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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ได้ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ 

สำขำวิชำภำษำเวียดนำมและกำรสื่อสำร  ประจ ำรอบปีกำรศึกษำ 2557 ในวันที่ 25 เดือนกันยำยน 2558   ตำม

รำยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่ำ ในภำพรวมของหลักสูตร ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 2.72  ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์

คุณภำพปำนกลำง โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร  

และมี 3 องค์ประกอบอยู่ในระดับปำนกลำง  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษำ องค์ประกอบที่ 4 : อำจำรย์ 

และองค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน รวมถึง มีอีก 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับ

น้อย  ได้แก่ และองค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้  ส่วนองค์ประกอบที่ 2  : บัณฑิต ไม่ประเมิน 

ในกำรนี้ คณะกรรมกำรประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภำพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

กำรพัฒนำ ตำมรำยองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1) ต้องระมัดระวังในเรื่องของกำรวำงแผนอัตรำก ำลัง เนื่องจำกหลักสูตรมีอำจำรย์ประจ ำ 5 คน หำกมีกำร

เปลี่ยนแปลงโดยเฉพำะอำจำรย์ที่เป็นชำวต่ำงชำติ จะส่งผลกระทบต่อหลักสูตร อีกทั้งจำกกำรที่มี

อำจำรย์จ ำนวนจ ำกัด ท ำให้มีภำระงำนที่มำกซึ่งท ำให้อำจำรย์แต่ละท่ำนต้องสอนในหลำยวิชำของ

หลักสูตร ดังนั้นท ำให้นักศึกษำได้เรียนกับอำจำรย์ที่ไม่หลำกหลำย 

2) ควรสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมต่ำง ๆ เพ่ือให้นักศึกษำได้ทักษะตำมศตวรรษที่ 21 เช่น ในเรื่อง

เทคโนโลยี กำรศึกษำดูงำน กำรเชิญวิทยำกรภำยนอกที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถมำบรรยำยให้กับนักศึกษำ 
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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 ิ

  0 0 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ
อิสระภำยใน 1 ป ี

    0 0 

องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  กำรรับนักศึกษำ       3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  กำรส่งเสรมิและพฒันำนักศึกษำ     2 2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนักศึกษำ      2 2 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  กำรบรหิำรและพฒันำอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร      3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภำพอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร        
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มคีุณวุฒิ
ปริญญำเอก 

    60 5 

     ประเด็นที่ 4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทีด่ ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

     1.67 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ คะแนน 
     ประเด็นที ่4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร     76 5 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร      2 2  

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สำระของรำยวิชำในหลักสตูร      3 3  

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  กำรวำงระบบผูส้อนและกระบวนกำรจดักำรเรียน
กำรสอน 

    2 2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน       2 2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสตูรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

    100 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้   

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้      2 2  

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี ้องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน13  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 
2.72 

         ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2557 

 

องค์ประกอบ
ที่ 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

1. การ
ก ากับ
มาตรฐาน 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 0 0.00 0.00 0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

3. นักศึกษา 3 2.33 0.00 0.00 2.33 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4. อาจารย์ 3 2.96 0.00 0.00 2.96 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5. หลักสูตร 
การเรียน
การสอน 
การประเมิน
ผู้เรียน 

4 3.00 3.00 0.00 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6. ส่ิง
สนับสนุน
การเรียนรู ้

1 0.00 2.00 0.00 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม   11 7 4 0     

ผลการประเมิน 

2.70 2.75 0.00 

2.72 
ระดับคุณภาพปาน

กลาง ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ไม่
ประเมิน 

หมายเหตุ        
ผลการ
ประเมิน 0.01 – 2.00 ระดับคุณภำพน้อย     

 2.01 – 3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง     

 3.01 – 4.00 ระดับคุณภำพด ี     

 4.01 – 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก     

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร หน้า 7 

 

 

จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 

- มีอำจำรย์ผู้สอนที่มีควำมรู้

ควำมสำมำรถ 

 

- ควรสนับสนุนกำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำรของ

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

 ควรมีกำรวำงแผนอัตรำก ำลังให้สำมำรถรองรับกำรบริหำร

หลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์กำรก ำกับมำตรฐำนหลักสูตร 

 

ข้อเสนอแนะ  

 -ไม่มี- 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  (ไม่ประเมิน) 

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

ข้อเสนอแนะ  

 -ไม่มี- 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- นักศึกษำมีควำมโดดเด่นด้ำนภำษำเวียดนำม

ในระดับภูมิภำค 

- ระบบกำรดูแลนักศึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำ 

สร้ำงเครือข่ำยระหว่ำงนักศึกษำต่ำงสถำบันทั้งในและ

ต่ำงประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- จ ำนวนนักศึกษำตกออกมำก - มีระบบพี่เลี้ยงที่ใกล้ชิด คอยแนะน ำให้ค ำปรึกษำ
เรื่องภำษำ กำรเรียน และกำรปรับตัวในมหำวิทยำลัย 

 

ข้อเสนอแนะ  

- ควรเพิ่มกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะในศตวรรษท่ี 21 

- กำรรับสมัครนักศึกษำควรประชำสัมพันธ์หลักสูตร 3+1 เพ่ือเสริมจุดเด่นของหลักสูตร 

- ควรมีกำรจัดโครงกำรเตรียมควำมพร้อมทำงด้ำนวิชำกำรให้กับนักศึกษำ  

- ควำมมีกำรประเมินควำมพึงพอใจและพิจำรณำแนวทำงในกำรรับข้อร้องเรียน/ข้อวิพำกษ์จำกนักศึกษำ  

เช่น เพ่ิมช่องในกำรแสดงควำมคิดเห็น 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีควำมเชี่ยวชำญ
ภำษำเวียดนำมโดยตรง 

- มีอำจำรย์ที่เป็นเจ้ำของภำษำท ำให้นักศึกษำ
ได้เรียนรู้โดยตรง 

-  

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- ขำดกำรพัฒนำทั้งทำงด้ำนคุณวุฒิและ

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

- ควรจัดระบบพ่ีเลี้ยง/แชร์แนวทำงขอ
ต ำแหน่งทำงวิชำกำรจำกหลักสูตรอ่ืนในคณะ 

 

ข้อเสนอแนะ 

-ไม่มี- 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- หลักสูตรถูกออกแบบให้เรียนที่  ม.อุบลฯ 
สำมปี และเรียนที่เวียดนำมปีสุดท้ำย 

- ต้องเพ่ิมช่องทำงประชำสัมพันธ์หลักสูตรเชิง

รุ ก  จ ำ ก เ ดิ ม ป ร ะ ช ำ สั ม พั น ธ์ ร่ ว ม กั บ

มหำวิทยำลัย เช่น สื่อวิทยุ โซเชียลมีเดีย และ

กำรจัดกิจกรรมของหลักสูตร/คณะโดยดึง

หน่วยงำนภำยนอกเข้ำมำมีส่วนร่วม  

- คงรักษำเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำง

สถำบัน 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- ภำระงำนสอนของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมี

ค่อนข้ำงมำก 

- อำจำรย์สอนภำษำเวียดนำมมีจ ำนวนน้อย 

- ควรวำงแผนกิจกรรม/โครงกำรล่วงหน้ำก่อน

ถึงปีงบประมำณว่ำหลักสูตรจะท ำกิจกรรม

ใดๆ เสริมหลักสูตร เช่น พำนักศึกษำดูงำน

นอกสถำนที่  เชิญวิทยำกรภำยนอกมำ

บรรยำย ซึ่ งบำงกิจกรรมอำจขอควำม

อนุเครำะห์หน่วยงำนภำยนอกสนับสนุน

ค่ำใช้จ่ำยได้ 

- ควรวำงแผนกำรด ำเนินโครงกำรบริกำร

วิชำกำร/ทุนวิจัยจำกภำยนอก บูรณำกำรเข้ำ

กับกำรเรียนกำรสอน เพ่ือให้นักศึกษำได้ฝึก

เรียนรู้ประสบกำรณ์ภำยนอก 

- หลักสูตรควรจัดมอบทุนส ำหรับนักศึกษำไว้

ใช้จ่ ำยกรณีไปศึกษำที่ เวียดนำมในชั้นปี

สุดท้ำย (จำกกำรสัมภำษณ์นักศึกษำเพ่ิมเติม) 

- ควรวำงแผนอัตรำก ำลังเพ่ิมในระยะยำว และ

แสวงหำควำมร่วมมือในกำรแลกเปลี่ยน

อำจำรย์สอนภำษำเวียดนำมจำกสถำบันอื่น 
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ข้อเสนอแนะ  

- กำรวำงแผนกำรสอน ก ำกับติดตำม และกำรประเมินผล (มคอ.3,5,7) เมื่อมีกำรประชุมควรบันทึกใน

รำยงำนกำรประชุมให้ชัดเจนและครบถ้วน และควรมีกำรจัดประชุมข้อสอบ โดยน ำเข้ำที่ประเมินครบทุก

รำยวิชำที่จัดสอบ 

- ควรน ำผลกำรประชุมพิจำรณำผลกำรเรียน มำบันทึกรำยงำนกำรประชุมให้ชัดเจน 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- งบประมำณมีจ ำกัด ท ำให้สิ่งสนับสนุนกำร

เรียนรู้เฉพำะทำงภำษำเวียดนำมมีจ ำกัด 

- งบประมำณในกำรจั ดกิ จ กร รม ให้ กั บ

นักศึกษำมีจ ำนวนน้อย 

- ควรมีกำรสรุปผลกำรประเมินกระบวนกำร

เพ่ือวำงแผนและปรับปรุงพัฒนำสิ่งสนับสนุน

กำรเรียนรู้ 

 

ข้อเสนอแนะ  

-  ควรมีพื้นที่จัดแสดงองค์ควำมรู้ทำงด้ำนเวียดนำม 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานผลการด าเนินการ 

- ควรเขียนรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนที่สะท้อนวงรอบกำรท ำงำนวงรอบปีกำรศึกษำ ขำดกำรประเมินผล

และแผนกำรปรับปรุงผลกำรด ำเนินงำน บำงด้ำน 

- ควรอธิบำยผลกำรด ำเนินงำนตำมดัชนีบ่งชี้ ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ ให้ชัดเจนและแนบเอกสำร

หลักฐำนเชิงประจักษ์ 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเวียดนามและการสื่อสาร 

                                    คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2557 

วันที่ 25 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 

 


