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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ได้ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ 

สำขำวิชำภำษำจีนและกำรสื่อสำร  ประจ ำรอบปีกำรศึกษำ 2557 ในวันที่ 29   เดือนกันยำยน 2558   ตำมรำย

องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่ำ ในภำพรวมของหลักสูตร ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 2.91  ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์

คุณภำพปำนกลำง โดยในองค์ประกอบที่ 1 หลักสูตรไม่ผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร และองค์ประกอบที่ 2 

อยู่ในระดับดีมำก ส่วนองค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์ และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน และกำร

ประเมินผู้เรียนอยู่ในระดับ ดี ส่วนองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำและองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้อยู่ใน

ระดับน้อย  

ในกำรนี้ คณะกรรมกำรประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภำพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

กำรพัฒนำ ตำมรำยองค์ประกอบ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

 หลักสูตรภำษำจีนและกำรสื่อสำร ต้องด ำเนินกำรในประเด็นดังต่อไปนี้ 

1. แต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรในปี กำรศึกษำ 2557 โดยทั้งนี้ต้องตรวจสอบควำมซ้ ำซ้อนกับหลักสูตร

อ่ืน ๆ  

2. ติดตำมให้หลักสูตรได้รับกำรรับรองจำก สกอ.  

3. ควรพิจำรณำเรื่องแผนอัตรำก ำลังเนื่องจำกมีอำจำรย์ลำศึกษำต่อจ ำนวน 3 คนท ำให้กระทบต่อภำระกำร

สอนของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีอยู่ ควรมีกำรทดแทนโดยกำรของเพ่ิมอัตรำอำจำรย์พิเศษ 
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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 
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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 ิ

  4.32 4.32 

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     2 2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนักศึกษำ      3 3 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  กำรบรหิำรและพฒันำอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร      2 2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภำพอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร        
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มคีุณวุฒิ
ปริญญำเอก 

    60 5 

     ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทีด่ ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

     3.33 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ คะแนน 
     ประเด็นที ่4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร      1.28 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร      3 3 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สำระของรำยวิชำในหลักสตูร      3 3  

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  กำรวำงระบบผูส้อนและกระบวนกำรจดักำรเรียน
กำรสอน 

    2 2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน       3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสตูรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

    90 4.5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้   

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้      2 2  

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี ้องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน13  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 
2.91 

         ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2557 

 

องค์ประกอบ
ที่ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านว
นตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแน
นเฉลี่ย 

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 4.43 4.43 ระดับคุณภาพดีมาก 

3. นักศึกษา 3 1.67 0.00 0.00 1.67 ระดับคุณภาพน้อย 

4. อาจารย์ 3 3.15 0.00 0.00 3.15 ระดับคุณภาพดี 

5. หลักสูตร 
การเรียน
การสอน 
การประเมิน
ผู้เรียน 

4 3.00 3.17 0.00 3.13 ระดับคุณภาพดี 

6. ส่ิง
สนับสนุน
การเรียนรู ้

1 0.00 2.00 0.00 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม   13 7 4 2     

ผลการประเมิน 

2.49 2.88 4.43 

2.91 
ระดับคุณภาพปาน

กลาง ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ดี
มาก 

หมายเหตุ 
       ผลการ

ประเมิน 0.01 – 2.00 ระดับคุณภำพน้อย 
    

 
2.01 – 3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง 

    

 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภำพด ี

    

 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

-ขำดกำรตรวจสอบกำรแต่งตั้งอำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตร 

-ระบบกำรติดตำมและก ำกับยังขำดประสิทธิภำพ 

- เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรก ำกับและติดตำม 

ข้อเสนอแนะ  

-ควรมีกำรวำงแผนอัตรำก ำลังให้สำมำรถรองรับกำรบริหำรหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรก ำกับมำตรฐำน

หลักสูตร 
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

บัณฑิตได้รับควำมพึงพอใจจำกนำยจ้ำงอยู่ในระดับที่

สูง (4.32 จำก 5) 

 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

ระบบที่ปรึกษำมีควำมเข้มแข็ง และดูแลนักศึกษำ

อย่ำงใกล้ชิด  

มีกำรเตรียมควำมพร้อมและปรับระดับพื้นฐำนของ

นักศึกษำ 

- 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

ขำดกำรประเมินกระบวนกำรในกำรพัฒนำนักศึกษำ 

 

ประเมินกระบวนกำรในกิจกรรมและน ำผลไปปรับปรุง 

 

ข้อเสนอแนะ  

- ควรมีกำรประชำสัมพันธ์กำรจัดกิจกรรมของหลักสูตรให้นักศึกษำอ่ืนได้มีโอกำสเข้ำร่วม 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- อำจำรย์มีผลงำนที่มีคุณภำพสูงและปริมำณ

มำก 

- 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- ไม่สำมำรถควบคุมกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมแผน

ของหลักสูตรได้เนื่องจำกอยู่ภำยใต้กำรตัดสินใจของ

คณะ ในกรณีของกำรส่งอำจำรย์ไปศึกษำต่อพร้อมกัน 

3 คนท ำให้มีผลกระทบต่ออำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่

อยู่ปฏิบัติงำน 

 

- 

ข้อเสนอแนะ 

 คณะควรเพิ่มอำจำรย์พิเศษในจ ำนวนที่เหมำะสมเพ่ือให้เป็นกำรชดเชยจำกกำรที่มีอำจำรย์ไปศึกษำต่อ

พร้อมกัน 3 คน 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

-ไม่พบกำรน ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงกระบวนกำรได้

อย่ำงชัดเจน 

-ควรมีกำรน ำผลกำรประเมินกระบวนกำรไป

พัฒนำกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรทั้ง3ด้ำน 

 

ข้อเสนอแนะ  

 เมื่อมีกำรปรับปรุงหลักสูตร ควรมีกำรพิจำรณำประเด็นเกี่ยวกับ 

1. กำรให้นักศึกษำได้มีโอกำสไปเพ่ิมพูนทักษะทำงด้ำนภำษำในประเทศจีนได้ทุกคนโดยในกำรก ำหนด

ค่ำธรรมเนียมกำรศึกษำอำจจะรวมค่ำใช้จ่ำยที่เกี่ยวข้องกับกำรไปเพ่ิมพูนควำมรู้ของหลักสูตร  

2. ควรมีทำงเลือกให้นักศึกษำได้รับกำรฝึกงำนในหลักสูตร  

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

-มีกำรประเมินผลแต่ไม่พบกำรแสดงข้อมูลย้อนกลับ

จำกกำรประเมินกระบวนกำรสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้   

ควรมีกำรสรุปผลกำรประเมินกระบวนกำรเพ่ือ

วำงแผนและปรับปรุงพัฒนำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานผลการด าเนินการ 

- ควรเขียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่สะท้อนวงรอบกำรท ำงำนวงรอบปีกำรศึกษำ ขำดกำรประเมินผลและ

แผนกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน บำงด้ำน  

- ควรสรุปผลกำรด ำเนินงำนให้เห็นชัดเจนในรูปตำรำง  ตัวเลข  ร้อยละ 

- ควรอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนตำมดัชนีบ่งชี้  ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ให้ชัดเจนและแนบเอกสำร หลักฐำนเชิง

ประจักษ์ 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร  

                                    คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2557 

วันที่   29  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 

 


