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ค าน า 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48  แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบ
การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่
เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้คณะทราบ
สัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงาน
ในปีต่อไปเพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ได้ด าเนินจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการ
ประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 เสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดปรากฏในรายงานผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร 
บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
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ส่วนที่ 2 
บทสรุปผู้บริหาร 

 

ผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 เม่ือวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2558จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 5 องค์ประกอบ 
พบว่า  ผลการด าเนินงานในภาพรวม มี  ระดับคุณภาพ  “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.80) เมื่อวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ  “ดีมาก” ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 การ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00) และองค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ  “ดี” ได้แก่ 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 3.57) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 4.04) และ
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (คะแนนเฉลี่ย  4.00) ส่วนองค์ประกอบที่มีระดับคุณภาพ  “พอใช้” 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 3.48) 

เมื่อวิเคราะห์ตามระบบปัจจัยน าเข้า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่า ปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ 
มีระดับคุณภาพ  “ดี” (คะแนนเฉลี่ย 3.86 และ 4.00 ตามล าดับ) ส่วนผลลัพธ์ มีระดับคุณภาพ  “พอใช้ ” 
(คะแนนเฉลี่ย 3.27) 

การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ในภาพรวม พบว่า มีระดับคุณภาพ “ปานกลาง” (คะแนนเฉลี่ย 2.25) ซึ่งมีหลักสูตรที่ เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานจ านวน 65 จาก 80 หลักสูตร (ร้อยละ 81.25) โดยจ าแนกเป็นหลักสูตรที่ มีระดับคุณภาพ  
“ดี” 28 หลักสูตร ระดับคุณภาพ  “ปานกลาง” 34 หลักสูตร และระดับคุณภาพ  “น้อย” 3 หลักสูตร ส่วน
หลักสูตรที่ไม่ เป็นไปตามเกณฑ์ มาตรฐาน  มีจ านวน 15 หลักสูตร (ร้อยละ 18.75) ซึ่งกระจายอยู่ใน 4 คณะ 
ได้แก ่คณะเกษตรศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ และคณะศิลปศาสตร์ 

การวิเคราะห์ผลการบริหารงานของคณะ ในภาพรวม จ านวน 11 คณะ พบว่า  มีระดับคุณภาพ 
“พอใช้” (คะแนนเฉลี่ย 3.43) ซึ่งมีคณะที่มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” 1 คณะ ระดับคุณภาพ “ดี” 4 คณะ และ
ระดับคุณภาพ “ พอใช้”  6 คณะ เม่ือจ าแนกเป็นกลุ่มสาขา พบว่า  คณะในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีระดับคุณภาพ “ดีมาก” 1 คณะ และระดับคุณภาพ “ดี” 2 คณะ กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
มีระดับคุณภาพดี 2 คณะ และระดับคุณภาพ “พอใช้” 1 คณะ และกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทั้ง 5 คณะ มีระดับคุณภาพ “พอใช้” 

 
ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. แม้ว่ามหาวิทยาลัย ได้มีการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อพัฒนา คุณภาพหลักสูตร แต่ ยังคงมี

หลักสูตรที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน จ านวน 15 หลักสูตร  เนื่องจากคุณสมบัติของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน นอกจากนี้ พบว่า มี

หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพ  “น้อยถึงปานกลาง ” จ านวน 37 หลักสูตร  ดังนั้น ผู้บริหาร ที่เก่ียวข้องต้องศึกษา

เกณฑ์ มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพื่อให้สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่ก าหนดและมีระดับคุณภาพสูงยิ่งขึ้น 
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2. มีคณะที่มีระดับคุณภาพ  “พอใช้” จ านวน 6 คณะ ซึ่งพบว่า สาเหตุเนื่องจากคุณภาพอาจารย์ 

กระบวนการจัดท าแผน และการประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน/โครงการ/กิจกรรม ดังนั้น 

ผู้บริหารระดับคณะและสถาบัน ต้องก ากับติดตาม รวมทั้งส่งเสริมให้ทุกคณะเพิ่มกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ เช่น 

จัดอบรมเพิ่มความรู้ความเข้าใจของกระบวนการพัฒนาคุณภาพ และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติที่

ดีระหว่างคณะ  

3. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ต้องก ากับให้หน่วยงานตามโครงสร้างของมหาวิทยาลัย ด าเนินงาน

จัดการความรู้ และประกันคุณภาพ ให้ครบทุกหน่วยงาน 

4. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการยังน้อยกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ดังนั้น มหาวิทยาลัยควรวาง

ระบบและก ากับให้ทุกคณะ มีการส ารวจและจัดท าแผนบริหาร และแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเป็น

รายบุคคล นอกจากนี้ ควรวางระบบการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าตามเส้นทางอาชีพ

ด้วย 

5. ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ พบว่า บุคลากรยังมีความรู้ความเข้าใจใน นโยบาย ทิศทาง และ

เป้าหมายของมหาวิทยาลัย ยังไม่ตรงกัน ดังนั้น ทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัย ควร ทบทวนกระบวนการเพื่อ

เพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการสื่อสารภายในองค์กรให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในหลากหลายช่องทาง และทั่วถึง

ในทุกระดับของบุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
 

วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
1. เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไข

เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2. เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   
3. เพื่อให้มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง 

จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป 
4. เพื่อให้หน่วยงานต้นสังกัดของ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการ

ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม 
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การวางแผนและการประเมินฯ 
 

1.  การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และ ผลการ

ด าเนินงานตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) และ common data setของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปี
การศึกษา 2557 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับสถาบัน วางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจ
ประเมินคุณภาพ 
 

1.1  การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
- คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน ระดับสถาบัน เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันชี้แจง
วัตถุประสงค์และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยม 

- คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน ระดับสถาบัน ตรวจสอบข้อมูล เอกสาร หลักฐานที่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีน าเสนอต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 

- คณะกรรมการประเมิน คุณภาพภายใน ระดับสถาบัน สัมภาษณ์ผู้บริหาร คณาจารย์  นิสิต
นักศึกษา เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันสัมภาษณ์
ผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเพื่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติม 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันสรุปผลการประเมินและน าเสนอผลการ
ประเมินเบื้องต้นด้วยวาจาต่อผู้บริหารและบุคลากรของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันเปิดโอกาสให้ผู้บริหารและบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ซักถามและขอความเห็นเพิ่มเติม 

 
1.2 การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน รวบรวมข้อมูลที่ได้จาก

การตรวจเยี่ยม การสัมภาษณ์ และการตรวจสอบเอกสารที่คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
สถาบันได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแต่ละองค์ประกอบมาประมวลในภาพรวม 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน จัดท ารายงานการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและน าเสนอคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน  เพื่อ ให้ความ
เห็นชอบ 

- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน น าเสนอรายงานการตรวจ
ประเมินคุณภาพภายในปีการศึกษา 2557แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับทราบภายใน 30 วัน เพื่อใช้ในการ
วางแผนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในปีการศึกษาต่อไป 
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2.  วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันตรวจหลักฐานที่ คณะน าเสนอผลการ

ด าเนินงาน ตาม  5 องค์ประกอบ  13 ตัวบ่งชี้  ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 ทั้งในส่วนของข้อมูลเชิงปริมาณ  เช่น common data set 
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  เช่น  กระบวนการและกิจกรรมด าเนินงานที่สื่อให้ คณะกรรมการประเมิน คุณภาพ
ภายใน ระดับสถาบันเห็นภาพการด าเนินงาน 

- คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบันสัมภาษณ์ผู้บริหารบุคลากร และ
ผู้รับผิดชอบการด าเนินงานประกันคุณภาพภายในตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2557 และสัมภาษณ์นักศึกษารวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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ส่วนที่  3 
ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 

 
 คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ศึกษาข้อมูลและ
ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีตาม 5 องค์ประกอบ  13 ตัวบ่งชี้ 
ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2557 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับสถาบัน  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประชุมพิจารณา
หารือผลการประเมิน คุณภาพภายในฯ เมื่อวันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2558  โดยคณะกรรมการ ประเมินฯ 
พิจารณาจุดแข็ง จุดที่ควร ปรับปรุงพัฒนารายองค์ประกอบ  และข้อเสนอแนะโดยรวม นอกจากนี้  
คณะกรรมการได้ประเมินผลการด าเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ และตัวบ่งชี้ ได้ค่าเฉลี่ยในภาพรวม
เท่ากับ 3.80 คะแนน จากค่าคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งผลการประเมินคุณภาพอยู่ในระดับ “ดี” โดยแสดง
รายละเอียดผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามตาราง ป.1 
 
ตารางที่ ป.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 

ตัวบ่งชี้ 
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 

เป้าหมาย ตัวตั้ง ตัวหาร ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 
ผลงานเทียบ
เป้าหมาย 

องค์ประกอบท่ี 1 การผลิตบัณฑิต 3.57 ดี   

สกอ. 1.1 
ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม 

3.49 179.60 80 2.25 2.24 
ต้อง

ปรับปรุง 
X 

สกอ. 1.2 
อาจารย์ประจ าคณะที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 

53 352.50 700 50.36 5.00 ดีมาก X 

สกอ. 1.3 
อาจารย์ประจ าคณะที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

30 217.50 700 31.07 2.59 พอใช้ / 

สกอ. 1.4 
การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

6 - - 
6 

(1-6) 
5.00 ดีมาก / 

สกอ. 1.5 
กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ี

6 - - 
3 

(1-3) 
3.00 พอใช้ X 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย  4.04 ดี   

สกอ. 2.1 
ระบบและกลไกการ
บริหารและพัฒนางานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค ์

4 - - 
5 

(2-6) 
4.00 ด ี / 

สกอ. 2.2 
เงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์  

81,591  43.94   11  3.99   3.99  ด ี X 



 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2557 
ระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤศจิกายน  2558 

8 

 

ตัวบ่งชี้ 
การประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 

เป้าหมาย ตัวตั้ง ตัวหาร ผลงาน คะแนน ผลประเมิน 
ผลงานเทียบ
เป้าหมาย 

สกอ. 2.3 
ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

20 45.34 11 4.12 4.12 ด ี X 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 4.00 ดี  

สกอ. 3.1 
การบริการวิชาการแก่
สังคม 

 5 - - 
5  

(1-5) 
4.00 ดี / 

องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ดีมาก  

สกอ. 4.1 
ระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5 - - 
6 

(1-6) 
5.00 ดีมาก / 

องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  3.48 พอใช้   

สกอ. 5.1 

การบริหารของคณะเพื่อ
การก ากับติดตามผลลัพธ์
ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ/
สถาบัน 

6 - - 
4 

(1,3-
4,6) 

3.00 พอใช้ X 

สกอ. 5.2 
ผลการบริหารงานของ
คณะ 

3.51 37.11 11.00 3.43 3.44 พอใช้ X 

สกอ. 5.3 
ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและ
คณะ 

4 - - 
5 

(1-5) 
4.00 ด ี / 

คะแนนการประเมินคุณภาพภายใน 3.80 
  

  

ระดับคุณภาพ ดี 
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ผลการวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจัดอยู่ในกลุ่มสถาบัน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี โดยมีผลการ
วิเคราะห์ตามมิติระบบประกันคุณภาพ คือ ปัจจัยน าเข้า ( input) กระบวนการ ( process) และผลผลิตหรือ
ผลลัพธ์ (output) โดยแสดงรายละเอียดผลการประเมิน วิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ  
ตามตาราง ป.2 ดังนี้ 

 
   ตารางที่ ป. 2 ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมินเฉลี่ย (สกอ.) ผลการ

ประเมิน I P O รวม 

1. การผลิตบัณฑิต 3.79  4.00  2.24  3.57  ด ี

2. การวิจัย 3.99  4.00  4.12  4.04  ด ี

3. การบริการวิชาการ        -    4.00         -    4.00  ด ี

4. การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม        -    5.00         -    5.00  ดีมาก 

5. การบริหารจัดการ        -    3.50  3.44  3.48  พอใช้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 
  

3.86  4.00  3.27  3.80  
ดี 

ดี ดี พอใช้ ดี 

 
เกณฑ์ผลการประเมิน 
ค่าคะแนน 0.00 – 1.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51 – 2.50  การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 2.51 – 3.50  การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 3.51 – 4.50  การด าเนินงานระดับด ี

4.51 – 5.00  การด าเนินงานระดับดีมาก 
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2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ และข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  -  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1. มีหลักสูตรไม่ เป็นไปตาม เกณฑ์มาตรฐาน  จ านวน 15 
หลักสูตร ส่วนใหญ่เป็นหลักสูตรในกลุ่มมนุษยศาสตร์/
สังคมศาสตร์ เนื่องจากคุณสมบัติ และจ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

1. ผู้บริหารที่เก่ียวข้อง ได้แก่ รองอธิการบดี/ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายวิชาการ และประธานหลักสูตร ต้องศึกษาเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558 เพื่อให้
สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดในปี
ต่อไป  

2. บางหลักสูตรมีการด าเนินงานตามระบบและกลไกการ
บริหารหลักสูตรไม่ครบวงจรคุณภาพ (PDCA)  

2. มหาวิทยาลัย ควรจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้
อาจารย์ประจ าหลักสูตร /อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร 

3. อาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก แม้คะแนนการ
ประเมินในภาพรวมของสถาบัน ได้คะแนนเต็ม 5 แต่เมื่อ
แจกแจงตามคณะวิชา พบว่า กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ มี
คณะที่อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง ได้แก่ คณะพยาบาล
ศาสตร์และกลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีคณะที่อยู่
ในระดับที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ 
รวมทั้ง พบว่า อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ใน 
ภาพรวมของ มหาวิทยาลัย  อยู่ในระดับพอใช้ และเมื่อแจก
แจงตามคณะ พบว่ากลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพมีคณะที่อยู่ใน
ระดับที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ได้แก่ วิทยาลัยแพทย์ฯ และ
คณะพยาบาลศาสตร์ กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
คณะที่อยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ได้แก่ คณะศิลป
ศาสตร์ คณะบริหารศาสตร์ คณะนิติศาสตร์และคณะ
รัฐศาสตร์  

3. มหาวิทยาลัย ควรมีการส ารวจและจัดท าแผนบริหาร 
และแผนพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการเป็นรายบุคคล 
เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ที่ยังไม่มีคุณสมบัติครบถ้วนได้รับ
การพัฒนา ทั้งในด้านวุฒิการศึกษาและการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 
 

4. ไม่พบการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ

แผนพัฒนานักศึกษา ส่งผลไปถึงการน าผลการประเมินมา

ปรับปรุงการด าเนินงานในครั้งต่อไป  

4. ผู้บริหารที่เก่ียวข้องในการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา 
ควรก าหนดวัตถุประสงค์ ตัวบ่งชี้ และเป้าหมาย
ความส าเร็จ ที่จะสามารถประเมินไปถึงผลลัพธ์ที่เกิด
ขึ้นกับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรม ที่จะ
เสริมให้มีคุณลักษณะในแต่ละด้านอย่างน้อย 5 ด้านตาม
เกณฑ์  
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
  1. ผู้รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา ควรปรับเครื่องมือและ/หรือวิธีการประเมินคุณภาพการ

ให้บริการ ให้ตรงประเด็นที่สามารถบ่งชี้คุณภาพได้จริง ตัวอย่าง เช่น การปรับค าถามที่ให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นเก่ียวกับคุณภาพการให้บริการควรเปลี่ยนประเด็นจากที่ถามในท านองว่ามหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการให้บริการในเร่ือง...........มากน้อยแค่ไหน เป็น “การให้บริการด้าน...................มีความชัดเจน หรือ
เพียงพอ หรือตรงกับความต้องการ หรือทันเวลา หรือสามารถน าไปใช้ประโยชน์ ได้มากน้อยเพียงใด ” เพราะ
ค าตอบประเด็นเหล่านี้จะสามารถน าไปวิเคราะห์หาคุณภาพการให้บริการได้ชัดเจนกว่า 

2. ควรเพิ่มกิจกรรมการให้บริการแก่ศิษย์เก่าให้หลากหลายมากข้ึน และควรเป็นการให้ความรู้แก่
ศิษย์เก่าที่อยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย  
 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบสารสนเทศ แต่ยังไม่สามารถ

น ามาใช้เพื่อการบริหารงานวิจัยได้อย่างสมบูรณ์ 
ทั้งนี้ อยู่ในระหว่างด าเนินการพัฒนาระบบ 

- 

2. ในกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
บางคณะได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยจ านวนมาก 
แต่มีจ านวนผลงานตีพิมพ์ค่อนข้างน้อย  

2. มหาวิทยาลัย ควรมีกระบวนการก ากับติดตามการ
ท างานวิจัยให้แล้วเสร็จ และผลักดันส่งเสริมให้ มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มข้ึน ในระดับชาติและนานาชาติ  

 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

มหาวิทยาลัย ควรจัดให้มีระบบพี่เลี้ยงงานวิจัย กลุ่มวิจัย กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยที่มีปริมาณ และคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 
-  -  

จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
การด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคมของ

สถาบัน มีจ านวนอาจารย์เข้าร่วมไม่ครบทุกคณะ 

มหาวิทยาลัย ควรมีการก ากับติดตามการด าเนินงาน

โครงการบริการวิชาการในชุมชนเป้าหมาย ให้มี

อาจารย์ที่เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 และเป็น

อาจารย์จากทุกคณะ 
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ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
1. ควรพัฒนาชุมชนเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ให้เข้มแข็ง อย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน  

2. ควรมีโครงการที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างคณะ ในพื้นที่ชุมชนเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 

3. ในระดับคณะ ควรมีความชัดเจนใน การประเมินความส าเร็จที่ตรงตามตัวบ่งชี้ของวัตถุประสงค์

ของแผน /โครงการ และการน าผลการประเมินไปจัดท า Improvement Plan เพื่อใช้ในการปรับปรุงการ

ด าเนินงานต่อไป 

 

องค์ประกอบที่ 4: การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 

-  -  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

 -  
 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
เนื่องจากพบว่า หลายคณะยังไม่มีการก าหนดตัวบ่งชี้และการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ดังนั้น มหาวิทยาลัย ควรสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
ผู้รับผิดชอบในระดับคณะด้านการก าหนดตัวบ่งชี้และวิธีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และ
ทบทวนแบบฟอร์มที่เอ้ือต่อการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
 
องค์ประกอบที่ 5: การบริหารจัดการ 

จุดเด่น แนวทางเสริมจุดแข็ง 

- -  

  
จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 

1. ตัวบ่งชี้ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ไม่
ครอบคลุมวิสัยทัศน์ “การเป็นสถาบันชั้นน าแห่ง
การเรียนรู้ ในภูมิภาคลุ่มน้ าโขง และอาเซียน” 

1. มหาวิทยาลัย ควรทบทวนความสอดคล้องระหว่าง
ตัวบ่งชี้กับวิสัยทัศน์ เพื่อปรับปรุงตัวบ่งชี้ และค่า
เป้าหมายให้สะท้อนวิสัยทัศน์  

2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วย ยังไม่ครบทุกหลักสูตร  

2. มหาวิทยาลัยต้องก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุน
ให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยให้ครบทุกหลักสูตร รวมทั้ง วิเคราะห์
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการ
แข่งขัน 

 

3. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ด าเนินการ 3. มหาวิทยาลัย ต้องก าหนดนโยบายที่ชัดเจน และ
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จุดที่ควรพัฒนา ข้อเสนอแนะ 
จัดการความรู้ตามระบบยังไม่ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 
โดยเฉพาะ 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานบริหาร
ทรัพย์สินฯ ส านักงานสภาอาจารย์ โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัย และสถานปฏิบัติการโรงแรมและการ
ท่องเที่ยว 

พัฒนาระบบการก ากับติดตาม ตลอดจนส่งเสริมและ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ ให้ครบทุก
หน่วยงานตามโครงสร้าง  

4. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ด าเนินงาน
ด้านการประกันคุณภาพ ยังไม่ครบถ้วนทุกหน่วยงาน 
โดยเฉพาะ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานสภา
อาจารย์ โรงพิมพ์มหาวิทยาลัย และสถานปฏิบัติการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว 

4. มหาวิทยาลัย ต้องก าหนดนโยบายอย่างชัดเจน ให้
ทุกหน่วยงานตามโครงสร้าง ด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายใน รวมทั้ง วางระบบก ากับ
ติดตามให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพอย่าง
ต่อเนื่อง 

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
แม้ว่ามหาวิทยาลัยมีแผนกลยุทธ์การเงิน  แต่ไม่เชื่อมโยงกับ  7 กลยุทธ์ในแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะการตั้งเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ สนับสนุนการด าเนินงานของแต่ละกลยุทธ์ 
 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR 
การเขียนรายงานผลการด าเนินงานและการใช้เอกสารประกอบไม่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานใน

บางตัวบ่งชี้ เช่น ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เกณฑ์ข้อ 4 การบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล ในหัวข้อด้านหลักการ
ตอบสนอง (Responsiveness) เป็นการลงนามความร่วมมือทางวิชาการ หรือด้านภาระรับผิดชอบ 
(Accountability) เป็นเพียงการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดี กับหัวหน้า
ส่วนงาน 
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1.  ตารางการตรวจเยี่ยม 

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน 2558 
เวลา กิจกรรม สถานที่  

08.30 -09.30น. ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน  ห้องพิบูลมังสาหาร 
09.30 -12.00 น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ ห้องพิบูลมังสาหาร 
12.00 – 13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องรับรองวารินช าราบ 
13.00 – 16.00น. คณะกรรมการตรวจสอบเอกสารหลักฐานตามองค์ประกอบ(ต่อ) ห้องพิบูลมังสาหาร 
16.00 – 18.00น. คณะกรรมการประชุมสรุปผลและเตรียมข้อมูลในการประเมิน  ห้องพิบูลมังสาหาร 

 
 

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2558 
 

เวลา กิจกรรม สถานที่ 
08.30– 09.00น. ลงทะเบียนฯ เข้าร่วมรับฟัง ห้องศรีเมืองใหม่ 
09.00– 09.30น. ผู้บริหารระดับสถาบันกล่าวต้อนรับและน าเสนอผลการด าเนินงาน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2557 ห้องศรีเมืองใหม่ 
10.00 – 14.30 น. สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามแผนการสัมภาษณ ์
14.30 – 21.30 น. สรุปผล และให้ข้อเสนอแนะการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ห้องพิบูลมังสาหาร 
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แผนการสัมภาษณ์ 

เวลา 

ทีม 1 ทีม 2 ทีม 3 ทีม 4 ทีม 5 

(ภาพรวม) (องค์ 1) (องค์ 2) (องค์ 3 - 4) (องค์ 5) 

ห้องประชุมโพธิ์ไทร ห้องประชุมเดชอุดม ห้องประชุมบุณฑริก ห้องประชุมพิบูลฯ ห้องประชุมวารินฯ 

ค.กก.สัมภาษณ์ ศ.วุฒิชัย + ผศ.สมเกียรติ ศ.จามรี + ผศ.เสท้ือน ผศ.สุภร + รศ.ปราณี รศ.ปรียานันท์ + รศ.ภรณี รศ.เอกชัย + รศ.จุไรรัตน์ 

10.00- 10.30 น. 
อธิการบดี 

ผู้ช่วยฯ ฝ่ายวิชาการ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติด้านบริการวิจัย 
รษก.รองฯ ฝ่ายบริหาร 

และชุมชนสัมพันธ์ 
รองฯ ฝ่ายแผน 

และกิจการสภามหาวิทยาลัย 

10.30 – 11.00 น. รองฯ ฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยฯ ฝ่ายปฏิบัติการวิจัย 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย 

และพันธกิจสังคม 
รองฯ ฝ่ายประกันคุณภาพ 

และสารสนเทศ 

ค.กก.สัมภาษณ์ ศ.วุฒิชัย ผศ.สมเกียรติ ผศ.เสท้ือน ศ.จามรี ผศ.สุภร รศ.ปราณี 
รศ.ปรียา

นันท์ 
รศ.ภรณี รศ.เอกชัย รศ.จุไรรัตน์ 

ห้องประชุม 
ห้องประชุมโพธิ์

ไทร 
ห้องประชุม กจ. 

ห้องประชุมกอง
แผนงาน 

ห้องประชุมเดช
อุดม 

ห้องประชุม
บุณฑริก 

ห้องประชุมศรี
เมืองใหม่ 

ห้องประชุม
พิบูลฯ 1 

ห้องประชุม
พิบูลฯ 2 

ห้องประชุมวาริน ห้องประชุมสภาฯ 

11.00 – 11.30 น. รองฯ  
ฝ่ายบริหาร
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

รษก.รองฯ  
ฝ่ายคลังและ
ทรัพย์สิน 

รองฯ ฝ่ายพัฒนา
นักศึกษา 

รษก.ผู้ช่วยฯ  
ฝ่ายจัดการศึกษา
นอกที่ตั้ง 

ตัวแทน
คณะกรรมการ
บริหารงานวิจัย
จ านวน 2 คน 

 หน.โครงการวิจัย ผู้อ านวยการ
กองกลาง 

เจ้าหน้าที ่
ผู้ปฏิบัติด้าน
บริการ
วิชาการและ
การท านุ
บ ารุงฯ 

ผู้อ านวยกองการ
เจ้าหน้าที ่

 - 
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เวลา 

ทีม 1 ทีม 2 ทีม 3 ทีม 4 ทีม 5 

(ภาพรวม) (องค์ 1) (องค์ 2) (องค์ 3 - 4) (องค์ 5) 

ห้องประชุมโพธิ์ไทร ห้องประชุมเดชอุดม ห้องประชุมบุณฑริก ห้องประชุมพิบูลฯ ห้องประชุมวารินฯ 

11.30 - 12.00 น. รษก. ผู้ช่วยฯ  
ฝ่ายบริหาร
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม 

ผู้ช่วยฯฝ่าย
การศึกษา
นานาชาต ิ

ผู้อ านวยการ 
กองบริการ
การศึกษา 

1) หัวหน้า สนง.
พัฒนาคุณภาพ 
2) หัวหน้า สนง.บริ
หารบัณฑิตศึกษา 
3) หัวหน้า สนง.
พัฒนานักศึกษา 

 - หัวหน้าอุทยาน
วิทยาศาสตร์ฯ 
และเยี่ยมชม
หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
(อุทยาน
วิทยาศาสตร์  
และ ร้านกาแฟ
คอรัปไม่ขอรับ) 

 หัวหน้า 
สนง.วิเทศ
สัมพันธ ์

หัวหน้า 
สนง.บริหาร
กายภาพและ
สิ่งแวดล้อม  

บุคลากรที่
รับผิดชอบงานด้าน
แผนพัฒนา
บุคลากร และแผน
กลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย 

ผู้อ านวยการ 
กองแผนงาน 

13.00 -13.30 น. หน.สนง.ตรวจสอบ
ภายใน 

หน.กองกฎหมาย ประธานสโมสร 
นศ. 

ผู้อ านวยการ 
ส านักวิทยบริการ 

 - ผู้อ านวยการ 
สน.คอมพิวเตอร์ฯ 

- - - รองฯ ฝ่าย
บริหารงานบุคคล
และวิเทศสัมพันธ ์

13.30 - 14.00 น.  - - - - - - สัมภาษณ์
ชุมชนและ
หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

- - - 

14.30 – 15.00น.  - - - - - - - - - 
ผู้อ านวยการ
ทรัพย์สินฯ 

14.00 น.เป็นต้นไป สรุปผลประเมินฯ 
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วันที่ 17 พฤศจิกายน  2558 
เวลา กิจกรรม สถานที่  

09.00– 10.30น. คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อสรุปผลการประเมินและข้อเสนอแนะต่างๆ ห้องพิบูลมังสาหาร 
10.00 – 10.30 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมรับฟัง ห้องศรีเมืองใหม่ 
10.30– 12.00น. คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ภายใน ระดับสถาบัน ด้วยวาจา  พร้อมอภิปราย

ซักถาม 
ห้องศรีเมืองใหม่ 

12.00– 13.00น. รับประทานอาหารกลางวัน ห้องรับรองวารินช าราบ 
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2.  ภาพถ่าย 
 

 
 

 
 

 
 

 




