
 
  
 

  

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
(ระดับปริญญาตรี เกณฑ์มาตรฐานฯ ปี 2558) 

ปีการศึกษา 2560 
 
 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

คณะศิลปศาสตร์  
 
 
 

วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม 2561 
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ข้อมูลทั่วไปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2560 

 
 

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต  
รหัสหลักสูตร (14 หลัก) 25550181100102 
ระดับปริญญา ปริญญาตรี 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ใช้ประเมิน พ.ศ.2558 
ภาควิชา/ สาขา ภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
คณะ ศิลปศาสตร์ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีประเมิน 31 กรกฎาคม 2561 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการประเมิน 
ล้าดับ ชื่อ – สกุล หน้าที ่

1 ผศ.ดร.ชริดา ปุกหุต ประธานกรรมการ 
2 ผศ.ดร.ธนาทิพย์ แหลมคม กรรมการ 
3 นางสาวภิรมย์พร ไชยยนต์ กรรมการและเลขานุการ 
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บทสรุปส้าหรับผู้บริหาร 
 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน ้าโขง ระดับปริญญาตรี        

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด้าเนินงานในปีการศึกษา 2560 
โดยองค์ประกอบที่ 1 การก้ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยของ
องค์ประกอบที่ 3-6 จ้านวน 11 ตัวบ่งชี  โดยรวมอยู่ใน ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.59 จากคะแนน
เต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร    
 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่านการประเมิน และหลักสูตรได้มาตรฐาน  
องค์ประกอบที่ 2 - ไม่ประเมิน (- ตัวบ่งชี ) 
องค์ประกอบที่ 3 2.00 น้อย (3 ตัวบ่งชี ) 
องค์ประกอบที่ 4 2.81 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี ) 
องค์ประกอบที่ 5 3.00 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี ) 
องค์ประกอบที่ 6 2.00 น้อย (1 ตัวบ่งชี ) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี  
ของทุกองค์ประกอบ 

2.59 ปานกลาง (11 ตัวบ่งชี ) 
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วิธีการประเมิน 
 

วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
1. ตรวจสอบและประเมินผลการด้าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ก้าหนดขึ น โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด้าเนินงานตามตัวบ่งชี ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก้าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด้าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะน้าไปสู่การก้าหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั งไว้ รวมทั งให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ส่ง  e-

mail แจ้งแผนการท้างาน  
- กรรมการทุกคนประเมินคะแนนตามตัวบ่งชี ทุกองค์ประกอบตามแบบประเมินที่ทุกคนได้รับ พร้อม จุด

แข็ง โอกาสพัฒนา ข้อแนะน้า และน้ามาสรุปร่วมกันในวันตรวจประเมิน 
- มอบหมายให้อาจารย์ทั งสองซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัย ตรวจสอบล่วงหน้าว่า 

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

- ประธานเขียนสรุป รายงานผลการตรวจประเมินฯ หลักสูตร 

2. คณะกรรมการผู้ประเมินฯประมวลข้อมูลหลักฐานด้วยวิธีการหลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี  
- ศึกษาเอกสารต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5    
- สัมภาษณ์อาจารย์ประจ้าหลักสูตร นักศึกษา ระหว่างสัมภาษณ์อาจารย์ประจ้าหลักสูตร คณะกรรมการ

ผู้ประเมินฯได้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับ PDCA ระบบและกลไกการด้าเนินงานต่างๆของหลักสูตรและข้อเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการด้าเนินงานต่างๆของหลักสูตรเพ่ือให้เกิด PDCA และเป็นระบบท่ีดีขึ น 

3. หลังการตรวจเยี่ยม  คณะผู้ประเมินฯ ร่วมพิจารณาประเด็นการประเมินผลต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจน 
และครอบคลุมสาระส้าคัญ แล้วจัดท้าเป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อหลักสูตรพิจารณา  

4. ผู้ให้ข้อมูลในวันตรวจเยี่ยมหลักสูตร ( เช่น อาจารย์ประจ้าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เรียน) 
(โปรดระบุรายชื่อและต้าแหน่ง) 

5. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง  
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี  (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
เกณฑ์มาตรฐานฯ ปี 2558 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมิน 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

หมายเหตุ 
(ประเมิน/ไม่ประเมิน) 

องค์ประกอบที่ 1  การก้ากับมาตรฐาน  
ตัวบ่งชี  1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก้าหนดโดย สกอ.  
1. จ้านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร เกิน
กว่า 1 หลักสูตรไมไ่ด้และประจ้าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสตูรนั น 

ผ่าน  

2. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

มีคุณวุฒิปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า หรือด้ารงตา้แหน่งทาง
วิชาการไม่ต่า้กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทาง
วิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

ผ่าน  

3. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ้า
หลักสตูร 

มีคุณวุฒิปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า หรือด้ารงตา้แหน่งทาง
วิชาการไม่ต่า้กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทาง
วิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 

ผ่าน  

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อนเป็นอาจารย์ประจ้า มคีุณวุฒิ
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า หรือด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการไม่ต่้า
กว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวชิานั นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวชิาที่สอน 

ผ่าน  

10. การปรบัปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลา 

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

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี ที่ 1.1 ผ่าน ได้มาตรฐาน 

หมายเหตุ - ผลการประเมินตัวบ่งชี ที่ 1.1 ก้าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
 
> องค์ประกอบท่ี 2 - 6     

องค์ประกอบ 
ตัวตั ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

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

  ไม่ประเมิน 

- จ้านวนบัณฑิตทั งหมด (ผู้ส้าเร็จฯ)    
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องค์ประกอบ 
ตัวตั ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

ระดับ ป.ตร ี    

- จ้านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน (โดยนายจ้าง)    

- ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต (โดยนายจ้าง)    

คะแนนประเมินบณัฑิต ป.ตร ี    

- ร้อยละของการส้ารวจข้อมูลผู้สา้เร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี (ตั งแต่ร้อยละ 20 ขึ นไป)    

2.2 : การได้งานท้า หรือผลงานวิจัยของผู้ส้าเร็จการศึกษา   ไม่ประเมิน 

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท้าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

   

1.1  จ้านวนผูส้้าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทั งหมด    

-  จ้านวนผูส้้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ    

-  จ้านวนผูส้้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ    

- จ้านวนผู้ส้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส้ารวจ    

- จ้านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ได้งานท้าภายใน 1 ปีหลังสา้เรจ็การศึกษา (ไม่นับรวมผู้
ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

   

-  จ้านวนผูส้้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร    

-  จ้านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ้าอยู่แล้ว    

-  จ้านวนผูส้้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท้าก่อนเข้าศึกษา    

-  จ้านวนผูส้้าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท    

1.2  จ้านวนผูส้้าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไมไ่ด้งานท้า    

1.3 ร้อยละของผู้ตอบแบบส้ารวจเรื่องภาวะการมีงานท้า    

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   2.00 

3.1 การรับนักศึกษา  2.00 2.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา  2.00 2.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา  2.00 2.00 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   2.81 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  2.00 2.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์   4.44 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 60.00 5.00 

- หลักสูตร ระดับปรญิญาตร ี 5   

1) คุณวุฒิอาจารย์ประจ้าหลักสตูร (คน)  3  

- คุณวุฒิ ป.ตร ี  0  
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องค์ประกอบ 
ตัวตั ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

- คุณวุฒิ ป.โท  2  

- คุณวุฒิ ป.เอก  3  

2) จ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสูตรทั งหมด (คน)  5  

- ร้อยละของอาจารย์ประจ้าหลักสูตรที่ด้ารงต้าแหน่งทางวิชาการ 2 40.00 3.33 

- หลักสูตร ระดับปรญิญาตร ี 5   

- ไม่ไดด้้ารงตา้แหน่งทางวิชาการ ( อาจารย์ )  3  

- รวมอาจารย์ประจ้าหลักสูตร ที่มีต้าแหน่งทางวิชาการ  2  

- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  1  

- รองศาสตราจารย ์  1  

- ศาสตราจารย ์  0  

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ้าหลักสูตร 4.00 80.00 5.00 

- หลักสูตร ระดับปรญิญาตร ี 5   

- รวมจ้านวนผลงานวจิัย  5  

- ผลรวมถ่วงน ้าหนักผลงานวิจัย  4.00  

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

   

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสา้หรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน้าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท้าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 

   

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

-   ผลงานได้รบัการจดอนุสิทธิบัตร  (0.40)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 

 1  

ค่าถ่วงน ้าหนัก  0.6  

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

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสา้หรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน้าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท้าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  (0.80) หรือ 

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 1 (0.80) 

 3  

ค่าถ่วงน ้าหนัก  2.4  

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

 1  

ค่าถ่วงน ้าหนัก  1.00  

-   ผลงานได้รบัการจดสิทธิบัตร (1.00)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

-   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผา่นการประเมินตา้แหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

-   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด้าเนินการ (1.00)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

-   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (1.00)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

-   ต้าราหรือหนังสือท่ีผา่นการประเมินตา้แหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

-   ต้าราหรือหนังสือท่ีผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต้าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไมไ่ด้น้ามาขอรับการประเมินตา้แหน่งทางวิชาการ (1.00) 

   

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

- รวมจ้านวนผลงานสร้างสรรค ์    

- ผลรวมถ่วงน ้าหนักผลงานสร้างสรรค์    

- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

   

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)    
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องค์ประกอบ 
ตัวตั ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)    

ค่าถ่วงน ้าหนัก    

- จ้านวนอาจารย์ประจ้าหลักสตูรทั งหมด  5  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์  2.00 2.00 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   3.00 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  3.00 3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  2.00 2.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน  2.00 2.00 

5.4 ผลการด้าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 11 100.00 5.00 

 11   

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   2.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  2.00 2.00 

ผลรวม   28.44 

ตัวหาร   11 

คะแนน   2.59 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 
 

องค์ประกอบ Input Process Output 

1. การก้ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน 

2. บัณฑิต - - 0.00 

3. นักศกึษา 2.00 - - 

4. อาจารย์ 2.81 - - 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 3.00 - 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 2.00 - 

ผลการประเมิน 
2.49 2.75 0.00 

ปานกลาง ปานกลาง ไม่ประเมิน 

รวม 2.59 
ระดับ ปานกลาง 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. หลักสูตรภูมิภาคลุ่มน ้าโขงศึกษา มีบริบทที่ตอบสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย ในข้อที่ 2, 3 และ 4 
2. หลักสูตรควรมีการน้าเสนอผลงานและความส้าเร็จของบัณฑิตรุ่นแรกในหลักสูตร เพ่ือเป็นแรงจูงใจและ

ประชาสัมพันธ์การเข้าศึกษาของนักศึกษาใหม่ 
 
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
  

- องค์ประกอบท่ี 1 การก้ากับมาตรฐาน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ : - 
 

- องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ :   
 

-องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- หลักสูตรตอบสนองความต้องการของผู้เรียน

ทางด้านวิชาการ ประสบการณ์ภาคสนามทั ง

ในประเทศและต่างประเทศ 

- การสนับสนุนทุนการศึกษาในการเรียน

มหาวิทยาลัยต่างประเทศจากภาคเอกชนที่

เกี่ยวข้องกับภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
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- นักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกตาม

ความสนใจและความถนัด 

- นักศึกษามีแนวทางประกอบอาชีพที่ชัดเจน

และหลากหลาย 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
- ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั นปีที่ 

1 

- การพัฒนาความสามารถเฉพาะทางของ

นักศึกษา 

 

- การพัฒนาทักษะด้วยช่องทางต่างๆ เช่น การเพ่ิม

กิจกรรมเสริมทักษะทางด้านภาษา 

- การเสริมจุดเด่นของนักศึกษาตามความสามารถ

เฉพาะทางของนักศึกษารายบุคคล 

ข้อเสนอแนะ :  
 

-องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ้าหลักสูตร    
 จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- มีอาจารย์ที่มีความสามารถทางวิชาการ

หลากหลายสาขา 

 

- การเพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกท่าน 

- การด้าเนินการตามแผนพัฒนาต้าแหน่ง

วิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
- การส่งเสริมการพัฒนาตนเองของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

 

- การจัดท้าแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ข้อเสนอแนะ :  
 

-องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- หลักสูตรก้าหนดให้นักศึกษาต้องไปศึกษาใน

มหาวิทยาลัยเครือข่ายในต่างประเทศเป็น

ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษาในชั นปีที่ 4 ภาค

การศึกษาต้น 

 

- การประสานงานกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายที่จะ

ช่วยให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์หลากหลาย

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ :  
 

-องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
- ความพร้อมของห้องเรียนในรายวิชาที่ต้องเรียน

ร่วมกันกับนักศึกษาต่างคณะ เช่น ภาษาเวียดนาม1 

- สื่อสนับสนุนการเรียนและการสืบค้นเฉพาะด้าน

ของหลักสูตรยังมีปริมาณไม่เพียงพอ 

- การจัดหาโต๊ะ เก้าอี  และสื่อโสตฯ ประจ้า

ห้องเรียนให้เพียงพอกับจ้านวนนักศึกษา 

- หลักสูตรควรเสนอมหาวิทยาลัยให้เพ่ิมเติม

ฐานข้อมูลเฉพาะด้านของภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  

1. น้าเสนอผลการด้าเนินงานให้สอดคล้องตรงตามองค์ประกอบ 

2. น้าผลการประเมินของปีการศึกษาก่อนหน้ามาด้าเนินการในปีการศึกษา 2560 เพ่ือแสดงให้เห็นผลการ

ปรับปรุงที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 

3. ควรน้าเสนอขั นตอนกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้เห็นถึงสาระส้าคัญที่มีการปรับปรุงระหว่างหลักสูตร 

พ.ศ.2555 กับ พ.ศ.2560 

4. ควรน้าเสนอขั นตอนกระบวนการการรับและแต่งตั งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามที่หลักสูตรได้

ด้าเนินการคัดเลือกอาจารย์ เพ่ือเข้ามาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
1. นักศึกษามีความภาคภูมิใจและมีทัศนคติที่ดีต่อหลักสูตร 

2. นักศึกษาในหลักสูตรมีจิตสาธารณะ มีการช่วยเหลือต่อกิจกรรมที่เป็นส่วนรวม 

3. นักศึกษามีความตั งใจในการเข้าร่วมกิจกรรมด้านการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับอาเซียนตามโรงเรียน

เครือข่าย 

4. นักศึกษาให้ข้อเสนอแนะถึงมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ คือ 

4.1 การปรับปรุงโครงสร้างหลักสูตรให้รายวิชาตรงกับ มคอ.2 ของหลักสูตรที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

ในระบบการลงทะเบียน (REG) 
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4.2 การปรับปรุงด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย เช่น แสงสว่างถนนบริเวณ

อาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ไปอาคารเรียนรวม 5, พื นผิวถนนและลูกระนาดให้เหมาะสม, ความ

สะอาดและสุขลักษณะของโรงอาหารกลาง เป็นต้น 

4.3 การเพ่ิมพื นที่ส้าหรับจอดรถจักรยานยนต์ 
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ภาคผนวก 
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ตารางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลกัสูตร 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มน ้าโขง 
คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ้าปีการศึกษา 2560 
วันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 
เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมร่วมกัน 
09.00-09.30 น. การน้าเสนอผลการด้าเนินงานของหลักสูตร โดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์

ประจ้าหลักสูตร 
09.30 –11.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ้าหลักสูตร 
 นักศึกษา (ทุกชั นปี) 
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/ผลการด้าเนินงาน 
14.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประชุมร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการตรวจประเมิน 
16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯ น้าเสนอผลการประเมิน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะส้าหรับการพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตร พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 
 

 


