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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร ระดับปริญญาตรี คณะศิลปะศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 โดยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
“ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยรวมอยู่
ใน ระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.29 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร    
 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่านการประเมิน และหลักสูตรได้มาตรฐาน  
องค์ประกอบที่ 2 4.19 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.11 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ดี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.29 ดี (13 ตัวบ่งชี้) 
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วิธีการประเมิน 
 

วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ก าหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ส่ง  e-

mail แจ้งแผนการท างาน  
- กรรมการทุกคนประเมินคะแนนตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบตามแบบประเมินที่ทุกคนได้รับ พร้อม จุด

แข็ง โอกาสพัฒนา ข้อแนะน า และน ามาสรุปร่วมกันในวันตรวจประเมิน 
- มอบหมายให้อาจารย์ทั้งสองซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัย ตรวจสอบล่วงหน้าว่า 

มคอ.3  และ มคอ.5 ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 ของหลักสูตรครบทุกวิชาและถูกต้องหรือไม่  มีการทวนสอบ
หรือไม ่

- ประธานเขียนสรุป รายงานผลการตรวจประเมินฯ หลักสูตร 

2. คณะกรรมการผู้ประเมินฯประมวลข้อมูลหลักฐานด้วยวิธีการหลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
- ศึกษาเอกสารต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5    
- สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา ระหว่างสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการ

ผู้ประเมินฯได้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับ PDCA ระบบและกลไกการด าเนินงานต่างๆของหลักสูตรและข้อเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานต่างๆของหลักสูตรเพ่ือให้เกิด PDCA และเป็นระบบท่ีดีขึ้น 

3. หลังการตรวจเยี่ยม  คณะผู้ประเมินฯ ร่วมพิจารณาประเด็นการประเมินผลต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจน 
และครอบคลุมสาระส าคัญ แล้วจัดท าเป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อหลักสูตรพิจารณา  

4. ผู้ให้ข้อมูลในวันตรวจเยี่ยมหลักสูตร ( เช่น อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เรียน) 
(โปรดระบุรายชื่อและต าแหน่ง) 

5. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง  
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
เกณฑ์มาตรฐานฯ ปี 2558 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมิน 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

หมายเหตุ 
(ประเมิน/ไม่ประเมิน) 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  
1. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร เกิน
กว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั้น 

ผ่าน  

2. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

มีคุณวุฒิปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทาง
วิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

ผ่าน  

3. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

มีคุณวุฒิปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทาง
วิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

ผ่าน  

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อนเป็นอาจารย์ประจ า มคีุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวชิาที่สอน 

ผ่าน  

10. การปรบัปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลา 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดต้องไม่เกิน 
5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบโดย
สภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อใหห้ลักสตูรใช้งานในปีท่ี 6) 
ประกาศใช้ในปีท่ี 8) 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผ่าน ได้มาตรฐาน 

หมายเหตุ - ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
 
> องค์ประกอบท่ี 2 - 6     

องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   4.19 
2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ 
ตรี โท และเอก) 

  3.86 

- จ านวนบัณฑิตทั้งหมด (ผู้ส าเร็จฯ)    
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

ระดับ ป.ตร ี  43  

- จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน (โดยนายจ้าง)  29  

- ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต (โดยนายจ้าง)  111.94  

คะแนนประเมินบณัฑิต ป.ตร ี  3.86  

- ร้อยละของการส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี (ต้ังแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป)  67.44  

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 37 90.24 4.51 

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ี

41   

1.1  จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด  43  

-  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  9  

-  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ  1  

- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ  42  

- จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเรจ็การศึกษา (ไม่นับรวมผู้
ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

 28  

-  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  0  

-  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  0  

-  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  0  

-  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  0  

1.2  จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไมไ่ด้งานท า  4  

1.3 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องภาวะการมีงานท า  97.67  

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   3.00 

3.1 การรับนักศึกษา  3.00 3.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา  3.00 3.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา  3.00 3.00 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   3.11 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  3.00 3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์   3.33 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 20.00 5.00 

- หลักสูตร ระดับปรญิญาตร ี 5   

1) คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสตูร (คน)  1  

- คุณวุฒิ ป.ตร ี  0  
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

- คุณวุฒิ ป.โท  4  

- คุณวุฒิ ป.เอก  1  

2) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน)  5  

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 0 0.00 0.00 

- หลักสูตร ระดับปรญิญาตร ี 5   

- ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ( อาจารย์ )  5  

- รวมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  0  

- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  0  

- รองศาสตราจารย ์  0  

- ศาสตราจารย ์  0  

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1.40 28.0 5.00 

- หลักสูตร ระดับปรญิญาตร ี 5   

- รวมจ านวนผลงานวจิัย  3  

- ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย  1.40  

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 

 2  

ค่าถ่วงน้ าหนัก  0.80  

-   ผลงานได้รบัการจดอนุสิทธิบัตร  (0.40)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 

 1  

ค่าถ่วงน้ าหนัก  0.60  

-    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  (0.80) หรือ 

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 1 (0.80) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.00) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ผลงานได้รบัการจดสิทธิบัตร (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผา่นการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ต าราหรือหนังสือท่ีผา่นการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ต าราหรือหนังสือท่ีผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค ์    

- ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์    

- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)    
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด  5  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์  3.00 3.00 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   3.25 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  3.00 3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  2.00 2.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน  3.00 3.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 15 100.00 5.00 

 15   

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   3.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  3.00 3.00 

ผลรวม   42.71 

ตัวหาร   13 

คะแนน   3.29 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 
 

องค์ประกอบ Input Process Output 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน 

2. บัณฑิต - - 4.19 

3. นักศกึษา 3.00 - - 

4. อาจารย์ 3.11 - - 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 3.33 - 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 3.00 - 

ผลการประเมิน 
3.05 3.25 4.19 

ดี ดี ดีมาก 

รวม 3.29 
ระดับ ด ี
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะภาพรวม 
1. หลักสูตร มีการพัฒนาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียน โดยใช้ผลการพิจารณาจาก

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก Masaki SEO (Ph.D) จาก Center for Global Education, Ibaraki University เพ่ือพัฒนา

ข้อสอบของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 

2. แม้คณาจารย์ในหลักสูตรจะมีน้อยแต่มีความใส่ใจกับนักศึกษาและพยายามพัฒนาตนเองและ

กระบวนการเรียนรู้เพ่ือน าไปใช้ในการเรียนการสอนรวมทั้งแสวงหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากแหล่งอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม

เพ่ือตอบสนองความต้องการในการจัดการเรียนการสอนโดยมิได้รอเฉพาะการสนับสนุนงบประมาณจากคณะหรือ

มหาวิทยาลัย 

3. หลักสูตรควรจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับอาจารย์ในหลักสูตรทั้งอาจารย์ชาวไทยและ

ชาวต่างชาติ เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากคณะและมหาวิทยาลัย ในการด าเนินการให้หลักสูตรสามารถคงคุณภาพ

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 

4. การเขียนรายงานควรแสดงข้อมูล/ผลการด าเนินงานย้อนหลังพร้อมทั้งวิเคราะห์สถานการณ์/ข้อมูล ที่

น าไปสู่การพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนการท างาน และควรน าเสนอผลการพัฒนาหรือปรับปรุงทั้งเชิงปริมาณและ

เชิงคุณภาพ เช่น การเขียนการประเมินกระบวนการ ผลการประเมินกระบวนให้ชัด และน าไปใช้ในการปรับปรุง

กระบวนการให้เป็นรูปธรรม 

  

 2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  
- องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ : - 
 
- องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
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จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ :   
 

-องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น ควรน าผลจากการแบ่งกลุ่มนักศึกษาเพ่ือเตรียมความ
พร้อมมาวิเคราะห์ร่วมกันผลลัพธ์ของการเข้าร่วม
กิจกรรมที่ส่งผลต่อการเรียนนักศึกษาในชั้นปีที่ 1และ
น าผลการวิเคราะห์มาพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมให้มี
ประสิทธิภาพและเห็นผลการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ควรเพิ่มการวิเคราะห์นักศึกษาตามทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษท่ี 21 และความต้องการของนักศึกษาใน
แต่ละชั้นปี 1-4 ให้เป็นไปตามกระบวนการคุณภาพ 
PDCA  ว่าจะจัดกิจกรรมอะไร เพื่อวัตถุประสงค์ใด 
ท าอย่างไร เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการให้ดี
ขึ้น 

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือน าไปสู่กระบวนการ
ปรับปรุง และน าผลการประเมินมาใช้ในการวาง
แผนการด าเนินงานของปีการศึกษา 2561 

 
ข้อเสนอแนะ :  

1. ควรก าหนดระบบและกลไกในการจัดการกับข้อร้องเรียนของนักศึกษาเพื่อแสดงให้เห็นถึงการป้องกัน
ปัญหา การไม่มีข้อร้องเรียนของนักศึกษา ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพของระบบการ
ดูแลนักศึกษาในหลักสูตรได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ควรเขียนการด าเนินการของหลักสูตรที่แสดงถึงการ
ด าเนินการแก้ไข ก่อนจะมีปัญหาเกิดข้ึน 

2. ควรวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่ของนักศึกษา สาเหตุที่ส่งผลกระทบต่ออัตราการคงอยู่
ของนักศึกษาคืออะไร เพ่ือน าไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงได้อย่างเป็นระบบต่อไป  
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-องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
 จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ :  
1. กรณีมีอาจารย์ชาวต่างชาติที่รับเขาใหม่ซึ่งมีวุฒิปริญญาตรีให้จัดการสอนร่วมกันระหว่างอาจารย์ชาวไทย

และชาวญี่ปุ่นเพื่อให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
 

-องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
1. สาระในรายวิชาของหลักสูตรเก่า (2555) 
 

1. หลักสูตรควรน าเนื้อหาสาระรายวิชาที่ทันสมัย
จากหลักสูตร พ.ศ.2560 มาใช้จัดการเรียนการสอน
ส าหรับหลักสูตรเก่าด้วยเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ในหลักสูตรเก่าสามารถมีทางเลือกในการประกอบ
วิชาชีพเพ่ิมมากข้ึน/ตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 
  

2. การบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับพันธกิจ
อ่ืน 

2. หลักสูตรสามารถจัดกิจกรรมบริการวิชาการ/
บูรณาการวิชาการโดยใช้ความเชี่ยวชาญในพ้ืนที่
รอบมหาวิทยาลัยโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่และไม่ต้อง
ใช้งบประมาณเพ่ิม 

ข้อเสนอแนะ :  
1. แก้ไขตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานให้ตรงตามกรอกมาตรฐานที่ระบุไว้ใน มคอ.2 

 
-องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
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ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  
1. วิธีการเขียน SAR ควรแสดงหลักฐานที่ชัดเจน เช่น มีรายงานเชิงปริมาณ 
2. ควรเขียนการประเมินกระบวนการ ผลการประเมินกระบวนให้ชัด และน าไปใช้ในการปรับปรุง

กระบวนการให้เป็นรูปธรรมมากข้ึน 
 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
อาจารย ์

1. มีการปรับปรุงหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ซึ่งสะท้อนให้เห็นการออกแบบรายวิชาที่ทันสมัย โดยมีระบบ
และกลไก ดังนี้ 
- น าข้อมูลจากอาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษา ผู้ใช้บัณฑิตและส ารวจตลาดแรงงาน มาร่างเป็นรายวิชา ซึ่งได้

ข้อมูลว่าศิษย์เก่าส่วนใหญ่ท างานเป็นล่าม และนักแปล จึงเน้นรายวิชาในด้านนี้ 

- ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความส าคัญกับทักษะทุกด้าน เน้นการฟังและพูดเพ่ิมขึ้น โดยแยก

ออกเป็นรายวิชา  

- เพ่ิมวิชาฝึกงาน เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาทักษะจากการท างานจริง 

2. ดร.เฉลิมชัย วงศ์รักษ์ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง คือเป็นอาจารย์ด้าน
ภาษาศาสตร์ ซึ่งอาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันและพัฒนานักศึกษาในหลักสูตร ทั้งจากการสอนใน
รายวิชาและจัดกิจกรรม  

3. การทวนสอบรายวิชาในปีการศึกษา 1/2560 ใช้วิธีการสุ่มรายวิชา ในภาค 2/2560 ได้มีการปรับใช้การ
เลือกรายวิชาที่เป็นวิชาตัวต่อ และทวนสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จากหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น 
(World Education) เพ่ือรับรองมาตรฐานการสอน และนักศึกษาในหลักสูตร 
 

นักศึกษา 
1. นักศึกษามีความประทับใจรุ่นพ่ี จากกรเข้าค่ายเตรียมความพร้อมภาษาญี่ปุ่น ทั้งการให้ค าแนะน าในการ

ปรับตัวและการเรียน 
2. อาจารย์ให้หลักสูตรให้ความเป็นกันเองและแนะน าเป็นอย่างดี นักศึกษาสามารถเข้าขอค าปรึกษาได้ทั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ท่านอ่ืนในหลักสูตร 
3. นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น งานวัฒนธรรมภาษาญี่ปุ่น ค่าการเตรียมความพร้อม  

ซึ่งช่วยให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะการท างาน การแก้ไขปัญหา การสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปีและอาจารย์ในหลักสูตร 

4. อาจารย์มีเทคนิคในการสอนที่สนุกสนาน และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะ ทั้งกิจกรรมแข่งขัน
ทักษะ และฝึกปฏิบัติจริง 
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ข้อเสนอแนะ 
1. อยากมีพ้ืนที่ในการติวหนังสือที่เป็นสัดส่วน 
2. อยากให้จัดอบรมความรู้ที่เชื่อมโยงกับอาชีพ เช่น การเป็นล่าม นักแปล ไกด์ 
3. อยากให้เน้นวิชาทางด้านการพูดและฟัง เพ่ือประโยชน์ในการน าไปใช้ได้จริง 
4. อยากให้มีนักเรียนแลกเปลี่ยน 
5. อยากให้มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม  
6. อยากให้มี MOU กับหน่วยงานอื่น 
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ภาคผนวก 
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ตารางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลกัสูตร 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นและการสื่อสาร 
คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2560 
วันที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 

 
เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมร่วมกัน 
09.00-09.30 น. การน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
09.30 –11.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 นักศึกษา (ทุกชั้นปี) 
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

11.00 – 12.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ศิษย์เก่า 
 ผู้ใช้บัณฑิต 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน / คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 
14.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประชุมร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการตรวจประเมิน 
16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯ น าเสนอผลการประเมิน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตร พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 
 

 


