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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ระดับปริญญาตรี คณะบริหาร

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 จากคะแนนเต็ม 
5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1การ
กํากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน”และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จํานวน 13 ตัว
บ่งชี้ ดังนี้ 

 
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯมีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. การปรับแผนการรับนักศึกษาใหม ่

2. อาจารย์ประจําหลักสูตรควรมีผลงานวิชาการ และการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
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สรุปผลการประเมินตามองคป์ระกอบ 
 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ
ประเมนิเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 

หมายเหต ุ
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที ่1 ผ่าน  

องค์ประกอบที ่2 4.55 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่3 3.33 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่4 2.44 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่5 3.38 ดี (4 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.30 ดี 
(13 ตัวบ่งชี้) 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กําหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า

เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะนําไปสู่การกําหนด

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ต้ังไว้ รวมทั้งให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

การวางแผนการประเมนิของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนกอ่นการตรวจเยี่ยม 

2. ศึกษารายงานการผลการดําเนินงานของหลักสูตร (SAR)  วิเคราะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมโดย 

1) สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

2) สัมภาษณ ์และจดบันทึก 

− อาจารย์ประจําหลักสูตร 

− นักศึกษา 

3) ศึกษาจากเอกสารที่หลักสูตรนําเสนอ 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ   หน้า 6 

ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้(สําหรับหลักสูตรระดบัปริญญาตรี) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบที ่1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
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หลักสูตร 
บริหารธุรกิจบณัฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

ระดับ ปริญญาตร ี     

คณะ บริหารศาสตร ์   

 > องค์ประกอบที ่1 การควบคุมกํากับมาตรฐาน   ได้มาตรฐาน   

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่
ประเมนิ 

คะแนน ผลประเมิน 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 

2. คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 3 3.00 ผ่าน
ประเมนิ 

  
 

 > องค์ประกอบที่ 2 - 6 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   9.09   

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.09 4.09 

2.2 : การได้งานทาํ หรือผลงานวิจัยของผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

      

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 12.00 100.00 

  ผู้สําเร็จฯ 12   

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   10.00   

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   4.00 

3.2 การสง่เสริมและพัฒนานักศึกษา ข้อ   3.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   3.00 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย ์   7.33   

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย ์ ข้อ   2.00 

4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 2.4   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิปริญญา
เอก   

สัดส่วน 2 40.0 
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 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ  

สัดส่วน 0 0.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร สัดส่วน 0.40 8.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     3.00 

องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมนิผูเ้รียน 

  13.50   

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร     3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

  
  

3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     3.00 

5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ

  11 91.7 

    12 

องค์ประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้   3   

6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้     3.00 

รวมตัวบ่งชี้ทีป่ระเมนิ (องค์ 2-6)   ระดับคณุภาพดี   
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ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร  

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การกํากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -    4.55 4.55 ดีมาก 

3. นักศึกษา 3.33  -     -    3.33 ดี 

4. อาจารย ์ 2.44  -     -    2.44 ปานกลาง 

5. หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

3.00 3.50  -    3.38 ดี 

6. สิ่งสนับสนนุการเรียนรู ้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมนิ 
2.90 3.38 4.55 

3.30 ดี 
ปานกลาง ดี ดีมาก 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ระดับปริญญาตรี คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.30 จากคะแนนเต็ม 
5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1การ
กํากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน”และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จํานวน 13 ตัว
บ่งชี้ ดังนี้ 

 
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯมีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. การปรับแผนการรับนักศึกษาใหม ่

2. อาจารย์ประจําหลักสูตรควรมีผลงานวิชาการ และการขอกําหนดตําแหน่งทางวิชาการ 
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องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- 

 

- 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน / หลักสูตรได้มาตรฐาน 
 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

จุดแข็ง จุดเสริม 

1. บัณฑิตในสาขา ได้งานทําในอัตราที่สูง แสดงให้
เห็นถึงคุณภาพบัณฑิต เป็นที่ต้องการของแหล่งงาน 

1. ควรมีบทวิเคราะห์เชิงลึก ด้านศักยภาพของ
บัณฑิตจากข้อมูลลักษณะงานทําของบัณฑิต เพื่อ
เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรใน
ด้านที่เกี่ยวข้อง 
 

ข้อควรปรับปรุง แนวทางปรับปรุง 

1. ผลกระทบจากจํานวนผู้เรียนในมหาวิทยาลัย และ
แนวโน้มการตกออกยังมีปรากฏใน ปีการศกึษาหน้า 
  

1. มีกิจกรรมเสริมเพื่อช่วยให้นักศึกษาคงอยู่มากขึ้น 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

จุดแข็ง  จุดเสริม  

- - 

ข้อควรปรับปรุง  แนวทางปรับปรุง  

1. ควรมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ ที่
นําไปสู่การปรับพ้ืนฐานความรู้ในวิชาเฉพาะ  
 
 
 
2. จํานวนกิจกรรมที่ส่งเสรมิการเรียนรู้วัฒนธรรม 
และบรรยากาศวิชาการสําหรับนักศึกษาระดับสากล
มีน้อย 

1.ปรับปรุงกิจกรรมเสริมทักษะ ในปีแรก เนื่องจาก
นักศึกษาปี 1 ยังไม่ได้เรียนวิชาในสาขาเฉพาะ 
2. เพิ่มกิจกรรมข้ามวัฒนธรรมที่มุ่งผลการเรียนรู้
วัฒนธรรมสากล  
3. เพิ่มกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะทางวิชาเฉพาะ
แบบมีส่วนร่วมกับ international community  
4. ควรปรับปรงุระบบการรับเข้าให้ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อแก้ปัญหาจาํนวนนักศึกษาที่ลดลง 
เช่น คณะควรเสนอปรับช่วงเวลาการรับเข้าที่
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับการรับนักศึกษาต่างชาติ  
 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารยป์ระจําหลักสตูร  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มีอาจารย์ชาวต่างชาติที่ยินดีจะอยู่กับหลักสูตร และเป็น
คนรุ่นใหม่ สามารถทํางานต่อเนื่อง 

- 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจําหลักสูตร มีจํานวน

น้อย  

 

 คณะควรมีแนวทางจูงใจให้อาจารย์ทําวิจัย และ

ผลิตผลงาน 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

- 

 

 

1. ควรนําผลการประเมินการสอนที่ปรากฏใน reg 
และ มคอ.5 มากําหนดเป็นแนวทางพัฒนา/
ปรับปรุง 

2. การแตกสาขาวิชาเพิ่มขึ้น จะช่วยให้หลักสูตร
สามารถรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นได้ 

3. เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจ 
ควรจะให้นักศกึษาได้รับประสบการณ์จาก
ผู้ประกอบการชาวต่างชาติด้วย  

4. ควรมีการบูรณาการวิจัย บริการวิชาการ กับ
การเรียนการสอน  

5. กรณีอาจารย์ต่างชาติ ประธานหลักสูตรควรแจ้ง
ให้อาจารย์ทราบถึงข้อคอมเม้นต์ของนักศึกษา
เพื่อหาทางปรับปรุง 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

ขาดการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สะท้อนเป็น
รายหลักสูตร 

หลักสูตรควรมีการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
รายหลักสูตร 

 

ข้อสังเกตจาก SAR 

1. ใน SAR ขาดหลักฐานประกอบหลายประการ ควรพิจารณาแนบหลักฐานการดําเนินงานเพื่อประโยชน์
และอํานวยความสะดวกแก่คณะกรรมการตรวจประเมิน 

2. เอกสารรายงานการประชุม ควรผ่านการรับรองก่อนการนํามาใช้ 
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการธรุกิจระหว่างประเทศ   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจาํปกีารศึกษา 2558 

วันที่ 25 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อาจารย์ประจําหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ปีการศกึษา 2558 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมการฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดําเนินการจัดการหลักสูตรตาม
องค์ประกอบต่างๆ กับอาจารย์ประจําหลักสตูรแบบพิชญภิจารณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมการฯ พูดคุยและสมัภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการดําเนินงาน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมการฯประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลด้วยวาจา 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯนําเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจา แก่อาจารย์ประจําหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 

 

 

 


