหครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูของมหาวิทยาลัย ซึ่งจําแนกแบบประเมินออกเปน 6 ฉบับ ดังนี้
(1) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิชาทั่วไป1
(2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา (ระดับปริญญาโท) วิชาวิทยานิพนธ-คนควาอิสระ
(3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา (ระดับปริญญาเอก) วิชาวิทยานิพนธ-คนควาอิสระ
(4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา วิชาฝกงาน/การฝกประสบการณภาคสนาม
(5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา วิชาสหกิจศึกษา
(6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาแพทยชั้นคลินิก ป 4 – 6
2) งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร เสนอวาระเพื่อพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับรายวิชา เขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและตรวจสอบความถูกตองและความสอดคลองของขอคําถาม
3) งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร แกไขแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับรายวิชา ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย
จนกวาคณะกรรมการบริหารวิชาการจะเห็นชอบแบบประเมิน
4) งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร สรางแบบประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับรายวิชา ที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัย ผานระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application (ขั้นตอนวิธีการใชงานระบบฯ
เปนไปตามรายละเอียดในหนาที่ 9 – 28)
5) งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ติดตองานทะเบียนและประมวลผล เพื่อขอยืมรหัสนักศึกษา
เขาดูแบบประเมินที่สรางผานระบบบริการการศึกษา (REG.) เนื่องจากการประเมินของนักศึกษาผานระบบ
REG. งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรไมมีอํานาจหนาที่เขาถึงได จึงจําเปนตองขอความรวมมือจากงาน
ทะเบียนฯ
6) งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ตรวจสอบและแกไขแบบประเมินความพึงพอใจตอการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับรายวิชาใหถูกตองครบถวนสมบูรณ
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7) ประชาสัมพันธแจงใหนักศึกษาทําการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ระดับรายวิชา ผานทางอีเมลและระบบบริการการศึกษา (REG.) ตามรอบระยะเวลาที่
กําหนดใหประเมินในแตละภาคการศึกษา โดยเปดระบบใหนักศึกษาทําการประเมินไดภายในระยะเวลา 1
เดือน และกําหนดใหประเมินใหแลวเสร็จกอนวันสุดทายของการจัดการเรียนการสอน
8) งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ดึงรายงานผลการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับรายวิชา สงใหคณะ/หลักสูตร นําสารสนเทศที่ไดจากการประเมิน
ไปใชในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อุบลราชธานี ทั้งนี้ อาจารยผูสอน
สามารถเขาดูผลการประเมินของตนเองในแตละภาคการศึกษาไดจากระบบบริการการศึกษา (REG.)
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- Work flow แสดงขั้นตอนการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ระดับรายวิชาผานระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรจัดทําแบบประเมินความ
พึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับรายวิชา
งานมาตรฐานฯ เสนอวาระเพื่อพิจารณาแบบประเมินฯ
เขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยพิจารณา

มีแกไข

ไมมขี อแกไข

งานมาตรฐานฯ
แกไขแบบประเมิน
ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ

งานมาตรฐานฯ สรางแบบประเมินฯ ผานระบบบริการการศึกษา
UBU Backoffice Application
ติดตองานทะเบียน เพื่อขอรหัสนักศึกษาเขาดูแบบประเมินที่
สรางผานระบบบริการการศึกษา (REG.)

ตรวจสอบความถูกตองของ
แบบประเมินฯ
ไมมขี อแกไข
ประชาสัมพันธแจงการประเมินความพึงพอใจแกนักศึกษาเพื่อเขา
ประเมินผานทางอีเมลและระบบบริการการศึกษา (REG.)

งานมาตรฐานฯ ดึงรายงานผลการประเมินใหคณะ/หลักสูตรที่เกี่ยวของ
รับทราบผลการประเมินเพื่อนําสารสนเทศที่ไดไปพัฒนาปรับปรุง

มีแกไข

งานมาตรฐานฯ
แกไขแบบประเมินฯ
ใหถูกตอง
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- การใชงานระบบการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ระดับรายวิชาผานระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application
มีขั้นตอนดังตอไปนี้
1. การเขาสูระบบ
1) การเขาสูระบบการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ระดับรายวิชาผานระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application เขาไปที่
http://202.28.50.5/vncaller/applications.aspx
2) คลิกเลือกที่เมนู “ระบบวัดผลและประเมินผล”

ภาพที่ 1 ภาพแสดงขั้นตอนการเขาสูระบบ

3) ใส Username และ Password แลวกดที่ปุม OK

ภาพที่ 2 ภาพแสดงขั้นตอนการเขาสูระบบ
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4) คลิกเลือกที่เมนู “ระบบประเมิน”

ภาพที่ 3 ภาพแสดงหนาจอของระบบประเมิน

2. การกําหนดชุดการประเมิน มีขั้นตอนดังนี้
1) เขาสูระบบประมวลผล กลุมเมนู ระบบประเมิน เมนู กําหนดชุดประเมินฯ (เมนูที่ 12)
2) คลิกปุม New เพื่อสรางชุดประเมิน
3) กําหนดรหัสชุดประเมิน
4) ระบุรายละเอียดชุดประเมิน ชื่อชุดประเมินไทย – อังกฤษ จุดประสงค คําชี้แจง
5) กําหนดรูปแบบการแสดงแบบประเมินหนาเว็บไซต
6) กดที่แถบบันทึกเพื่อทํา การบันทึกขอมูล
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ภาพที่ 4 ภาพแสดงการกําหนดชุดประเมินฯ

3. กําหนดคําถาม-คําตอบ ใหแตละชุดประเมิน
การกําหนดคําถาม-คําตอบ ใหแตละชุดประเมิน โดยหนาจอการใชงานจะแบงออกเปน 3 สวน ดังนี้
 ชุดประเมิน กรอบซายมือจะแสดงชุดประเมินอาจารยผูสอนที่ไดกําหนดขั้นในขั้นตอนกอนหนา
 ขอคําถามของชุดประเมิน กรอบขวามือดานบนสําหรับกําหนดขอคําถามของชุดประเมินนั้น
 ตัวเลือก กรอบขวามือดานลางสําหรับกําหนดตัวเลือกคําตอบ ของคําถามนั้น ๆ







ภาพที่ 5 ภาพแสดงหนาจอสวนตางๆ ของการกําหนดคําถาม-คําตอบ ใหแตละชุดประเมิน
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- การกําหนดคําถาม-คําตอบแตละชุดประเมิน มีขั้นตอน ดังนี้
3.1 เขาสูระบบประมวลผล กลุมเมนู ระบบประเมิน เมนู กําหนดคําถาม-คําตอบแตละชุด
ประเมิน (เมนูที่ 13)
3.2 เลือกชุดประเมินที่ตองการกําหนดคําถาม-คําตอบ
3.3 บันทึกขอมูลคําถามใหกับชุดประเมินนั้นๆ โดยหนาจอมีสวนประกอบที่สําคัญ ดังนี้
รายการ
รูปแบบคําถาม

คําอธิบาย
กําหนดรูปแบบของคําถามแตละขอคําถามวาเปนคําถามประเภทใด โดย
จําแนกเปน
H : หมวดคําถาม
หัวขอคําถามดานตางๆ
Q : คําถาม
ขอคําถามปลายปดที่มีตัวเลือก
C : คําถามปลายเปด
คําถามที่เปดใหผูใชสามารถบันทึก
หรือเสนอความคิดเห็นได
M1 : คําถามหลัก (เลือกได 1
หัวขอคําถามหลักใชใน คําถามใน
คําตอบ)
รูปแบบ SS หรือ ST (เลือกตอบได
1 คําตอบ)
M2 : คําถามหลัก (เลือกไดมากกวา หัวขอคําถามหลักใชใน คําถามใน
1 คําตอบ)
รูปแบบ SS หรือ ST (เลือกตอบได
มากกวา 1 คําตอบ)
SS : คําถามยอย
คําถามที่เลือกไดหนึ่งตัวเลือก หรือ
มากกวาหนึ่งตัวเลือก
ST : คําถามยอยขอความ
คําถามที่ใชตอบแบบระบุขอความ

ดานคําถาม

กําหนดเพื่อแยกสวนของขอคําถามในแตละดาน
โดยสามารถเพิ่มดานคําถามไดเองจาก เมนู บันทึกดานการประเมิน (เมนูที่ 14)
เปนตัวเลือกจากคําถามรูปแบบ M เพื่อใชระบุในคําถามรูปแบบ S ที่อยูภายใต
คําถามรูปแบบ M นั้นๆ
ลําดับขอคําถาม (หามซ้ํา)
คําถาม ภาษาไทย
คําถาม ภาษาอังกฤษ
กําหนดคาน้ําหนักของขอคําถาม (มีผลตอการคํานวณคะแนนประเมิน ) โดย
เบื้องตนระบบจะ Default คาเปน 1 ให แตเราสามารถปรับแกได

กลุมคําถามหลัก
ขอที่
คําถาม
Question
น้ําหนัก
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3.4 บันทึกตัวเลือกใหกับขอคําถามแตละขอ โดยระบบจะบังคับใหระบุตัวเลือกเฉพาะ
รูปแบบคําถาม ประเภท Q: คําถาม เทานั้น โดยหนาจอมีสวนประกอบดังนี้
รายการ
รหัสตัวเลือก
ตัวเลือก
CHOICE
คะแนน

คําอธิบาย
รหัสตัวเลือก (หามซ้ํา)
ตัวเลือกตอบ ภาษาไทย
ตัวเลือกตอบ ภาษาอังกฤษ
กําหนดระดับคะแนน

3.5 การคัดลอกรายละเอียดของชุดประเมินและตัวเลือกตอบที่ตองการ สามารถทําโดยมี
ขั้นตอนดังนี้
1) เลือกชุดประเมินปลายทาง ที่ตองการบันทึกรายละเอียดขอคํา ถาม และตัวเลือก
ตอบในชุดประเมินกรอบซายมือ
2) เลือกชุดประเมินตนทาง ที่เมนูคัดลอกจากรายละเอียดของชุดประเมินคําถาม และ
ตัวเลือกตอบ ที่ตองการคัดลอกดานบนสุด
3) คลิกปุม Process เพื่อทําการคัดลอก
4) คลิก Yes เพื่อยืนยันการคัดลอก หรือคลิกปุม NO หากไมตองการคัดลอก
5) คลิก OK เพื่อใหระบบจะทําการคัดลอกรายละเอียดขอคําถาม และคํา ตอบ จากชุด
ประเมินที่ระบุในขั้นตอนที่ 2) มายังชุดประเมินปลายทางที่ระบุในขั้นตอนที่ 1) โดย
ระบบจะทําการคัดลอกรายละเอียดทุกอยาง ขอคํา ถาม และตัวเลือกมาให
6) ปรากฏขอมูลขอคําถามและตัวเลือกจากชุดประเมินที่ระบุในขั้นตอนที่ 3) มาแสดง
เปนอันเสร็จสิ้นการคัดลอกขอมูล ทั้งคําถามและคําตอบ
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ภาพที่ 6 ภาพแสดงการคัดลอกชุดประเมินฯ
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4. การกําหนดชุดประเมินเริ่มตนใหกับรายวิชา และกําหนดเปดประเมินรายวิชา
เปนการกําหนดชุดประเมินเริ่มตนใหกับแตละรายวิชาวารายวิชาดังกลาวจะตองใชแบบ
ประเมินผูสอนชุดใด เมื่อมีการเปดรายวิชาเรียนและกําหนดผูสอนใหกับรายวิชาในขั้นตอนการจัด
ตารางเรียนตารางสอน ระบบจะนําชุดประเมินฯ เริ่มตนที่กํา หนดไวไปเปนชุดประเมินผูสอนของ
รายวิชานั้นอัตโนมัติ โดยมีขั้นตอนดังนี้







ภาพที่ 7 ภาพแสดงหนาจอสวนตางๆ ของการกําหนดชุดประเมินเริ่มตนใหกับรายวิชา

ขั้นตอนการกําหนดชุดประเมินเริ่มตนใหกับรายวิชา และกําหนดการเปดประเมินรายวิชา
4.1 สวน  เขาสูระบบ ประมวลผล กลุมเมนู ระบบประเมิน เมนู กําหนดชุดประเมิน
เริ่มตนใหกับรายวิชา (เมนูที่ 1)
4.2 สวน  สามารถเลือกเฉพาะรายวิชาที่ตองการกําหนดชุดประเมินเริ่มตนใหกับรายวิชา
ได โดยระบุรหัสวิชา หรือชื่อวิชาภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ที่ตองการบางสวนหรือทั้งหมด โดย
ใช * ชวยในการคนหาได จากนั้น คลิกปุม คนหา
4.3 สวน  ระบบจะแสดงรายวิชาที่ตรงกับเงื่อนไขมาแสดงเพื่ อทําการกําหนดชุดประเมินฯ
เริ่มตนตอไป โดยหนาจอมีสวนประกอบดังนี้
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รายการ
รหัสวิชา
V
ประเภทรายวิชา
คณะ
ชื่อวิชา
Course Name
แบบประเมินเริ่มตน
อนุญาตใหประเมิน

คําอธิบาย
แสดงรหัสรายวิชา
แสดง Version ของรายวิชา
แสดงประเภทของรายวิชา
แสดงคณะที่สังกัด
แสดงชื่อวิชาภาษาไทย
แสดงชื่อวิชาภาษาอังกฤษ
กําหนดชุดประเมินเริ่มตนใหกับรายวิชา
กําหนดสถานะเปด/ปดประเมินรายวิชา จําแนกเปน
Y: อนุญาต หมายถึง เปดใหประเมินในรายวิชา
N: ไมอนุญาต หมายถึง ปดไมใหประเมินในรายวิชา
หมายเหตุ สวนนี้จะเปนสวนที่ใชควบคุมการเปดประเมินรายวิชา ทั้งนี้การ
เปดประเมินจะตองขึ้นอยูกับชวงระยะเวลาเริ่มตน-สิ้นสุดการประเมินดวย

4.4 สวน  คอลัมนแบบประเมินเริ่มตน ใหระบุแบบประเมินเริ่มตนที่ตองการกําหนดให
เปนแบบเริ่มตนใหกับวิชาดังกลาว
4.5 สวน  คอลัมน อนุญาตใหประเมิน ใหระบุสถานะ การเปด/ปดประเมินรายวิชา
4.6 สามารถกําหนดแบบประเมินเริ่มตนใหกับรายวิชาเปนชุด และกําหนดอนุญาตใหประเมิน
เปนชุดไดโดยเลือกแบบประเมินรายวิชา และกําหนดอนุญาตใหประเมินที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม
Process ระบบจะทําการกําหนดชุดประเมินเริ่มตนใหกับรายวิชา และการอนุญาตใหประเมิน ใหกับ
ทุกรายวิชาที่ปรากฏบนหนาจอ
5. การกําหนดชุดประเมินใหกับผูสอน และการอนุญาตใหประเมินผูสอน
ระบบสามารถกําหนดชุดประเมินที่ตองการใหนักศึกษาประเมินผูสอนที่ตองการ และ
กําหนดการอนุญาตใหนักศึกษาประเมินผูสอนในป การศึกษาและภาคการศึกษาที่ตองการได ในหัวขอ
กําหนดรายวิชาเริ่มตนใหกับรายวิชา ซึ่งหากทําการกําหนดชุดประเมินเริ่มตนใหกับรายวิชาไวแลว
ระบบจะเรียกใชชุดประเมินที่ผูกกับรายวิชามาเปนชุดประเมินเริ่มตน แตทั้งนี้ ระบบสามารถ
ปรับเปลี่ยนชุดประเมินใหมใหกับผูสอนแตละทานไดในหนาจอนี้ และยังสามารถกําหนดการอนุญาต
ใหประเมิน หรือไมอนุญาตใหประเมินผูสอนในแตละรายวิชาได โดยมีขั้นตอน ดังนี้
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ภาพที่ 8 ภาพแสดงหนาจอสวนตางๆ ของการกําหนดชุดประเมินใหกับผูสอนและการอนุญาตใหประเมินฯ

การกําหนดชุดประเมินใหกับผูสอน และการอนุญาตใหประเมินฯ มีขั้นตอน ดังนี้
5.1 สวน  เขาสูระบบ ประมวลผล กลุมเมนู ระบบประเมิน เมนู กําหนดชุดประเมินใหกับ
ผูสอนและการอนุญาตใหประเมินผูสอน (เมนูที่ 2)
5.2 สวน  ระบุปการศึกษา /ภาคการศึกษา ที่ตองการกําหนดชุดประเมินฯ และเงื่อนไข
เพื่อเรียกแสดงเฉพาะรายวิชาที่ตองการกําหนดวันเริ่มตน สิ้นสุดการประเมินฯ กําหนดหรือแกไขชุด
ประเมินฯ ใหกับรายวิชา โดยสามารถระบุเงื่อนไขบางสวนหรือทั้งหมดได
5.3 สวน  ระบบแสดงรายวิชาที่ตรงตามเงื่อนไขการคนหาที่ระบุในขั้นตอนที่ 3 โดย
หนาจอมีสวนประกอบสําคัญดังนี้
รายการ
ศูนย/สถานศึกษา
ระดับ
รหัส
V
หมูเรียน
ชื่อวิชา

คําอธิบาย
แสดงศูนยการศึกษาที่เปดสอน
แสดงระดับที่เปดสอน
แสดงรหัสวิชา
แสดง Version รายวิชา
แสดงกลุมเรียน (Section)
แสดงชื่อวิชาไทย
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รายการ
คําอธิบาย
วันประเมินจาก - ถึง กําหนดวันที่เริ่มตนและสิ้นสุดการประเมินรายวิชา (ควบคุมการแสดงปุม
ประเมินผูสอน ที่หนาเว็บ) หมายเหตุ หากตองกําหนดวันประเมินเริ่มตน และ
สิ้นสุดการประเมินใหกับรายวิชาที่ปรากฏอยูบนหนาจอแบบเปนชุด สามารถ
ดําเนินการในสวนของการปรับชุดการประเมินเปนชุด ใหระบุวันประเมิน
รายวิชาจาก-ถึง ที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม Process

วันเริ่มแสดงผล
ประเมิน

กําหนดวันเริ่มแสดงผลประเมินใหผูสอน (ควบคุมการแสดงปุม ผลประเมิน
ผูสอนรายคน ที่หนาเว็บ) หมายเหตุ หากตองกําหนดวันเริ่มแสดงผลประเมิน
ใหกับรายวิชาที่ปรากฏอยูบนหนาจอแบบเปนชุด สามารถดําเนินการในสวน
ของการปรับชุดการประเมินเปนชุด ใหระบุวันเริ่มแสดงผลประเมิน ที่ตองการ
จากนั้นคลิกปุม Process

5.4 สวน  กําหนดชวงวันประเมินเริ่มตนและสิ้นสุดการประเมินผูสอน
5.5 สวน  กําหนดชวงวันเริ่มแสดงผลการประเมิน เพื่อใหผูสอนสามารถเขามาตรวจสอบ
ผลประเมินของตนเองได
5.6 สวน  กําหนดการเปด/ปด การประเมินผูสอนรายคน และสามารถกําหนดหรือ
ปรับเปลี่ยนชุดประเมินใหกับผูสอนรายได ดังนี้ โดยหนาจอมีสวนประกอบดังนี้
รายการ
ลําดับ
ผูสอน
ชุดประเมินฯ

คําอธิบาย
แสดง Section ของรายวิชา
แสดงชื่ออาจารยผูสอนในรายวิชา และ Section ดังกลาว
แสดงชื่อชุดประเมินฯ สามารถปรับแกชุดประเมินฯ ใหกับผูสอนได
หมายเหตุ หากตองการแกไข หรือปรับชุดประเมินฯ ใหกับผูสอนทุกทานที่
ปรากฏอยูบนหนาจอแบบเปนชุด สามารถดําเนินการในสวนของการปรับชุด
การประเมินเปนชุด
ใหระบุชุดประเมินฯ ที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม Process
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รายการ
สถานะ

ประเภท

คําอธิบาย
สถานะเปดประเมินผูสอน จําแนกเปน
Y : เปด เปดใหนักศึกษาประเมินผูสอนออนไลนได
N : ปด ปดไมใหนักศึกษาประเมินผูสอนออนไลน
หมายเหตุ วันเริ่มตนและสิ้นสุดการประเมินผูสอนในรายวิชาเปนไปตามวันที่
ระบุในรายวิชาในขั้นตอนที่ 4
แสดงประเภทของอาจารย เชน อาจารยประจํา อาจารยพิเศษ เปนตน

5.7 สามารถกําหนดชุดประเมินผูสอน และวันเริ่มตนและสิ้นสุดการประเมินเปนชุดไดโดย
เลือกแบบประเมินรายวิชา และระบุชวงวันที่ตองการ จากนั้นคลิกปุม Process ระบบจะทําการ
กําหนดชุดประเมิน และชวงวันประเมินเริ่มตนและสิ้นสุดการประเมิน ใหกับทุกรายวิชาที่ปรากฏบน
หนาจอ
หมายเหตุ
- สามารถเลือกแสดงเฉพาะรายวิชาที่กําหนดชุดประเมินแลว หรือเฉพาะวิชาที่ยังไมกําหนด
ชุดประเมินไดโดยติ๊กใหแสดงสัญลักษณ  ลงในชอง  หนารายการที่ตองการ

- กรณีที่กําหนดชุดประเมินเริ่มตนใหกับรายวิชาภายหลังจากการเปดรายวิชาเรียน สามารถ
คลิกปุม ดึงชุดประเมินจากรายวิชา เพื่อใหระบบนําชุดประเมินเริ่มตนที่กําหนดไวในรายวิชามาเปนชุด
ประเมินรายวิชาในปภาคการศึกษาที่ตองการได
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6. การลบผลการประเมิน
เราสามารถลบชุดประเมินที่มีผลการประเมินไปแลวได ในกรณีที่มีนักศึกษาประเมินผูสอนไป
แลว แตตองการจะเปลี่ยนชื่อผูสอน หรือเปลี่ยนแบบประเมินใหกับผูสอน โดยมีขั้นตอน ดังนี้
6.1 ระบุปการศึกษา ภาคการศึกษา และรหัสรายวิชาที่ตองการจะลบผลการประเมิน
6.2 ระบบจะแสดงรายวิชาตามที่ระบุ จากนั้นคลิกเลือกรายวิชาตาม Section ที่ตองการจะ
ลบ
6.3 ระบบจะแสดงชื่อผูสอน และชุดประเมินที่กําหนดไวใหกับผูสอนตาม Section ที่เลือก
ขางตน จากนั้นคลิกเลือกผูสอนที่ตองการ
6.4 จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อนักศึกษาที่ไดทํา การประเมินผูสอน คลิกที่ปุม ลบขอมูลการ
ประเมิน

ภาพที่ 9 ภาพแสดงหนาจอการลบผลประเมินฯ
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7. การพิมพรายงานประเมินผลผูสอน
สามารถพิมพรายงานประเมินผลผูสอนได โดยรายงานจะอยูในหมวดเมนูระบบประเมิน
สวนที่  และเขาสวนที่  รายงานประเมินผลอาจารย ซึ่งสามารถจัดพิมพไดหลายรูปแบบ
ประกอบดวย
เมนูที่ 4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
เมนูที่ 5 สรุปผลการประเมินอาจารยตามรายวิชาตามกลุมการเรียน
เมนูที่ 6 สรุปผลการประเมินอาจารยตามรายวิชา (ทุกรายวิชา)
เมนูที่ 7 สรุปผลการประเมินการใหบริการของหองเรียน
เมนูที่ 8 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนรูปแบบรวมคะแนน
เมนูที่ 9 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนรูปแบบหลายตัวเลือก (อยูระหวางการพัฒนา
ระบบ)
เมนูที่ 10 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนรูปแบบขอเสนอแนะ
เมนูที่ 11 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนแบงตามคณะ




ภาพที่ 10 ภาพแสดงหนาจอการรายงานประเมินผลผูสอน
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วิธีการและตัวอยางการกําหนดรายงานใน เมนูที่ 4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา
1. ระบุรูปแบบประเมิน หรือ ศูนย/สถานศึกษา หรือ ระดับ หรือ คณะ หรือ รหัสวิชา หรือ ป
การศึกษาและภาคการศึกษาจากนั้น คลิกปุม Process
2. รายงานจะแสดงรูปแบบตามที่เจาหนาที่กรองขอมูล

ภาพที่ 11 วิธีการและตัวอยางการกําหนดรายงาน 1
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วิธีการและตัวอยางการกําหนดรายงานใน เมนูที่ 5 สรุปผลการประเมินอาจารยตามรายวิชาตาม
กลุมการเรียน
1. ระบุรูปแบบประเมิน หรือ ศูนย/สถานศึกษา หรือ ระดับ หรือ คณะ หรือ รหัสวิชา หรือ ป
การศึกษาและภาคการศึกษาจากนั้น คลิกปุม Process
2. รายงานจะแสดงรูปแบบตามที่เจาหนาที่กรองขอมูล

ภาพที่ 12 วิธีการและตัวอยางการกําหนดรายงาน 2
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วิธีการและตัวอยางการกําหนดรายงานใน เมนูที่ 6 สรุปผลการประเมินอาจารยตามรายวิชา
(ทุกรายวิชา)
1. ระบุรูปแบบประเมิน หรือ ศูนย/สถานศึกษา หรือ ระดับ หรือ คณะ หรือ รหัสวิชา หรือ ป
การศึกษาและภาคการศึกษาจากนั้น คลิกปุม Process
2. รายงานจะแสดงรูปแบบตามที่เจาหนาที่กรองขอมูล

ภาพที่ 13 วิธีการและตัวอยางการกําหนดรายงาน 3
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วิธีการและตัวอยางการกําหนดรายงานใน เมนูที่ 7 สรุปผลการประเมินการใหบริการของหองเรียน
1. ระบุรูปแบบประเมิน หรือ ศูนย/สถานศึกษา หรือ ระดับ หรือ คณะ หรือ รหัสวิชา หรือ ป
การศึกษาและภาคการศึกษาจากนั้น คลิกปุม Process
2. รายงานจะแสดงรูปแบบตามที่เจาหนาที่กรองขอมูล

ภาพที่ 14 วิธีการและตัวอยางการกําหนดรายงาน 4
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วิธีการและตัวอยางการกําหนดรายงานใน เมนูที่ 8 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอน
รูปแบบรวมคะแนน
1. ระบุรูปแบบประเมิน หรือ คณะ หรือ ชื่ออาจารย หรือ รหัสวิชา หรือกลุมการเรียน (SECTION)
หรือ ปการศึกษาและภาคการศึกษาจากนั้น คลิกปุม Process
2. รายงานจะแสดงรูปแบบตามที่เจาหนาที่กรองขอมูล

ภาพที่ 15 วิธีการและตัวอยางการกําหนดรายงาน 5
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วิธีการและตัวอยางการกําหนดรายงานใน เมนูที่ 10 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอน
รูปแบบขอเสนอแนะ
1. ระบุรูปแบบประเมิน หรือ ศูนย/สถานศึกษา หรือ ระดับ หรือ คณะ หรือ รหัสวิชา หรือ
ปการศึกษาและภาคการศึกษาจากนั้น คลิกปุม Process
2. รายงานจะแสดงรูปแบบตามที่เจาหนาที่กรองขอมูล

ภาพที่ 16 วิธีการและตัวอยางการกําหนดรายงาน 6
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วิธีการและตัวอยางการกําหนดรายงานใน เมนูที่ 11 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอน
แบงตามคณะ
1. ระบุ ศูนย/สถานศึกษา ปการศึกษาและภาคการศึกษาจากนั้น คลิกปุม Process
2. รายงานจะแสดงขอมูลรายงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยแบงตามคณะดังภาพ

ภาพที่ 17 วิธีการและตัวอยางการกําหนดรายงาน 7
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3.3 เทคนิคการปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จ
3.3.1 ทักษะความรูความสามารถที่พึงมี
1) มีการกําหนดเปาหมายในการทํางานใหชัดเจน วาเราตองการทําอะไร และมีการ
กําหนดระยะเวลาในการทํางาน
2) มีการวางแผนการทํางาน คือ มีการกําหนดวาตองทําอะไรบางในแตละวันหรือชวง
ระยะเวลาที่กําหนด จัดลําดับงานโดยเรียงตามลําดับความสําคัญและความเรงดวน
3) เมื่อคิดงานที่สรางสรรค หรือประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับงานออกตองมีการจดบันทึก
เพื่อปองกันการหลงลืม
4) ทํางานอยางตั้งใจ มีวินัยและขยันมั่นเพียร บนพื้นฐานของการมีความรู ความเขาใจ
ในกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวของ
3.3.2 เงื่อนไข/ขอสังเกต/ขอควรระวัง/สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงาน
1) ตองพัฒนาตัวเองอยูเสมอ นอกจากมีการวางแผนการทํางานแลว เมื่อเราทํางานจน
ประสบความสําเร็จในงานนั้นๆ แลว ก็ไมควรหยุดพัฒนาตัวเอง ตองศึกษากฎ ระเบียบ ขอบังคับ
ประกาศ ที่เกี่ยวของที่อาจเปลี่ยนแปลงไปอยางตอเนื่องเพิ่มเติมอยูเสมอ
2) สิ่งที่ควรคํานึงในการปฏิบัติงานการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับรายวิชาผานระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice
Application ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตองเปนไปตามปฏิทินการศึกษาดานวิชาการระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา แตจะเห็นไดวาการกําหนดระยะเวลาตามปฏิทินกําหนดใน
ระยะเวลา 2 สัปดาหเทานั้น (ชวงสอบปลายภาคในทุกๆ ภาคการศึกษา) ทําใหมีนักศึกษาจํานวนมาก
ขอขยายระยะเวลาเพิ่มในทุกๆ ภาคการศึกษา ดังนั้น งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร จะตอง
พิจารณาเปดระบบใหนักศึกษาประเมินกอนและหลังสอบกลางภาคอยางละ 1 สัปดาห รวมเปน
ระยะเวลาในการทําการประเมินของนักศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 4 สัปดาห
3.4 ผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน
จากการดําเนินงานการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรูระดับรายวิชาผานระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application สงผลให
นักศึกษาเขาทําการประเมินการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ระดับรายวิชา คิดเปน
รอยละ 80 ขึ้นไปทุกคณะ/วิทยาลัย และคณะ/วิทยาลัยมีการนําผลประเมินรายวิชาในใชในการพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพดียิ่งขึ้น โดยผลการประเมินรายวิชา ประจําป
การศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.46 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน อยูใน
ระดับมาก
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บทที่ 4
ปญหา อุปสรรค แนวทางแกไข และการพัฒนางาน
จากการดําเนินการประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ระดับรายวิชา ผานระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พบปญหา อุปสรรค แนวทางแกไขและพัฒนางาน รวมถึงขอเสนอแนะ ดังนี้
4.1 ปญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน
ปญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงาน ดังนี้
1) ขอจํากัดของระบบประเมิน ซึ่งจะอางอิงขอมูลรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคตาม
ระบบการบริการการศึกษา (REG.) สําหรับบางวิชาที่มีกลุมการเรียน ขอมูลการประเมินจะแยกตาม
กลุมการเรียนดวย ซึ่งการดําเนินงานของคณะจะใสชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาหรือเจาหนาที่ที่
เกี่ยวของไปในทุกกลุมการประเมินเพื่อการบริหารจัดการรายวิชานั้นๆ ทําใหนักศึกษาตองประเมิน
อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาหรือเจาหนาที่ที่ไมไดสอนนักศึกษาในกลุมนั้นๆ จริง ทําใหผลการประเมิน
คาดเคลื่อนและไมตรงตามความเปนจริง
2) ระบบประเมินรายวิชาที่พัฒนาขึ้น เมื่อมหาวิทยาลัย มีการเปลี่ยนแปลงระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากเดิมเปนใชเกณฑ Edpex ทําใหขอมูลสารสนเทศจากระบบ
ประเมินรายวิชาไมเปนไปตามความตองการของเกณฑที่ใชประเมินตามเกณฑ Edpex ในปจจุบัน
4.2 แนวทางแกไขและพัฒนางาน
1) งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ดําเนินการสงบันทึกขอความถึงคณะ/วิทยาลัยให
ตรวจสอบรายชื่ออาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาหรือเจาหนาที่ที่ไมไดสอนนักศึกษาในแตละกลุมการ
เรียนในระบบการบริการการศึกษา (REG.) ลวงหนา 1 เดือน
2) กรณีที่คณะ/วิทยาลัยยืนยันใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาหรือเจาหนาที่มีรายชื่อใน
ทุกกลุมการเรียนเพื่อการบริหารจัดการรายวิชานั้นๆ ใหคณะ/วิทยาลัยทําบันทึกขอความถึงงาน
มาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรเพื่อกําหนดไมใหประเมินอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาหรือเจาหนาที่ที่
ไมไดสอนนักศึกษาในแตละกลุมการเรียน (แตจะใชระยะเวลานานเนื่องจากมีหลายกลุมการเรียนและ
หลายรายวิชา)
3) เสนอขอจํากัด ในการดึงสารสนเทศที่ตองการจากระบบประเมินแกผูบริหารทราบเพื่อ
การพัฒนาระบบประเมินรายวิชาใหสามารถดึงสารสนเทศตามความตองการของเกณฑการประเมิน
ของมหาวิทยาลัยในปจจุบัน
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4.3 ขอเสนอแนะ
1) ควรพัฒนาระบบการบริการการศึกษา (REG.) ใหอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาหรือ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในรายวิชาสามารถดําเนินการบริหารจัดการรายวิชาในภาพรวมได โดยที่ไมตองมี
รายชื่อในแตละกลุมการเรียน เพื่อปองกันไมใหนักศึกษาประเมินอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชาหรือ
เจาหนาที่ที่ไมไดสอนนักศึกษาในกลุ มนั้นๆ จริง และสงผลใหผลการประเมินคลาดเคลื่อนและไมตรง
ตามความเปนจริง
2) การประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ระดับรายวิชาผานระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ตองเปนไปตามปฏิทินการศึกษาดานวิชาการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
แตจะเห็นไดวาการกําหนดระยะเวลาตามปฏิทินกําหนดในระยะเวลา 2 สัปดาหเทานั้น (ชวงสอบ
ปลายภาคในทุกๆ ภาคการศึกษา) ทําใหมีนักศึกษาจํานวนมากขอขยายระยะเวลาเพิ่มในทุกๆ ภาค
การศึกษา ดังนั้น งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร จะตองพิจารณาเปดระบบใหนักศึกษาประเมิน
กอนและหลังสอบกลางภาคอยางละ 1 สัปดาห รวมเปนระยะเวลาในการทําการประเมินของนักศึกษา
จํานวนทั้งสิ้น 4 สัปดาห
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