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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร ระดับปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.10 จาก
คะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้
ที่ 1.1  การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 
จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 บัณฑิต  4.44 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 นักศึกษา 1.67 น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 อาจารย์ 2.48 ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 1.00 น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 น้อย 
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

   
 ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินปีที่แล้ว ระบุว่าไม่มีการประเมินกระบวนการ ในปีนี้เริ่มมีการประเมิน

แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ในการเขียน SAR ควรแสดงตัวเลขและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องและตรงตามกรอบระยะเวลา

การประเมิน 
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สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

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 4.44 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 1.67 น้อย (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 2.48 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 1.00 น้อย (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 2.00 น้อย (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.10 ปานกลาง 
(13 ตัวบ่งชี้) 
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บทน า 
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รหัสหลักสูตร (14 หลัก) 25480181100655 ระดับปริญญา   ตรี   โท   เอก  
สังกัดภาควิชาภาษาจีนและการสื่อสาร  คณะศิลปศาสตร์ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีประเมิน 15 สิงหาคม 2559 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  (อยู่ใน มคอ. 2) 
 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร (อยู่ใน มคอ. 2) 

 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
นางสาววกุล ธีรวงศกร รศ.ดร.เมชฌ สอดส่องกฤษ  
ผศ.เมชฌ สอดส่องกฤษ นางสาวชิดหทัย ปุยะติ  
นางสาวณฐัพัชร์ เตชะรุ่งไพศาล นางประภาพร ศศิประภา  
ผศ.ดร.สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล ผศ.ดร.สุพัฒน์ กู้เกียรติกูล  
Ms.Wang Wei นายสิทธิชัย เทพสุระ  

 

 

จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร ปีการศึกษา 2558 
(ข้อมูล ณ วันที่...........................) 
 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ ….. รวม 

ภาษาจีนและ
การสื่อสาร   

     
 

 

 
 
 
 

/ 
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สาขาวิชา ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ ….. รวม 

ภาษาจีนและ
การสื่อสาร   
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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 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน  

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

 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
หลักสูตร ภาษาจีนและการสื่อสาร    

ระดับ ปริญญาตรี      

คณะ ศิลปศาสตร์      

 > องค์ประกอบที่ 1 การควบคุมก ากับ
มาตรฐาน  

 
ได้มาตรฐาน 

   

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ท่ี
ประเมิน 

คะแนน 
ผล

ประเมิน 
 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน  

2. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน  

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 0 0.00 ไม่ผา่น  

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 0 0.00 ไม่ผา่น  

5. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

0 0.00 ไม่ผา่น  

6. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้า
มี) 

0 0.00 ไม่ผา่น  
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7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 0 0.00 ไม่ผา่น  

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
(เฉพาะแผน ก) 

0 0.00 ไม่ผา่น  

9. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

0 0.00 ไม่ผา่น  

10. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง (อย่าง
น้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี) 

0 0.00 ไม่ผา่น  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 1 1.00 ผ่าน  

รวม 3 3.00 
ผ่าน

ประเมิน 

ได้
มาตรฐา

น 
   

  

 > องค์ประกอบที่ 2 - 6  
   

องค์ประกอบ หน่วย ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ร้อยละ/

ข้อ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   8.89   4.44 

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท 
และเอก) 

คะแนน 4.18 4.18 4.18 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

        

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่
ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 16.00 94.12 4.71 

  ผู้ส าเร็จฯ 17     

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   5.00   1.67 

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   1.00 1.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา ข้อ   2.00 2.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา ข้อ   2.00 2.00 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   7.44   2.48 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   1.00 1.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน 7.8   4.444444 

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก   

สัดส่วน 3 60.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     
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 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  

สัดส่วน 2 40.0 3.33 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 2.80 56.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์     2.00 2.00 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

  4.00   1.00 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     1.00 1.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

  
  

1.00 1.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     2.00 2.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   8 72.7 0.00 

    11    

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   2   2.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     2.00 2.00 

รวมตัวบ่งชี้ท่ีประเมิน (องค์ 2-6) 
  

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 

  2.10 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร   
   

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -    4.44 4.44 ดีมาก 

3. นักศกึษา 1.67  -     -    1.67 น้อย 

4. อาจารย์ 2.48  -     -    2.48 ปานกลาง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 1.00 1.00  -    1.00 น้อย 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    2.00  -    2.00 น้อย 

ผลการประเมิน 
1.92 1.25 4.44 

2.10 ปานกลาง 
น้อย น้อย ดีมาก 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีน  ระดับปริญญาตรี  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผล
การด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับ
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.10 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์
การประเมิน” และ มรีะดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2 บัณฑิต  4.44 ดีมาก 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 นักศึกษา 1.67 น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 อาจารย์ 2.48 ปานกลาง 
ตัวบ่งชี้ที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 1.00 น้อย 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 2.00 น้อย 
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

   
 ข้อเสนอแนะจากกรรมการประเมินปีที่แล้ว ระบุว่าไม่มีการประเมินกระบวนการ ในปีนี้เริ่มมีการประเมิน

แล้วแต่ยังไม่ครบถ้วน  
 ในการเขียน SAR ควรแสดงตัวเลขและตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนถูกต้องและตรงตามกรอบระยะเวลาการ

ประเมิน 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 

 

 

จุดอ่อน 

 

โอกาสการพัฒนา 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- บัณฑิตมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในระดับดี 

 

- ร้อยละของบัณฑิตมีงานท าหลังส าเร็จการศึกษา

ภายใน 1 ปี ในระดับดีมาก  

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 

 

 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาส าหรับ
นักศึกษาที่ไม่มีพ้ืนความรู้ภาษาจีน 
 
 
. 
 
 
 
 
- มีการประเมินกระบวนการจัดกิจกรรม แต่ยังไม่มี
ก า รน า ผลการประ เ มิ น ไปปรั บป รุ ง / พัฒนา
กระบวนการ 
 
- หลักสูตรมีการรายงานผลการด าเนินการครบทุก
เรื่อง แต่ยังไม่พบผลการด าเนินงานที่มีแนวโน้มดีขึ้น 
 
 
 
 
 

- การเตรียมความพร้อม จากข้อมูลการสัมภาษณ์ 

พบว่า ในการสอบสัมภาษณ์เพ่ือรับเข้ามีการสอบ

สัมภาษณ์เป็นภาษาจีนเพ่ือใช้วัดระดับความรู้ภาษาจีน 

และเม่ือพบว่ามีผู้ที่ไม่มีพ้ืนความรู้ด้านภาษาจีนเลย 

หลักสูตรควรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

ส าหรับนักศึกษากลุ่มนี้เพ่ิม (นอกเหนือจากการเตรียม

ความพร้อมที่จัดโดยมหาวิทยาลัย) 

 

- น าผลการประเมินกระบวนการไปปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการ 
 

 

- ควรมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานทุกเรื่อง เพ่ือ

น าไปปรับปรุงให้เกิดแนวโน้มที่ดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตรอยู่ในระดับดีมาก ทั้ง

คุณวุฒิ และผลงานวิชาการ 

 

ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรด ารงต าแหน่ง

ทางวิชาการมากข้ึน 

จุดอ่อน 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เข้าร่วมประชุม

ไม่ถึงร้อยละ 80 

 

 

- ไม่พบข้อมูลการพัฒนา/ปรับปรุง จากผลการ

ด าเนินงานในมคอ.7 

 

 

 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่ได้รับการพัฒนาวิชาการ/

วิชาชีพทุกคน 

 

- ไม่พบแนวโน้มผลการประเมินการคงอยู่ของอาจารย์

และความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ดีขึ้น 

 

โอกาสการพัฒนา 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ไม่ได้เป็นผู้สอน ควรมี

ส่วนร่วมในการบริหารหลักสูตร เช่น ให้เข้าร่วมการ

ประชุม หรือร่วมกิจกรรมอ่ืนในหลักสูตร 

 

- มคอ.7 ควรมีการแสดงผลการด าเนินงานทุก

รายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอน เพ่ือน าไปสู่

การวางแผน ปรับปรุงและพัฒนากลยุทธ์การสอน 

การประเมินผล การเรียนรู้จากผลการด าเนินงาน 

 

- ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน

ได้รับการพัฒนาตนเอง 

 

- ควรน าผลการประเมินการคงอยู่และความพึง

พอใจของอาจารย์มาวิเคราะห์แนวโน้ม เพื่อพัฒนา

ผลการด าเนินงานในปีต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

  

  

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- ไม่มีการเขียนการปรับปรุงรายวิชาใน SAR แตพ่บว่ามี

การเขียนรายงานการปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งสามารถ

น าไปใช้ได้ในการประเมินหลักสูตรรอบปีการศึกษา 

2559   

 

- ไม่พบการประเมินและปรับปรุงกระบวนการ ทั้งใน

เรื่องการวางระบบผู้สอน กระบวนการจัดการเรียนการ

สอน และการประเมินผู้เรียน 

 

- ควรน าข้อมูลจากมคอ.5 มาประเมินกระบวนการ
และปรับปรุงสาระของรายวิชา 

 

 

- หลักสูตรควรมีการประชุมเพ่ือประเมิน
กระบวนการและน ามาปรับปรุง 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 

 

 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- มีการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้ของคณะศิลปศาสตร์ แต่ไม่พบการประเมิน

กระบวนการ และการน าผลการประเมินไปสู่การ

ปรับปรุงหรือพัฒนาด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

- ควรน าผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะของ
นักศึกษาไปวิเคราะห์เพ่ือประเมินกระบวนการและ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาจีนและการสื่อสาร 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 15 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 
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ข้อมูลพ้ืนฐาน  

(Common Data Set) 

 
 

 
 
 
 


