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มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปนหนวยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ดํา เนินการสงเสริมพัฒ นา
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ติดตามประเมินผลการดํา เนินงานตามองคประกอบและ
ตัวบงชี้คุณภาพการศึกษาเพื่อใหไดมาตรฐานทางการศึกษาทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไ ดประสบปญหาดา นประสิท ธิภาพการบริหารจัดการหลายดา น เชน
การสรางความรูความเขา ใจแกบุคลากร การจัดสรรงบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน
การประกันคุณภาพการศึกษา หรือระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานดา นประกันคุณภาพการศึกษา
เปน ตน ปญ หาที่พบ ก อใหเกิ ดป ญหาในการพัฒ นาระบบคุ ณภาพการศึ กษาที่ มีผลตอ การบริ หาร
จัดการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้

1. ศึกษาปญหาเกี่ยวกับการเสริมสรา งศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อสนั บสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. ศึกษาการเสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
3. ศึก ษาภาพรวมแนวโน มของการเสริม สร า งศัก ยภาพในการบริ หารจั ด การเพื่อ สนั บสนุ น
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

การเสริมสราง หมายถึง แนวทางการดํา เนินงานตา ง ๆ เพื่อกระตุนใหผูปฏิบัติงานมีคุณลักษณะ
ทัศนคติที่ดีตอการทํางานของผูปฏิบัติงานเพื่อพัฒ นาความสามารถของแตละบุคคล หรือทีมงานได
แสดงศักยภาพใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่องตามที่องคกรตองการ
ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบตั ิงาน
การบริหารจัดการ หมายถึง การดําเนินงาน หรือแนวทางการดําเนินงานใด ๆ ของหนวยงาน หรือ
บุคลากรภายในหนว ยงาน ใหบรรลุเปา หมายการดํา เนินงานของหนวยงานที่กํ า หนดไว ทั้งนี้ ตาม
กรอบแนวคิด 11M
การประกันคุณภาพการศึกษา หมายถึง กระบวนการวางแผนและบริหารจัดการกิจกรรมตา ง ๆ
ตามวัตถุประสงค และเปาหมายการดําเนินงานตามภารกิจหลักของหนวยงาน เพื่อสรา งความเชื่อมั่น
แก ผู รั บ บริ ก ารทางการศึ ก ษาทั้ ง โดยตรงและโดยอ อ ม ตลอดจนเพื่ อ ให ท ราบจุ ด เด น จุ ด ด อ ย
การบริหารงานเพื่อการปรับปรุงพัฒนาตอไป
ในการศึ กษาครั้ง นี้ ได นํ า ป จ จัย ที่ มี สว นสํา คั ญ ตอ การบริ หารจัด การที่ เ รีย กว า 11M มาเป น
กรอบแนวคิดที่ประกอบดวย 11 ดา น ไดแก (1) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Man) (2) การบริหาร
งบประมาณ (Money) (3) การบริหารงานทั่วไป (Management) (4) การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material)
(5) การบริหารคุณธรรม (Morality) (6) การใหบริการประชาชน (Market) (7) การบริหารขาวสาร หรือ
ขอมูลขาวสาร (Message) (8) วิธีการ ระเบียบ แบบแผน หรือเทคนิค (Method) (9) การบริหารเวลา หรือ
กรอบเวลาในการปฏิบัติงาน (Minute) (10) การประสานงาน หรือการประนีประนอม (Mediation) และ
(11) การวัดผล หรือการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Measurement)

การศึก ษาครั้ง นี้เ ปน การวิจั ย เชิงสํ า รวจ ประชากรที่ ใ ชใ นการศึกษา คือ บุ คลากรที่ป ฏิบัติ งานในมหาวิ ท ยาลั ย
อุบลราชธานี 1,351 คน โดยเปนกลุมประชากรจริงที่ใ ชใ นการศึกษา การเก็บรวบรวมขอมูลใชแบบสอบถาม ซึ่งผา นการ
ทดสอบการหาคาความเที่ยงตรง และความเชื่อถือไดของแบบสอบถามที่ระดับ 0.98 และเก็บรวบรวมขอมูลกลับคืนมาได
1,154 ชุด คิดเปนรอยละ 85.42 ของแบบสอบถามทั้งหมด
สํา หรั บ การวิ เ คราะห ขอ มู ลทางสถิติ แ บง เปน 2 ส วน คือ สว นที่ 1 ข อ มูล สว นบุค คลของกลุม ตั วอยา งที่ต อบ
แบบสอบถาม สวนที่ 2 ขอมูลความคิดเห็นของกลุมตัวอยางตอปญหา การเสริมสรางศักยภาพ และแนวโนมการเสริมสรา ง
ศักยภาพในการบริหารจัดการ มาวิเคราะหทางสถิติโดยแจกแจงความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

1. ผลการศึกษาปญหาเกี่ยวกับการเสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับปานกลางทั้ง 10 ดาน
2. ผลการศึกษาเกี่ยวกับการเสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบวา ในภาพรวมกลุมตัวอยางลวนเห็นดวยในระดับมากทั้ง 10 ดาน
3. ภาพรวมแนวโนมของการเสริมสรางศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พบวา กลุมตัวอยางเห็นดวยในระดับมาก 2 ขอคําถาม คือ ในภาพรวม ในปจจุบันมหาวิท ยาลัย
อุบลราชธานีมีศักยภาพในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาสูงกวา ในอดีต และ ในภาพรวม
ในปจจุบันมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมีความเขมงวดในการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
เพิ่มมากขึ้นกวาในอดีต

1. ควรเห็นความสําคัญของการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรโดยพัฒนาหรือฝกอบรมเปนประจํา
2. ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหเพียงพอตอกิจกรรม โครงการ หรือการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการประกัน
คุณภาพการศึกษา
3. ควรมีมาตรการที่ชัดเจนโดยวางแผน กําหนดเปาหมายการดําเนินงาน ติดตาม และประเมินผลการดํา เนินงานตาม
แผนงานวางไวในการประสานงานเพื่อสนับสนุนการคุณภาพการศึกษาอยางเปนระบบ
4. ควรจัดทําแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ ระบบสารสนเทศที่ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
5. ควรมีมาตรการควบคุม ติดตาม และตรวจสอบการปฏิบัติหนาที่ของบุคลากรในการสนับสนุนการคุณภาพการศึกษา
6. ควรใหความสําคัญกับการรวบรวมขอมูลเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองความตองการของ
ประชาชน
7. ควรกําหนดนโยบายที่ชัดเจนใหมีการนําขอมูลขาวสารเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษามาใชปฏิบัติงาน
ใหเพียงพอ
8. ควรพัฒนาวิธีการ หรือเทคนิคดานการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
9. ควรกําหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานเพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และควรควบคุมดูแลใหบุคลากร
ปฏิบัติตามอยางเขมงวด และตอเนื่อง รวมทั้งควรใหความสําคัญกับเวลาหรือความรวดเร็วในการปฏิบัติงาน
10. ควรกําหนดหลักเกณฑและมาตรการในการวัดประเมินผลการปฏิบัติงานเพิ่มมากขึ้น และควรผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษามาใชประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นตําแหนงของบุคลากร
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