
 

 
 

คู่มือการปฏิบัติงาน 
การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ระดับรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application  

สําหรับเจ้าหน้าที่งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โดย 

 

งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี



 

คํานํา 
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ใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานท่ีมีระบบระเบียบ และมีข้ันตอนการทํางานตามวงจรคุณภาพ PDCA ลด
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมา ความจําเป็น ความสําคัญ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีตั้งอยู่ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มีจุดมุ่งหมายของการตั้งสถาบันเพ่ือพัฒนากําลังคนและสร้างองค์ความรู้เพ่ือพัฒนา
ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยเฉพาะทางตอนล่างให้้มีโอกาสเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษามากข้ึน มี
ฐานะความเป็นอยู่่และคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน โดยมีปรัชญาคือ “สร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพ้ืนฐานความ
พอเพียง” และมีพันธกิจท่ีสําคัญด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย คือ การสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 
มาตรฐาน มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ รวมถึงการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมท่ีนําไป
ประยุกต์ใช้ประโยชน์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคลุ่มน้ําโขง 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาภูมิภาคและประเทศชาติ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคม
การศึกษา วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้
บุคคลได้พัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต สามารถพัฒนาศักยภาพและความสามารถด้านต่าง ๆ ท่ีจะดํารงชีพได้
อย่างมีความสุข และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางสังคมเศรษฐกิจในปัจจุบัน การท่ีจะพัฒนาใน
ด้านการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุจุดมุ่งหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ปัจจัยหลักท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งประการหนึ่งคือ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาท่ีจะ
ขับเคลื่อนพลังการปฏิรูปการศึกษา จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนท่ียึดผู้เรียนเป็น
สําคัญ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข อีกท้ังสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีช่วยให้ผู้เรียนเข้าถึง
องค์ความรู้ต่างๆ นั้นเป็นตัวช่วยท่ีสําคัญอีกประการ ดังนั้น การปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริง การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนและบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การจัดการศึกษาต่อไป 

งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีสังกัดภายใต้สํานักงาน
อธิการบดีมีภาระหน้าท่ีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นกลไกช่วยสนับสนุนการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้มี
คุณภาพมาตรฐานสอดคล้องกับทิศทางการศึกษาของประเทศ ภายใต้กรอบทิศทางของกรอบแผนหรือ
นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แผนด้านอุดมศึกษาของประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล เพ่ือให้การดําเนินงานเชื่อมโยงสัมพันธ์กัน
ทุกระดับ อันนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายเดียวกันคือเพ่ือพัฒนาอุดมศึกษาของประเทศให้มีคุณภาพ จึงได้ 
พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ระดับรายวิชาผ่าน
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ระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application เพ่ือให้ได้สารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
มากยิ่งข้ึน ดังนั้น จึงได้จัดทําคู่มือปฏิบัติงานนี้ข้ึน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับรายวิชาผ่านระบบ
บริการการศึกษา UBU Backoffice Application ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี อีกท้ังยังใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานท่ี
มีระบบระเบียบ และมีข้ันตอนการทํางานตามวงจรคุณภาพ PDCA ลดความผิดพลาดในการทํางาน เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานให้ดียิ่งข้ึน 
 

1.2  วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรหรือผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการ

ปฏิบัติงานด้านการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ
รายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

2) เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรหรือผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการ
ดําเนินงานท่ีมีระบบระเบียบ และมีข้ันตอนการทํางานตามวงจรคุณภาพ PDCA ลดความผิดพลาดในการ
ทํางาน เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานให้ดียิ่งข้ึน 

  
1.3  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1) ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการ
เรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice 
Application ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  

2) ผู้ปฏิบัติงานมีแนวทางการดําเนินงานท่ีมีระบบระเบียบ และมีข้ันตอนการทํางานตาม
วงจรคุณภาพ PDCA ลดความผิดพลาดในการทํางาน เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานให้ดียิ่งข้ึน 

  
1.4  ขอบเขตของการจัดทําคู่มือ 

คู่มือการปฏิบัติงาน การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ระดับรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application สําหรับเจ้าหน้าท่ีงาน
มาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรหรือผู้ปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีเนื้อหาประกอบด้วย ข้ันตอนและ
กระบวนการในส่วนงานสําหรับเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานด้านการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application 
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิธีการใช้งานระบบต้ังแต่ การเข้าสู่ระบบ การกําหนดชุดการประเมิน การ
กําหนดคําถาม-คําตอบแต่ละชุดประเมินฯ การกําหนดชุดประเมินเริ่มต้นให้กับรายวิชา และกําหนดเปิด
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ประเมินรายวิชา การกําหนดชุดประเมินให้กับผู้สอน และการอนุญาตให้ประเมินผู้สอน และการพิมพ์รายงาน
ประเมินผลผู้สอน 

 
1.5  นิยามศัพท์เฉพาะ 
“การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้” 

หมายความว่า การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ระดับรายวิชา ผ่านระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

“ระบบบริการการศึกษา (UBU Backoffice Application)” หมายความว่า ระบบการให้บริการ
งานด้านการศึกษา (REG.) สําหรับผู้ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 “คณะ” หมายความว่า คณะ วิทยาลัยหรือหน่วยงานท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืนท่ีมีหน้าท่ีจัดการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“คณะกรรมการบริหารวิชาการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารงานวิชาการท่ีได้รับการ

แต่งต้ังโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“นักศึกษา” หมายความว่า บุคคลท่ีเข้ารับการศึกษาและกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี   
“ผู้ปฏิบัติงาน” หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานในงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กอง

บริการการศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“ความพึงพอใจ” หมายความว่า ความรู้สึกหรือทัศนคติของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการ

สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
“การจัดการเรียนการสอน” หมายความว่า วิธีการ กระบวนการ ท่ีจะได้มาถึงซ่ึงข้อมูล

การศึกษาตามจุดมุ่งหมายของการเรียน รวมไปถึงความรู้ และเทคนิคการสอนของอาจารย์ผู้สอน 
“สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้” หมายความว่า ห้องเรียน สื่อ และสิ่งอํานวยความสะดวก ในห้องเรียน 

หนังสือ ตํารา งานวิจัย วิทยานิพนธ์ สําหรับการศึกษาค้นคว้า รวมไปถึงเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบ
อินเทอร์เน็ต 
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บทที่  2   
กฎหมายที่เกีย่วข้องและหลักเกณฑ์วิธกีารปฏิบัติงาน 

 
2.1 กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและหรือหลักเกณฑ์ วิธีการตามกฎหมายกําหนด  

การดําเนินการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ
รายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี
กฎหมายที่เก่ียวข้องและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงาน ดังต่อไปน้ี 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การจัดทําหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร พ.ศ. 
2564 หมวด 7 การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร กําหนดให้ต้องประเมินความพึงพอใจ/ความไม่
พึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 กําหนดให้
นักศึกษาต้องทําการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ
รายวิชา ก่อนเข้าดูผลการเรียนในแต่ละรายวิชา 

3. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2564 กําหนดให้
นักศึกษาต้องทําการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ
รายวิชา ก่อนเข้าดูผลการเรียนในแต่ละรายวิชา 

4. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558  
ข้อ 15-16 กําหนดให้ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพดีข้ึน 

  5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558  
ข้อ 16-17 กําหนดให้ประเมินคุณภาพการศึกษาเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการ
สอนให้มีคุณภาพดีข้ึน 

  6. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 กําหนดให้มีการควบคุมมาตรฐานหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร พ.ศ. 2558 

7. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 
ข้อ 8 กําหนดให้สถาบันต้องมีการประเมินเพ่ือพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง 

8. ประกาศมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและ
ระดับบัณฑิตศึกษา กําหนดให้นักศึกษาทําการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ระดับรายวิชา ในช่วงสอบปลายภาคทุกภาคการศึกษา 
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2.2 แนวคิดหรืองานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสนุันทา (2562) ทําการวิจัย เรื่อง ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการ
จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบความพึง
พอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จําแนกตามข้อมูล
ท่ัวไป ได้แก่ เพศ ชั้นปี คณะ และเกรดเฉลี่ยสะสม โดยใช้แบบสอบถามท่ีผ่านการประเมินความความเชื่อม่ัน
ได้เท่ากับ 0.94 ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จํานวน 413 ชุด ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ แล้วนํา
แบบสอบถามมาวิเคราะห์เพ่ือหาค่าสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t-test)  
การวิเคราะห์ความแปรปรวน (One Way ANOVA) การทดสอบ Brown-Forsythe และการทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ด้วยวิธี LSD และ Dunnett’s T3 โดยกําหนดค่านัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ผลการวิจัย
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาพรวม
และรายด้านท้ัง 5 ด้าน อยู่ในระดับมาก ลําดับแรก ด้านผู้สอน รองลงมา ด้านหลักสูตร ด้านการจัดการเรียน
การสอน ด้านการวัดและประเมินผล และด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน ตามลําดับ เม่ือเปรียบเทียบ
ความพึงพอใจของต่อการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พบว่า นักศึกษาท่ีเพศ
ต่างกันมีความพึงพอใจ ด้านหลักสูตร แตกต่างกัน นักศึกษาท่ีชั้นปีต่างกันมีความพึงพอใจ ภาพรวม ด้าน
ผู้สอน ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และด้านการวัดและประเมินผล แตกต่างกัน นักศึกษาท่ีคณะ
ต่างกันมีความพึงพอใจ ด้านปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน แตกต่างกัน และนักศึกษาท่ีเกรดเฉลี่ยสะสม
ต่างกันมีความพึงพอใจ ภาพรวม ด้านหลักสูตร ด้านผู้สอน และด้านการจัดการเรียนการสอน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 2554 ทําการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการ
จัดการเรียนการสอนและการให้บริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยเพ่ือ
ศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอนและการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครศรีธรรมราช ท่ีกําลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 8,387 คน กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 979 คน กําหนดขนาดโดยใช้ตารางกลุ่มตัวอย่างของ Taro Yamane ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 0.95 ใช้
วิธีการสุ่มแบบ Multistage sampling เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม ผลการวิจัย 
พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก เรียงลําดับค่าเฉลี่ยรายด้านจาก
มากไปน้อย 3 ลําดับ คือ ด้านอาจารย์ผู้สอน ด้านการจัดหลักสูตร และด้านการเรียนการสอน ส่วนความพึง
พอใจต่อการให้บริการ คือ การให้บริการวิชาการอยู่ในระดับมาก และการให้บริการท่ัวไปอยู่ในระดับปาน
กลาง สําหรับการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการจัดการเรียนการสอน จําแนกตามเพศ ชั้น
เรียน และสังกัดคณะ โดยภาพรวมระดับความพึงพอใจไม่มีความแตกต่างกัน และเม่ือเปรียบเทียบความพึง
พอใจของนักศึกษาต่อการให้บริการวิชาการและบริการท่ัวไป จําแนกตามเพศและสังกัดคณะ พบว่า มีความ
แตกต่างกัน แต่เม่ือจําแนกตามชั้นเรียน พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน 
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บทที่ 3  
ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

3.1 ลักษณะงาน 
 การดําเนินการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับ
รายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มี
วัตถุประสงค์เพ่ือประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา
ระดับรายวิชา เพ่ือให้ได้สารสนเทศมาพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
 งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร เป็นหน่วยงานท่ีช่วยสนบัสนุนการบริหารงานวิชาการของ
มหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพมาตรฐาน และสอดคล้องกับทิศทางการศึกษาของประเทศ ร่วมถึงการพัฒนา
เทคนิคและแนวทางการจัดการเรียนการสอนให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันและอนาคต งานมาตรฐานและ
พัฒนาหลักสูตร จึงมีหน้าท่ีบริหารจัดการ ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนานวัตกรรมและพัฒนาคุณภาพงานด้าน
หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย การประเมินความพึงพอใจท่ีมีต่อการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จึงเป็นสิ่งสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เกิดผลดีแก่ผู้เรียนและบรรลุวัตถุประสงค์
ของการจัดการศึกษา ซ่ึงการดําเนินการของงานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรจะเป็นหน่วยงานท่ีพัฒนาแบบ
ประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนักศึกษา ระดับรายวิชา 
โดยจําแนกแบบประเมินออกเป็น 6 ฉบับ ดังนี้ 

1. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิชาท่ัวไป1 
2. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา (ระดับปริญญาโท) วิชาวิทยานิพนธ์-ค้นควา้อิสระ 
3. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา (ระดับปริญญาเอก) วิชาวิทยานิพนธ์-ค้นคว้าอิสระ 
4. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา วิชาฝึกงาน/การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
5. แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา วิชาสหกิจศึกษา 
6. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก  ปี 4 - 6 

 ท้ังนี้ การพัฒนาแบบประเมินดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และสร้างแบบประเมินผ่านระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice 
Application ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เพ่ือให้นักศึกษาทําการประเมินผ่านระบบบริการการศึกษา 
(REG.) ต่อไป 
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3.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับรายวิชา
ผ่านระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 

1) งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับรายวิชา โดยจําแนกตามลักษณะและความเหมาะสมของการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละรายวิชาท่ีแตกต่างกัน ซ่ึงต้องศึกษาข้อมูล รวบรวม วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์เพ่ือให้ได้ข้อคําถามท่ีใช้ในการประเมินให้ครอบคลุมการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย ซ่ึงจําแนกแบบประเมินออกเป็น 6 ฉบับ ดังนี้ 

 (1) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา วิชาท่ัวไป1 
 (2) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา (ระดับปริญญาโท) วิชาวิทยานิพนธ์-ค้นคว้าอิสระ 
 (3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา (ระดับปริญญาเอก) วิชาวิทยานิพนธ์-ค้นคว้าอิสระ 
 (4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา วิชาฝึกงาน/การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
 (5) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา วิชาสหกิจศึกษา 
 (6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิก ปี 4 – 6  
2) งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร เสนอวาระเพ่ือพิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ

จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับรายวิชา เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องและความสอดคล้องของข้อคําถาม 

3) งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร แก้ไขแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับรายวิชา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัย
จนกว่าคณะกรรมการบริหารวิชาการจะเห็นชอบแบบประเมิน 

4) งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน
และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับรายวิชา ท่ีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัย ผ่านระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application (ข้ันตอนวิธีการใช้งานระบบฯ 
เป็นไปตามรายละเอียดในหน้าท่ี 9 – 28)  

5)  งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล เพ่ือขอยืมรหัสนักศึกษา
เข้าดูแบบประเมินท่ีสร้างผ่านระบบบริการการศึกษา (REG.) เนื่องจากการประเมินของนักศึกษาผ่านระบบ 
REG. งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรไม่มีอํานาจหน้าท่ีเข้าถึงได้ จึงจําเป็นต้องขอความร่วมมือจากงาน
ทะเบียนฯ  

6) งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ตรวจสอบและแก้ไขแบบประเมินความพึงพอใจต่อการ
จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับรายวิชาให้ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ 

 



8 

 

7) ประชาสัมพันธ์แจ้งให้นักศึกษาทําการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ระดับรายวิชา ผ่านทางอีเมลและระบบบริการการศึกษา (REG.) ตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนดให้ประเมินในแต่ละภาคการศึกษา โดยเปิดระบบให้นักศึกษาทําการประเมินได้ภายในระยะเวลา 1 
เดือน และกําหนดให้ประเมินให้แล้วเสร็จก่อนวันสุดท้ายของการจัดการเรียนการสอน 

8) งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ดึงรายงานผลการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับรายวิชา ส่งให้คณะ/หลักสูตร นําสารสนเทศท่ีได้จากการประเมิน
ไปใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ท้ังนี้ อาจารย์ผู้สอน
สามารถเข้าดูผลการประเมินของตนเองในแต่ละภาคการศึกษาได้จากระบบบริการการศึกษา (REG.)  
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- Work flow แสดงข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ระดับรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานมาตรฐานฯ 
แก้ไขแบบประเมิน

ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการ

บริหารงานวิชาการ 

งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสตูรจัดทําแบบประเมิน
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรยีนการสอนและ 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับรายวิชา 

งานมาตรฐานฯ เสนอวาระเพ่ือพิจารณาแบบประเมินฯ  
เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบรหิารวิชาการมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการบรหิารวิชาการ
มหาวิทยาลยัพิจารณา

ไม่มีข้อแก้ไข 

มีแก้ไข 

งานมาตรฐานฯ สรา้งแบบประเมนิฯ ผ่านระบบบริการการศึกษา 
UBU Backoffice Application 

ตรวจสอบความถูกต้องของ 
แบบประเมินฯ

ไม่มีข้อแก้ไข 

มีแก้ไข งานมาตรฐานฯ  
แก้ไขแบบประเมินฯ 

ให้ถูกต้อง  

ประชาสมัพันธ์แจ้งการประเมินความพึงพอใจแก่นักศึกษาเพ่ือเข้า
ประเมินผ่านทางอีเมลและระบบบริการการศึกษา (REG.)  

ติดต่องานทะเบียน เพ่ือขอรหัสนักศึกษาเข้าดูแบบประเมินท่ี
สร้างผ่านระบบบริการการศึกษา (REG.) 

งานมาตรฐานฯ ดึงรายงานผลการประเมินใหค้ณะ/หลักสตูรท่ีเก่ียวข้อง
รับทราบผลการประเมินเพ่ือนําสารสนเทศท่ีไดไ้ปพัฒนาปรับปรุง 
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- การใช้งานระบบการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ระดับรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application   
มีข้ันตอนดังต่อไปน้ี 
 

1. การเข้าสู่ระบบ 

1) การเข้าสู่ระบบการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ระดับรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application เข้าไปท่ี 
 http://202.28.50.5/vncaller/applications.aspx 

2) คลิกเลือกท่ีเมนู “ระบบวัดผลและประเมินผล” 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ภาพแสดงข้ันตอนการเข้าสู่ระบบ 
 

 3) ใส่ Username และ Password แล้วกดท่ีปุ่ม OK  
 

 
ภาพท่ี 2 ภาพแสดงข้ันตอนการเข้าสู่ระบบ 
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 4) คลิกเลือกท่ีเมนู “ระบบประเมิน” 
 

 
 

ภาพท่ี 3 ภาพแสดงหน้าจอของระบบประเมิน 

 
 
2. การกําหนดชุดการประเมิน มีข้ันตอนดังนี้ 
 1) เข้าสู่ระบบประมวลผล กลุ่มเมนู ระบบประเมิน เมนู กําหนดชุดประเมินฯ (เมนูท่ี 12) 
 2) คลิกปุ่ม New เพ่ือสร้างชุดประเมิน 

 3) กําหนดรหัสชุดประเมิน 

 4) ระบุรายละเอียดชุดประเมิน ชื่อชุดประเมินไทย – อังกฤษ จุดประสงค์ คําชี้แจง 

 5) กําหนดรูปแบบการแสดงแบบประเมินหน้าเว็บไซต์ 

 6) กดท่ีแถบบันทึกเพ่ือทําการบันทึกข้อมูล 
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ภาพท่ี 4 ภาพแสดงการกําหนดชุดประเมินฯ 
 

3. กําหนดคําถาม-คําตอบ ให้แต่ละชุดประเมิน 
 การกําหนดคําถาม-คําตอบ ให้แต่ละชุดประเมิน โดยหน้าจอการใช้งานจะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
 ชุดประเมิน กรอบซ้ายมือจะแสดงชุดประเมินอาจารย์ผู้สอนท่ีได้กําหนดข้ันในข้ันตอนก่อนหน้า 
 ข้อคําถามของชุดประเมิน กรอบขวามือด้านบนสําหรับกําหนดข้อคําถามของชุดประเมินนั้น 
 ตัวเลือก กรอบขวามือด้านล่างสําหรับกําหนดตัวเลือกคําตอบ ของคําถามนั้น ๆ 
 

 
 ภาพท่ี 5 ภาพแสดงหน้าจอส่วนตา่งๆ ของการกําหนดคําถาม-คําตอบ ให้แต่ละชุดประเมิน 
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- การกําหนดคําถาม-คําตอบแต่ละชุดประเมิน มีข้ันตอน ดังนี้ 
3.1 เข้าสู่ระบบประมวลผล กลุ่มเมนู ระบบประเมิน เมนู กําหนดคําถาม-คําตอบแต่ละชุด

ประเมิน (เมนูท่ี 13)  
3.2 เลือกชุดประเมินท่ีต้องการกําหนดคําถาม-คําตอบ  
3.3 บันทึกข้อมูลคําถามให้กับชุดประเมินนั้นๆ โดยหน้าจอมีส่วนประกอบท่ีสําคัญ ดังนี้ 

 
รายการ คําอธิบาย 

รูปแบบคําถาม กําหนดรูปแบบของคําถามแต่ละข้อคําถามว่าเป็นคําถามประเภทใด โดย
จําแนกเป็น 
H : หมวดคําถาม หัวข้อคําถามด้านต่างๆ 
Q : คําถาม ข้อคําถามปลายปิดท่ีมีตัวเลือก 
C : คําถามปลายเปิด คําถามท่ีเปิดให้ผู้ใช้สามารถบันทึก

หรือเสนอความคิดเห็นได้ 
M1 : คําถามหลัก (เลือกได้ 1 
คําตอบ) 

หัวข้อคําถามหลักใช้ใน คําถามใน
รูปแบบ SS หรือ ST (เลือกตอบได้ 
1 คําตอบ) 

M2 : คําถามหลัก (เลือกได้มากกว่า 
1 คําตอบ) 

หัวข้อคําถามหลักใช้ใน คําถามใน
รูปแบบ SS หรือ ST (เลือกตอบได้ 
มากกว่า 1 คําตอบ) 

SS : คําถามย่อย คําถามท่ีเลือกได้หนึ่งตัวเลือก หรือ
มากกว่าหนึ่งตัวเลือก 

ST : คําถามย่อยข้อความ คําถามท่ีใช้ตอบแบบระบุข้อความ 
  

 

ด้านคําถาม กําหนดเพ่ือแยกส่วนของข้อคําถามในแต่ละด้าน  
โดยสามารถเพ่ิมด้านคําถามได้เองจาก เมนู บันทึกด้านการประเมิน (เมนูท่ี 14) 

กลุ่มคําถามหลัก เป็นตัวเลือกจากคําถามรูปแบบ M เพ่ือใช้ระบุในคําถามรูปแบบ S ท่ีอยู่ภายใต้
คําถามรูปแบบ M นั้นๆ 

ข้อท่ี ลําดับข้อคําถาม (ห้ามซํ้า) 
คําถาม คําถาม ภาษาไทย 
Question คําถาม ภาษาอังกฤษ 
น้ําหนัก กําหนดค่าน้ําหนักของข้อคําถาม (มีผลต่อการคํานวณคะแนนประเมิน) โดย

เบื้องต้นระบบจะ Default ค่าเป็น 1 ให้ แต่เราสามารถปรับแก้ได้ 
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3.4 บันทึกตัวเลือกให้กับข้อคําถามแต่ละข้อ โดยระบบจะบังคับให้ระบุตัวเลือกเฉพาะ
รูปแบบคําถาม ประเภท Q: คําถาม เท่านั้น โดยหน้าจอมีส่วนประกอบดังนี้ 
 

รายการ คําอธิบาย 
รหัสตัวเลือก รหัสตัวเลือก (ห้ามซํ้า) 
ตัวเลือก ตัวเลือกตอบ ภาษาไทย  
CHOICE  ตัวเลือกตอบ ภาษาอังกฤษ  
คะแนน กําหนดระดับคะแนน 

 
3.5 การคัดลอกรายละเอียดของชุดประเมินและตัวเลือกตอบท่ีต้องการ สามารถทําโดยมี

ข้ันตอนดังนี้ 
1) เลือกชุดประเมินปลายทาง ท่ีต้องการบันทึกรายละเอียดข้อคําถาม และตัวเลือก

ตอบในชุดประเมินกรอบซ้ายมือ 
2) เลือกชุดประเมินต้นทาง ท่ีเมนูคัดลอกจากรายละเอียดของชุดประเมินคําถาม และ

ตัวเลือกตอบ ท่ีต้องการคัดลอกด้านบนสุด 
3) คลิกปุ่ม Process เพ่ือทําการคัดลอก 
4) คลิก Yes เพ่ือยืนยันการคัดลอก หรือคลิกปุ่ม NO หากไม่ต้องการคัดลอก 
5) คลิก OK เพ่ือให้ระบบจะทําการคัดลอกรายละเอียดข้อคําถาม และคําตอบ จากชุด

ประเมินท่ีระบุในข้ันตอนที่ 2) มายังชุดประเมินปลายทางท่ีระบุในข้ันตอนท่ี 1) โดย
ระบบจะทําการคัดลอกรายละเอียดทุกอย่าง ข้อคําถาม และตัวเลือกมาให้ 

6) ปรากฏข้อมูลข้อคําถามและตัวเลือกจากชุดประเมินท่ีระบุในข้ันตอนท่ี 3) มาแสดง 
เป็นอันเสร็จสิ้นการคัดลอกข้อมูล ท้ังคําถามและคําตอบ 
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ภาพท่ี 6 ภาพแสดงการคัดลอกชุดประเมินฯ 
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4. การกําหนดชุดประเมินเริ่มต้นให้กับรายวิชา และกําหนดเปิดประเมินรายวิชา 
 เป็นการกําหนดชุดประเมินเริ่มต้นให้กับแต่ละรายวิชาว่ารายวิชาดังกล่าวจะต้องใช้แบบ
ประเมินผู้สอนชุดใด เม่ือมีการเปิดรายวิชาเรียนและกําหนดผู้สอนให้กับรายวิชาในข้ันตอนการจัด
ตารางเรียนตารางสอน ระบบจะนําชุดประเมินฯ เริ่มต้นท่ีกําหนดไว้ไปเป็นชุดประเมินผู้สอนของ
รายวิชานั้นอัตโนมัติ โดยมีข้ันตอนดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 7 ภาพแสดงหน้าจอส่วนตา่งๆ ของการกําหนดชุดประเมินเริม่ต้นให้กับรายวิชา 
 

 ข้ันตอนการกําหนดชุดประเมินเริ่มต้นให้กับรายวิชา และกําหนดการเปิดประเมินรายวิชา 
 4.1 ส่วน  เข้าสู่ระบบ ประมวลผล กลุ่มเมนู ระบบประเมิน เมนู กําหนดชุดประเมิน
เริ่มต้นให้กับรายวิชา (เมนูท่ี 1) 
 4.2 ส่วน  สามารถเลือกเฉพาะรายวิชาท่ีต้องการกําหนดชุดประเมินเริ่มต้นให้กับรายวิชา
ได้ โดยระบุรหัสวิชา หรือชื่อวิชาภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ท่ีต้องการบางส่วนหรือท้ังหมด โดย 
ใช้ * ช่วยในการค้นหาได้ จากน้ัน คลิกปุ่ม ค้นหา 
 4.3 ส่วน  ระบบจะแสดงรายวิชาท่ีตรงกับเง่ือนไขมาแสดงเพ่ือทําการกําหนดชุดประเมินฯ 
เริ่มต้นต่อไป โดยหน้าจอมีส่วนประกอบดังนี้ 
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รายการ คําอธิบาย 
รหัสวิชา แสดงรหัสรายวิชา 
V แสดง Version ของรายวิชา 
ประเภทรายวิชา แสดงประเภทของรายวิชา 
คณะ แสดงคณะที่สังกัด 
ชื่อวิชา แสดงชื่อวิชาภาษาไทย 
Course Name แสดงชื่อวิชาภาษาอังกฤษ 
แบบประเมินเริ่มต้น กําหนดชุดประเมินเริ่มต้นให้กับรายวิชา 
อนุญาตให้ประเมิน กําหนดสถานะเปิด/ปิดประเมินรายวิชา จําแนกเป็น 

Y: อนุญาต หมายถึง เปิดให้ประเมินในรายวิชา 
N: ไม่อนุญาต หมายถึง ปิดไม่ให้ประเมินในรายวิชา 
หมายเหตุ ส่วนนี้จะเป็นส่วนท่ีใช้ควบคุมการเปิดประเมินรายวิชา ท้ังนี้การ
เปิดประเมินจะต้องข้ึนอยู่กับช่วงระยะเวลาเริ่มต้น-สิ้นสุดการประเมินด้วย 

 
 4.4 ส่วน  คอลัมน์แบบประเมินเริ่มต้น ให้ระบุแบบประเมินเริ่มต้นท่ีต้องการกําหนดให้
เป็นแบบเริ่มต้นให้กับวิชาดังกล่าว 
 4.5 ส่วน  คอลัมน์ อนุญาตให้ประเมิน ให้ระบุสถานะ การเปิด/ปิดประเมินรายวิชา 
 4.6 สามารถกําหนดแบบประเมินเริ่มต้นให้กับรายวิชาเป็นชุด และกําหนดอนุญาตให้ประเมิน
เป็นชุดได้โดยเลือกแบบประเมินรายวิชา และกําหนดอนุญาตให้ประเมินท่ีต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม 
Process ระบบจะทําการกําหนดชุดประเมินเริ่มต้นให้กับรายวิชา และการอนุญาตให้ประเมิน ให้กับ
ทุกรายวิชาท่ีปรากฏบนหน้าจอ 
 
5. การกําหนดชุดประเมินให้กับผู้สอน และการอนุญาตให้ประเมินผู้สอน 
 ระบบสามารถกําหนดชุดประเมินท่ีต้องการให้นักศึกษาประเมินผู้สอนท่ีต้องการ และ
กําหนดการอนุญาตให้นักศึกษาประเมินผู้สอนในปีการศึกษาและภาคการศึกษาท่ีต้องการได้ในหัวข้อ 
กําหนดรายวิชาเริ่มต้นให้กับรายวิชา ซ่ึงหากทําการกําหนดชุดประเมินเริ่มต้นให้กับรายวิชาไว้แล้ว
ระบบจะเรียกใช้ชุดประเมินท่ีผูกกับรายวิชามาเป็นชุดประเมินเริ่มต้น แต่ท้ังนี้ ระบบสามารถ
ปรับเปลี่ยนชุดประเมินใหม่ให้กับผู้สอนแต่ละท่านได้ในหน้าจอนี้ และยังสามารถกําหนดการอนุญาต
ให้ประเมิน หรือไม่อนุญาตให้ประเมินผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
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ภาพท่ี 8 ภาพแสดงหน้าจอส่วนตา่งๆ ของการกําหนดชุดประเมินให้กับผู้สอนและการอนุญาตให้ประเมินฯ 

 
 การกําหนดชุดประเมินให้กับผู้สอน และการอนุญาตให้ประเมินฯ มีข้ันตอน ดังนี้ 
 5.1 ส่วน  เข้าสู่ระบบ ประมวลผล กลุ่มเมนู ระบบประเมิน เมนู กําหนดชุดประเมินให้กับ
ผู้สอนและการอนุญาตให้ประเมินผู้สอน (เมนูท่ี 2) 
 5.2 ส่วน  ระบุปีการศึกษา /ภาคการศึกษา ท่ีต้องการกําหนดชุดประเมินฯ และเง่ือนไข
เพ่ือเรียกแสดงเฉพาะรายวิชาท่ีต้องการกําหนดวันเริ่มต้น สิ้นสุดการประเมินฯ กําหนดหรือแก้ไขชุด
ประเมินฯ ให้กับรายวิชา โดยสามารถระบุเง่ือนไขบางส่วนหรือท้ังหมดได้ 
 5.3 ส่วน  ระบบแสดงรายวิชาท่ีตรงตามเง่ือนไขการค้นหาท่ีระบุในข้ันตอนที่ 3 โดย
หน้าจอมีส่วนประกอบสําคัญดังนี้ 
 

รายการ คําอธิบาย 
ศูนย/์สถานศึกษา แสดงศูนย์การศึกษาท่ีเปิดสอน 
ระดับ แสดงระดับท่ีเปิดสอน 
รหัส แสดงรหัสวิชา 
V แสดง Version รายวิชา 
หมู่เรียน แสดงกลุ่มเรียน (Section) 
ชื่อวิชา แสดงชื่อวิชาไทย 

 
 

    

 



19 

 

รายการ คําอธิบาย 
วันประเมินจาก - 
ถึง 

กําหนดวันท่ีเริ่มต้นและสิ้นสุดการประเมินรายวิชา (ควบคุมการแสดงปุ่ม 
ประเมินผู้สอน ท่ีหน้าเว็บ) หมายเหตุ หากต้องกําหนดวันประเมินเริ่มต้น 
และสิ้นสุดการประเมินให้กับรายวิชาท่ีปรากฏอยู่บนหน้าจอแบบเป็นชุด 
สามารถดําเนินการในส่วนของการปรับชุดการประเมินเป็นชุด ให้ระบุวัน
ประเมินรายวิชาจาก-ถึง ท่ีต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Process 

 
 

วันเริ่มแสดงผล
ประเมิน 

กําหนดวันเริ่มแสดงผลประเมินให้ผู้สอน (ควบคุมการแสดงปุ่ม ผลประเมิน
ผู้สอนรายคน ท่ีหน้าเว็บ) หมายเหตุ หากต้องกําหนดวันเริ่มแสดงผล
ประเมินให้กับรายวิชาท่ีปรากฏอยู่บนหน้าจอแบบเป็นชุด สามารถ
ดําเนินการในส่วนของการปรับชุดการประเมินเป็นชุด ให้ระบุวันเริ่ม
แสดงผลประเมิน ท่ีต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Process 

 
 

 
 5.4 ส่วน  กําหนดช่วงวันประเมินเริ่มต้นและสิ้นสุดการประเมินผู้สอน 
 5.5 ส่วน  กําหนดช่วงวันเริ่มแสดงผลการประเมิน เพ่ือให้ผู้สอนสามารถเข้ามาตรวจสอบ
ผลประเมินของตนเองได้ 
 5.6 ส่วน  กําหนดการเปิด/ปิด การประเมินผู้สอนรายคน และสามารถกําหนดหรือ
ปรับเปลี่ยนชุดประเมินให้กับผู้สอนรายได้ ดังนี้ โดยหน้าจอมีส่วนประกอบดังนี้ 
 

รายการ คําอธิบาย 
ลําดับ แสดง Section ของรายวิชา 
ผู้สอน แสดงชื่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชา และ Section ดังกล่าว 
ชุดประเมินฯ แสดงชื่อชุดประเมินฯ สามารถปรับแก้ชุดประเมินฯ ให้กับผู้สอนได้ 

หมายเหตุ หากต้องการแก้ไข หรือปรับชุดประเมินฯ ให้กับผู้สอนทุกท่านท่ี
ปรากฏอยู่บนหน้าจอแบบเป็นชุด สามารถดําเนินการในส่วนของการปรับ
ชุดการประเมินเป็นชุด 
ให้ระบุชุดประเมินฯ ท่ีต้องการ จากนั้นคลิกปุ่ม Process 
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รายการ คําอธิบาย 
สถานะ สถานะเปิดประเมินผู้สอน จําแนกเป็น 

Y : เปิด เปิดให้นักศึกษาประเมินผู้สอนออนไลน์ได้ 
N : ปิด ปิดไม่ให้นักศึกษาประเมินผู้สอนออนไลน์ 
หมายเหตุ วันเริ่มต้นและสิ้นสุดการประเมินผู้สอนในรายวิชาเป็นไปตาม
วันท่ีระบุในรายวิชาในข้ันตอนท่ี 4 

ประเภท แสดงประเภทของอาจารย์ เช่น อาจารย์ประจํา อาจารย์พิเศษ เป็นต้น 
 
 5.7 สามารถกําหนดชุดประเมินผู้สอน และวันเริ่มต้นและสิ้นสุดการประเมินเป็นชุดได้โดย
เลือกแบบประเมินรายวิชา และระบุช่วงวันท่ีต้องการ จากน้ันคลิกปุ่ม Process ระบบจะทําการ
กําหนดชุดประเมิน และช่วงวันประเมินเริ่มต้นและสิ้นสุดการประเมิน ให้กับทุกรายวิชาท่ีปรากฏบน
หน้าจอ 
 
หมายเหตุ  
 - สามารถเลือกแสดงเฉพาะรายวิชาท่ีกําหนดชุดประเมินแล้ว หรือเฉพาะวิชาท่ียังไม่กําหนด
ชุดประเมินได้โดยติ๊กให้แสดงสัญลักษณ์   ลงในช่อง  หน้ารายการท่ีต้องการ 

 
  
 - กรณีท่ีกําหนดชุดประเมินเริ่มต้นให้กับรายวิชาภายหลังจากการเปิดรายวิชาเรียน สามารถ

คลิกปุ่ม ดึงชุดประเมินจากรายวิชา เพ่ือให้ระบบนําชุดประเมินเริ่มต้นท่ีกําหนดไว้ในรายวิชามาเป็นชุด
ประเมินรายวิชาในปีภาคการศึกษาท่ีต้องการได้  
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6. การลบผลการประเมิน 
 เราสามารถลบชุดประเมินท่ีมีผลการประเมินไปแล้วได้ ในกรณีท่ีมีนักศึกษาประเมินผู้สอนไป
แล้ว แต่ต้องการจะเปล่ียนชื่อผู้สอน หรือเปลี่ยนแบบประเมินให้กับผู้สอน โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 
 6.1 ระบุปีการศึกษา ภาคการศึกษา และรหัสรายวิชาท่ีต้องการจะลบผลการประเมิน 
 6.2 ระบบจะแสดงรายวิชาตามที่ระบุ จากนั้นคลิกเลือกรายวิชาตาม Section ท่ีต้องการจะ
ลบ 
 6.3 ระบบจะแสดงชื่อผู้สอน และชุดประเมินท่ีกําหนดไว้ให้กับผู้สอนตาม Section ท่ีเลือก
ข้างต้น จากนั้นคลิกเลือกผู้สอนท่ีต้องการ 
 6.4 จากนั้นระบบจะแสดงรายชื่อนักศึกษาท่ีได้ทําการประเมินผู้สอน คลิกท่ีปุ่ม ลบข้อมูลการ
ประเมิน 
 

 
 

ภาพท่ี 9 ภาพแสดงหน้าจอการลบผลประเมินฯ 
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7. การพิมพ์รายงานประเมินผลผู้สอน 
 สามารถพิมพ์รายงานประเมินผลผู้สอนได้ โดยรายงานจะอยู่ในหมวดเมนูระบบประเมิน 
ส่วนท่ี  และเข้าส่วนท่ี  รายงานประเมินผลอาจารย์ ซ่ึงสามารถจัดพิมพ์ได้หลายรูปแบบ 
ประกอบด้วย  
 เมนูท่ี 4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
 เมนูท่ี 5 สรุปผลการประเมินอาจารย์ตามรายวิชาตามกลุ่มการเรียน 
 เมนูท่ี 6 สรุปผลการประเมินอาจารย์ตามรายวิชา (ทุกรายวิชา) 
 เมนูท่ี 7 สรุปผลการประเมินการให้บริการของห้องเรียน 
 เมนูท่ี 8 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนรูปแบบรวมคะแนน 
 เมนูท่ี 9 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนรูปแบบหลายตัวเลือก (อยู่ระหว่างการพัฒนา
ระบบ) 
 เมนูท่ี 10 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนรูปแบบข้อเสนอแนะ 
 เมนูท่ี 11 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอนแบ่งตามคณะ 
 

 
 

ภาพท่ี 10 ภาพแสดงหน้าจอการรายงานประเมินผลผู้สอน 
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วิธีการและตัวอย่างการกําหนดรายงานใน เมนูท่ี 4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษา 
1. ระบุรูปแบบประเมิน หรือ ศูนย์/สถานศึกษา หรือ ระดับ หรือ คณะ หรือ รหัสวิชา หรอื ปี
การศึกษาและภาคการศึกษาจากนั้น คลิกปุ่ม Process 
2. รายงานจะแสดงรูปแบบตามท่ีเจ้าหน้าท่ีกรองข้อมูล 
 

 
 
 

 
 

 ภาพท่ี 11 วิธีการและตัวอย่างการกําหนดรายงาน 1 
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วิธีการและตัวอย่างการกําหนดรายงานใน เมนูท่ี 5 สรุปผลการประเมินอาจารย์ตามรายวิชาตาม
กลุ่มการเรียน 
1. ระบุรูปแบบประเมิน หรือ ศูนย์/สถานศึกษา หรือ ระดับ หรือ คณะ หรือ รหัสวิชา หรอื ปี
การศึกษาและภาคการศึกษาจากนั้น คลิกปุ่ม Process 
2. รายงานจะแสดงรูปแบบตามท่ีเจ้าหน้าท่ีกรองข้อมูล 
 

 
 
 

 
 

 ภาพท่ี 12 วิธีการและตัวอย่างการกําหนดรายงาน 2 
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วิธีการและตัวอย่างการกําหนดรายงานใน เมนูท่ี 6 สรุปผลการประเมินอาจารย์ตามรายวิชา  
(ทุกรายวิชา) 
1. ระบุรูปแบบประเมิน หรือ ศูนย์/สถานศึกษา หรือ ระดับ หรือ คณะ หรือ รหัสวิชา หรอื ปี
การศึกษาและภาคการศึกษาจากนั้น คลิกปุ่ม Process 
2. รายงานจะแสดงรูปแบบตามท่ีเจ้าหน้าท่ีกรองข้อมูล 
 

 
 
 
 

 
  

ภาพท่ี 13 วิธีการและตัวอย่างการกําหนดรายงาน 3 
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วิธีการและตัวอย่างการกําหนดรายงานใน เมนูท่ี 7 สรุปผลการประเมินการให้บริการของห้องเรียน 
1. ระบุรูปแบบประเมิน หรือ ศูนย์/สถานศึกษา หรือ ระดับ หรือ คณะ หรือ รหัสวิชา หรอื ปี
การศึกษาและภาคการศึกษาจากนั้น คลิกปุ่ม Process 
2. รายงานจะแสดงรูปแบบตามท่ีเจ้าหน้าท่ีกรองข้อมูล 
 

 
 
 

 
  

ภาพท่ี 14 วิธีการและตัวอย่างการกําหนดรายงาน 4 
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วิธีการและตัวอย่างการกําหนดรายงานใน เมนูท่ี 8 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอน
รูปแบบรวมคะแนน 
1. ระบุรูปแบบประเมิน หรือ คณะ หรือ ชื่ออาจารย์ หรือ รหัสวิชา หรือกลุ่มการเรียน (SECTION) 
หรือ ปีการศึกษาและภาคการศึกษาจากนั้น คลิกปุ่ม Process 
2. รายงานจะแสดงรูปแบบตามท่ีเจ้าหน้าท่ีกรองข้อมูล 
 

 
 
 

  
ภาพท่ี 15 วิธีการและตัวอย่างการกําหนดรายงาน 5 
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วิธีการและตัวอย่างการกําหนดรายงานใน เมนูท่ี 10 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอน
รูปแบบข้อเสนอแนะ 
1. ระบุรูปแบบประเมิน หรือ ศูนย์/สถานศึกษา หรือ ระดับ หรือ คณะ หรือ รหัสวิชา หรอื  
ปีการศึกษาและภาคการศึกษาจากนั้น คลิกปุ่ม Process 
2. รายงานจะแสดงรูปแบบตามท่ีเจ้าหน้าท่ีกรองข้อมูล 
 

 
 
 

 
 ภาพท่ี 16 วิธีการและตัวอย่างการกําหนดรายงาน 6 
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วิธีการและตัวอย่างการกําหนดรายงานใน เมนูท่ี 11 รายงานผลการประเมินการเรียนการสอน
แบ่งตามคณะ 
1. ระบุ ศูนย์/สถานศึกษา  ปีการศึกษาและภาคการศึกษาจากนั้น คลิกปุ่ม Process 
2. รายงานจะแสดงข้อมูลรายงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งตามคณะดังภาพ 
 

 
 
 
 

 
  

ภาพท่ี 17 วิธีการและตัวอย่างการกําหนดรายงาน 7 
 

 
 



30 

 

3.3 เทคนิคการปฏิบัติงานให้ประสบความสําเร็จ 
 3.3.1 ทักษะความรู้ความสามารถท่ีพึงมี 

1)  มีการกําหนดเป้าหมายในการทํางานให้ชัดเจน ว่าเราต้องการทําอะไร และมีการ
กําหนดระยะเวลาในการทํางาน 

2)  มีการวางแผนการทํางาน คือ มีการกําหนดว่าต้องทําอะไรบ้างในแต่ละวันหรือช่วง
ระยะเวลาท่ีกําหนด จัดลําดับงานโดยเรียงตามลําดับความสําคัญและความเร่งด่วน  

3)  เม่ือคิดงานท่ีสร้างสรรค์ หรือประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวกับงานออกต้องมีการจดบันทึก 
เพ่ือป้องกันการหลงลืม 

4)  ทํางานอย่างตั้งใจ มีวินัยและขยันม่ันเพียร บนพ้ืนฐานของการมีความรู้ ความเข้าใจ 
ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ท่ีเก่ียวข้อง 

 
3.3.2 เง่ือนไข/ข้อสังเกต/ข้อควรระวัง/ส่ิงท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติงาน 

1)  ต้องพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ นอกจากมีการวางแผนการทํางานแล้ว เม่ือเราทํางานจน
ประสบความสําเร็จในงานนั้นๆ แล้ว ก็ไม่ควรหยุดพัฒนาตัวเอง ต้องศึกษากฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ท่ีเก่ียวข้องท่ีอาจเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องเพ่ิมเติมอยู่เสมอ 

2)  สิ่งท่ีควรคํานึงในการปฏิบัติงานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการ
สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice 
Application ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ต้องเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับ
ปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา แต่จะเห็นได้ว่าการกําหนดระยะเวลาตามปฏิทินกําหนดใน
ระยะเวลา 2 สัปดาห์เท่านั้น (ช่วงสอบปลายภาคในทุกๆ ภาคการศึกษา) ทําให้มีนักศึกษาจํานวนมาก
ขอขยายระยะเวลาเพ่ิมในทุกๆ ภาคการศึกษา ดังนั้น งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร จะต้อง
พิจารณาเปิดระบบให้นักศึกษาประเมินก่อนและหลังสอบกลางภาคอย่างละ 1 สัปดาห์ รวมเป็น
ระยะเวลาในการทําการประเมินของนักศึกษา จํานวนท้ังสิ้น 4 สัปดาห์ 
 

3.4 ผลสําเร็จของการปฏิบัติงาน 
จากการดําเนินงานการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ระดับรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application ส่งผลให้
นักศึกษาเข้าทําการประเมินการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ระดับรายวิชา คิดเป็น 
ร้อยละ 80 ข้ึนไปทุกคณะ/วิทยาลัย และคณะ/วิทยาลัยมีการนําผลประเมินรายวิชาในใช้ในการพัฒนา
และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพดียิ่งข้ึน โดยผลการประเมินรายวิชา ประจําปี
การศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 จากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน อยู่ใน
ระดับมาก 
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บทที่  4 
ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข และการพัฒนางาน 

 
 จากการดําเนินการประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุน 
การเรียนรู้ ระดับรายวิชา ผ่านระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี พบปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน รวมถึงข้อเสนอแนะ ดังนี้  

4.1 ปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ปัญหาและอุปสรรคท่ีพบในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1) ข้อจํากัดของระบบประเมิน ซ่ึงจะอ้างอิงข้อมูลรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคตาม

ระบบการบริการการศึกษา (REG.) สําหรับบางวิชาท่ีมีกลุ่มการเรียน ข้อมูลการประเมินจะแยกตาม
กลุ่มการเรียนด้วย ซ่ึงการดําเนินงานของคณะจะใส่ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือเจ้าหน้าท่ีท่ี
เก่ียวข้องไปในทุกกลุ่มการประเมินเพ่ือการบริหารจัดการรายวิชานั้นๆ ทําให้นักศึกษาต้องประเมิน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ได้สอนนักศึกษาในกลุ่มนั้นๆ จริง ทําให้ผลการประเมิน
คาดเคลื่อนและไม่ตรงตามความเป็นจริง 

2) ระบบประเมินรายวิชาท่ีพัฒนาข้ึน เม่ือมหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงระบบการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจากเดิมเป็นใช้เกณฑ์ Edpex ทําให้ข้อมูลสารสนเทศจากระบบ
ประเมินรายวิชาไม่เป็นไปตามความต้องการของเกณฑ์ท่ีใช้ประเมินตามเกณฑ์ Edpex ในปัจจุบัน 

 
4.2 แนวทางแก้ไขและพัฒนางาน 

1) งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร ดําเนินการส่งบันทึกข้อความถึงคณะ/วิทยาลัยให้
ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ได้สอนนักศึกษาในแต่ละกลุ่มการ
เรียนในระบบการบริการการศึกษา (REG.) ล่วงหน้า 1 เดือน  

2) กรณีท่ีคณะ/วิทยาลัยยืนยันให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือเจ้าหน้าท่ีมีรายชื่อใน
ทุกกลุ่มการเรียนเพ่ือการบริหารจัดการรายวิชานั้นๆ ให้คณะ/วิทยาลัยทําบันทึกข้อความถึงงาน
มาตรฐานและพัฒนาหลักสูตรเพ่ือกําหนดไม่ให้ประเมินอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือเจ้าหน้าท่ีท่ี
ไม่ได้สอนนักศึกษาในแต่ละกลุ่มการเรียน (แต่จะใช้ระยะเวลานานเนื่องจากมีหลายกลุ่มการเรียนและ
หลายรายวิชา) 

3) เสนอข้อจํากัด ในการดึงสารสนเทศที่ต้องการจากระบบประเมินแก่ผู้บริหารทราบเพ่ือ
การพัฒนาระบบประเมินรายวิชาให้สามารถดึงสารสนเทศตามความต้องการของเกณฑ์การประเมิน
ของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน 
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4.3 ข้อเสนอแนะ 
 1) ควรพัฒนาระบบการบริการการศึกษา (REG.) ให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือ

เจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องในรายวิชาสามารถดําเนินการบริหารจัดการรายวิชาในภาพรวมได้ โดยท่ีไม่ต้องมี
รายชื่อในแต่ละกลุ่มการเรียน เพ่ือป้องกันไม่ให้นักศึกษาประเมินอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรือ
เจ้าหน้าท่ีท่ีไม่ได้สอนนักศึกษาในกลุ่มนั้นๆ จริง และส่งผลให้ผลการประเมินคลาดเคลื่อนและไม่ตรง
ตามความเป็นจริง 

2) การประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ระดับรายวิชาผ่านระบบบริการการศึกษา UBU Backoffice Application ของมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ต้องเป็นไปตามปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 
แต่จะเห็นได้ว่าการกําหนดระยะเวลาตามปฏิทินกําหนดในระยะเวลา 2 สัปดาห์เท่านั้น (ช่วงสอบ
ปลายภาคในทุกๆ ภาคการศึกษา) ทําให้มีนักศึกษาจํานวนมากขอขยายระยะเวลาเพ่ิมในทุกๆ ภาค
การศึกษา ดังนั้น งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร จะต้องพิจารณาเปิดระบบให้นักศึกษาประเมิน
ก่อนและหลังสอบกลางภาคอย่างละ 1 สัปดาห์ รวมเป็นระยะเวลาในการทําการประเมินของนักศึกษา 
จํานวนท้ังสิ้น 4 สัปดาห์ 

 
 

 
จัดทําโดย 

นางอรอุมา  หล่าบรรเทา นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
งานมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กองบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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