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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ได้ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ 

สำขำวิชำประวัติศำสตร์  ประจ ำรอบปีกำรศึกษำ 2557 ในวันที่ 22 เดือนกันยำยน 2558   ตำมรำยองค์ประกอบ

และตัวบ่งชี้ พบว่ำ ในภำพรวมของหลักสูตร ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 3.28  ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภำพดี โดย

องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร และมีจ ำนวน 1 องค์ประกอบอยู่

ในระดับดีมำก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2  : บัณฑิต และมี 2 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 : 

อำจำรย์ และองค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน รวมทั้ง มี 2 องค์ประกอบอยู่ใน

ระดับปำนกลำง  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษำ และองค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  

ในกำรนี้ คณะกรรมกำรประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภำพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

กำรพัฒนำ ตำมรำยองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. ควรตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนของรำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร  
2. ควรก ำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรตำมระบบและกลไกที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

ก ำหนดขึ้น โดยกำรวิเครำะห์/เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภำพว่ำ

เป็นไปตำมเกณฑ์และได้มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทรำบสถำนภำพของตนเอง ทรำบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง อันจะน ำไปสู่กำรก ำหนด

แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพของหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์และมำตรฐำนที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. กำรเตรียมกำรและวำงแผนก่อนกำรตรวจเยี่ยม 

2. ศึกษำรำยงำนกำรผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร (SAR)  วิเครำะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐำน

ข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

1) สังเกตจำกสภำพจริงด้วยกำรเยี่ยมชม 

2) สัมภำษณ์ และจดบันทึก 

 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

 นักศึกษำ 

3) ศึกษำจำกเอกสำรที่หลักสูตรน ำเสนอ 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์  หน้า 4 
 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลกัสูตรตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย สกอ. 

1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร ไม่น้อยกว่ำ 5 คนและเป็นอำจำรยป์ระจ ำเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ ำหลักสตูรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

ไม่ผำ่น 

2. คุณสมบตัิของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สำขำวิชำที่เปิดสอน อย่ำงน้อย 2 คน 

ผ่ำน 

11. กำรปรบัปรุงหลักสูตรตำมรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ควำม
เห็นชอบโดยสภำมหำวิทยำลยั/สถำบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งำนในปีท่ี 
6) หมำยเหตุ ส ำหรับหลักสูตร 5 ปี ประกำศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสตูร 6 ปี ประกำศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่ำน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก ำหนดไวเ้ป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 

 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต       
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภำพบัณฑติตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

  4.06 4.06 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ
อิสระภำยใน 1 ป ี

    90.91 4.55 

องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  กำรรับนักศึกษำ       2 2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  กำรส่งเสรมิและพฒันำนักศึกษำ     3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนักศึกษำ      2 2 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  กำรบรหิำรและพฒันำอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร      2 2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภำพอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร        
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มคีุณวุฒิ
ปริญญำเอก 

     5 

     ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทีด่ ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

     5 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์  หน้า 5 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ คะแนน 
     ประเด็นที ่4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร      5 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร      3 3 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สำระของรำยวิชำในหลักสตูร      3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  กำรวำงระบบผูส้อนและกระบวนกำรจดักำรเรียน
กำรสอน 

    3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน       3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสตูรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

    100 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้   

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้      3 3  

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี ้องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน13  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 
3.28 

         ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบที ่ คะแนนผ่าน 
จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 
2 0.00 0.00 4.30 4.30 ระดับคุณภาพดีมาก 

3. นักศึกษา 3 2.33 0.00 0.00 2.33 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4. อาจารย์ 3 3.33 0.00 0.00 3.33 ระดับคุณภาพดี 

5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน 
การประเมิน
ผู้เรียน 

4 3.00 3.67 0.00 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้

1 0.00 3.00 0.00 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม   13 7 4 2     

ผลการประเมิน 

2.86 3.50 4.30 

3.28 ระดับคุณภาพดี ปาน
กลาง 

ดี ดีมาก 

หมายเหตุ 
       ผลการประเมิน 0.01 – 2.00 ระดับคุณภำพน้อย 

    

 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง 

    

 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภำพด ี

    

 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก 

     

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557 หลักสตูรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์  หน้า 7 
 

จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ซ้ ำ
กับหลักสูตรศิลปศำสตรมหำบัณฑิต  
สำขำประวัติศำสตร์ ทั้งชุด 

- หลักสูตรยังไม่ผ่ำนกำรรับรองจำก 
สกอ. 

 

- รำยชื่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตร ซ้ ำกับหลักสูตร
ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต  สำขำประวัติศำสตร์ ทั้งชุด 

 
- ควรเร่งติดตำมกำรรับรองหลักสูตรจำก สกอ. 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 

- นักศึกษำมีควำมตั้งใจและควำมสนใจเฉพำะ
ในหลักสูตรนี้ 

- กิจกรรมโฮมรูม จัดประจ ำทุกเดือน 
 

 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- ขำดโครงกำรแนะน ำแหล่งงำนเฉพำะให้กับ
นักศึกษำในหลักสูตร (นักศึกษำเสนอจำก
กำรสัมภำษณ์) 

- ขำดกำรปรับปรุงจุดอ่อนของนักศึกษำ 
- นักศึกษำตกออกในแต่ละปีกำรศึกษำมี

จ ำนวนมำก 
 

- ควรจัดโครงกำรแนะน ำแหล่งงำนเฉพำะให้กับ
นักศึกษำในหลักสูตร 

- ควรจัดกิจกรรมติวภำษำและทักษะกำรใช้
ภำษำ ทั้งฟัง พูด อ่ำน และเขียน ตั้งแต่เริ่มเข้ำ
ศึกษำ และก่อนจบกำรศึกษำ 

- ควรหำแนวทำงเพ่ือวำงแผนและด ำเนินกำร
เพ่ือลดกำรตกออกของนักศึกษำ 

 

ข้อเสนอแนะ  

- ควรจัดกิจกรรมพบปะระหว่ำงศิษย์เก่ำและศิษย์ปัจจุบัน เพ่ือแนะแนวอำชีพ อย่ำงน้อยสองปีต่อครั้ง (สี่ปี 
นำนเกินไป) 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- มีกำรจัดท ำแผนอัตรำก ำลังที่ชัดเจน  
- อำจำรย์มีคุณวุฒิและมีคุณภำพ 

 

 

 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

ข้อเสนอแนะ 

- คณะควรสร้ำงแรงจูงใจและสนับสนุนให้อำจำรย์ได้พัฒนำคุณภำพของผลงำนให้อยู่ระดับสูงขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- มีระบบกำรคัดสรรอำจำรย์ที่ดี ท ำให้ได้
อำจำรย์ที่มีควำมเชี่ยวชำญตรงหลักสูตร 

 

 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

-  ขำดรำยวิชำฝึกงำนเป็นวิชำบังคับในหลักสูตร  
- ขำดกำรก ำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ใน
หลักสูตร 
 

- ในกำรปรับปรุงหลักสูตร  ควรเพิ่มรำยวิชำฝึกงำน
เป็นวิชำบังคับในหลักสูตร เพ่ือเตรียมควำมพร้อม
ทักษะกำรท ำงำนก่อนจบกำรศึกษำ 
- ควรก ำหนดคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ ใน
หลักสูตร 
 

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- ขำดกำรประเมินสิ่งสนับสนุนเฉพำะด้ำนของ

หลักสูตรเอง 

- ควรพัฒนำระบบกำรประเมินสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
เฉพำะหลักสูตรประวัติศำสตร์ เพื่อให้ได้สิ่งสนับสนุน
ตรงและสอดคล้องกับกำรพัฒนำทักษะกำรเรียนรู้  
 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานผลการด าเนินการ 

ควรเขียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้สอดคล้องตำมเกณฑ์มำตรฐำนตัวบ่งชี้  
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์  

                                    คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2557 

วันที่   22  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2558 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมกำรฯ ประชุมพิจำรณำแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2557 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมกำรฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกำรด ำเนินกำรจัดกำรหลักสูตรตำม
องค์ประกอบต่ำงๆ กับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแบบพิชญภิจำรณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมกำรฯ พูดคุยและสัมภำษณ์ตัวแทนนักศึกษำ 

12.00 -13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมกำรฯตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน/ผลกำรด ำเนินงำน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมกำรฯประชุมสรุปผลกำรตรวจประเมินและเตรียมกำรเสนอผลด้วยวำจำ 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมกำรฯน ำเสนอผลกำรประเมินเบื้องต้นด้ำยวำจำ แก่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถำมเพ่ิมเติม 

 


