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สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 
2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 
4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.27 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.33 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 2.30 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 2.75 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 2.00 น้อย (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.72 ปานกลาง 
(13 ตัวบ่งชี้) 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ก าหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า

เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่การก าหนด

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

2. ศึกษารายงานการผลการด าเนินงานของหลักสูตร (SAR)  วิเคราะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐาน

ข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

1) สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

2) สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 นักศึกษา 

3) ศึกษาจากเอกสารที่หลักสูตรน าเสนอ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากวา่ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์
กับสาขาวชิาที่เปิดสอน อยา่งนอ้ย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบนั เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีที่ 6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 
หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เปน็ “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตร
ไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

 

 

หลักสูตร ประวัติศาสตร ์     

ระดับ ปริญญาตร ี     

คณะ ศิลปศาสตร์     

 > องค์ประกอบที่ 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน   ได้มาตรฐาน   

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ท่ี
ประเมิน 

คะแนน ผลประเมิน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 

2. คุณสมบัติอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 1 1.00 ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 3 3.00 ผ่าน
ประเมิน 
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 > องค์ประกอบที่ 2 - 6 
   องค์ประกอบ หน่วย ตัวตั้ง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   8.54   

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดบั ตรี โท และเอก) 

คะแนน 3.99 3.99 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

      

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี
  

ค่าถ่วง นน. 10.00 90.91 
  

ผู้ส าเร็จฯ 11 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   7.00   

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   2.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ข้อ   2.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   3.00 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย์   6.89   

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน 1.2   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญา
เอก   

สัดส่วน 0 0.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี   5   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

สัดส่วน 1 20.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี   5   

 - ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร สัดส่วน 0.20 4.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี   5   

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์     3.00 

องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

  11.00   

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     2.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

  
  

2.00 
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5.3 การประเมินผู้เรียน     2.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  

  
  

11 
100.0 

11 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   2   

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     2.00 

ผลรวม       

ตัวบ่งชี้       

รวมตัวบ่งชี้ท่ีประเมิน (องค์ 2-6) 
  

ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  
    

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน  

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้
มาตรฐาน  

2. บัณฑิต  -     -    4.27 4.27 ดีมาก 
 

3. นักศึกษา 2.33  -     -    2.33 ปานกลาง 
 

4. อาจารย์ 2.30  -     -    2.30 ปานกลาง 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

2.00 3.00  -    2.75 ปานกลาง 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    2.00  -    2.00 น้อย 
 

ผลการประเมิน 
2.27 2.75 4.27 

2.72 ปานกลาง  

ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์  ระดับปริญญาตรี  คณะศิลปะศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ 2.72 (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การก ากับมาตรฐาน 
“ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มรีะดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  เท่ากับ 2.70  

 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

 ควรพิจารณาอัตราก าลังอาจารย์ เพ่ือลดความเสี่ยงจากการที่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวนจ ากัดท าให้
การพัฒนาอาจารย์อาจไม่เป็นไปตามแผนและมีความเสี่ยงที่จะเกิดผลกระทบหากอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
ครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนด  
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-อัตราการได้งานท าของบัณฑิตมีอัตราที่สูง 

 

 

-หลักสูตรควรน าผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตมาใช้ส าหรับการปรับปรุงการบริหารหลักสูตร
เพ่ือให้ได้บัณฑิตที่มีทักษะตามที่ผู้ใช้ต้องการ 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

ข้อเสนอแนะ : ผลประเมินบัณฑิตพบว่า บัณฑิตได้งานที่ไม่ตรงสาขาอยู่ในอัตราที่สูง จึงควรให้ข้อมูลเพิ่มเติม

เกี่ยวกับความหมายของ “การท างานที่ตรงสาขา” หรืองานที่เกี่ยวข้อง  
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-นักศึกษาตระหนักถึงคุณลักษณะของบัณฑิตซึ่ง
มุ่ งเน้ น ให้ มีการอ่าน  คิด วิ เคราะห์  และน าไป
ประยุกต์ใช้เป็นอย่างดี   

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

-ยังขาดการวางแผนพัฒนานักศึกษาโดยเฉพาะการ
เพ่ิมทักษะการเรียนรู้ศตวรรษท่ี 21 
 

- ควรมีการวางแผนกิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ศตวรรษที่21 ครอบคลุมทั้ง 4 ชั้นปี 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

-อาจารย์ในหลักสูตรมีจ านวนจ ากัดและมีความเสี่ยงที่

จะเกิดผลกระทบหากอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่

ครบถ้วนตามจ านวนที่ก าหนด 

 

-ขาดการประเมินผลการบริหารและพัฒนาอาจารย์

เพ่ือให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารอาจารย์ 

 

 

-หลักสูตรควรพิจารณาแผนบริหารอาจารย์เพ่ือให้มี

อาจารย์ที่เพียงพอในการบริหารหลักสูตรและให้

อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีโอกาสในการพัฒนา

ตนเองตามแผนที่วางไว้ 

-ควรมีการด าเนินงานให้ครบตามกระบวนการ 
PDCA เพ่ือให้เกิดการประเมินผลเพื่อปรับปรุงและ
วางแผนพัฒนาส าหรับปีการศึกษาต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนที่
มีศักยภาพและความหลากหลายในความเชี่ยวชาญของ
สาระรายวิชาหลักสูตร 

-หลักสูตรเป็นหลักสูตรที่มีการบูรณาการระหว่าง
ประวัติศาสตร์และโบราณคดี 

- 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

-ขาดการประเมินผลการด าเนินงานเพื่อปรับปรุงการ

บริหารหลักสูตรด้านพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการเรียน

การสอน และการประเมินผล 

-ขาดรายวิชาฝึกงานในหลักสูตรเพื่อฝึกประสบการณ์

วิชาชีพก่อนการท างานจริง(จากสัมภาษณ์นักศึกษา) 

-ควรมีการด าเนินการให้ครบขั้นตอน PDCA เพ่ือให้
เกิดการประเมินผลเพ่ือปรับปรุงกระบวนการและ
วางแผนพัฒนาส าหรับปีการศึกษาต่อไป 

-ควรมีการน าผลประเมินจากแหล่งต่างๆ เช่น ผู้ใช้
บัณฑิต  ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาเป็นข้อมูล
ส าหรับการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพหลักสูตรการ
เรียนการสอน และการประเมินผล 

-ควรเพิ่มรายวิชาฝึกปฏิบัติในหลักสูตรเพื่อให้มีการ
ฝึกปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมส าหรับนักศึกษาทุกคน
รวมถึงควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานด้วย 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

-ปริมาณต ารา หนังสือยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ

ของนักศึกษา 

-ควรจัดหาต ารา หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเรียนให้
มากขึ้นในด้านปริมาณที่ควรมีมากกว่า 1 เล่ม (จาก
สัมภาษณ์นักศึกษา) 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 26 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมการฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการด าเนินการจัดการหลักสูตรตาม
องค์ประกอบต่างๆ กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรแบบพิชญภิจารณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมการฯ พูดคุยและสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมการฯประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลด้วยวาจา 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจา แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


