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ข้อมูลทั่วไปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2560 

 
 

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
 
หลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 
รหัสหลักสูตร (14 หลัก) 25550181105197 
ระดับปริญญา ปริญญาโท 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ใช้ประเมิน พ.ศ.2558 
ภาควิชา/ สาขา การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
คณะ ศิลปศาสตร์ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ระดับปริญญาโท

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 โดยองค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัว
บ่งชี้ โดยรวมอยู่ใน ระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.52 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร    
 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่านการประเมิน และหลักสูตรได้มาตรฐาน  
องค์ประกอบที่ 2 4.89 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.67 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.68 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.52 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 (หลักสูตรระดับปริญญาโท) 
เกณฑ์มาตรฐานฯ ปี 2558 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมิน 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

หมายเหตุ 
(ประเมิน/ไม่ประเมิน) 

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

จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 3 คนและ
เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสตูรนั้น 

ผ่าน  

2. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร มีคณุวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่าหรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งรองศาสตราจารย์ขึ้นไป และมีผลงาน
ทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจยั 

ผ่าน  

3. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

3คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ าหลกัสูตร มคีุณวุฒิขั้นต่ า
ปริญญาโทหรือเทยีบเท่า และมีผลงานทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการ
ต้องเป็นผลงานวิจยั 

ผ่าน  

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน ท่ีเป็นอาจารย์ประจ า มี
คุณวุฒิขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่า ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน และ
ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอนและมผีลงานทางวิชาการ
อย่างน้อย 1 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง 

ผ่าน  

5. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูรทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน และ  
2.มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง 
โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย 

ผ่าน  

6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

กรณี เป็นอาจารย์ประจ าต้องมีคณุวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า หรือ ขั้นต่ าปริญญาโทหรือเทียบเท่าและด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน และมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรอื กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมผีลงาน

ผ่าน  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมิน 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

หมายเหตุ 
(ประเมิน/ไม่ประเมิน) 

ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธห์รือการค้นคว้าอิสระไม่
น้อยกว่า 10 เรื่องหากไม่มีคณุวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่
ก าหนดจะต้องมีความรูค้วามเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กบัหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจ้ง กกอ ทราบ 

7. คุณสมบตัิอาจารย์ผูส้อบ
วิทยานิพนธ์ 

กรณี เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีคุณวุฒิปรญิญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือ ข้ันต่ าปรญิญาโทหรือเทียบเท่าและด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไมต่่ ากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กัน และมีผลงานทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการใน 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 
1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย หรอื กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 1. มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าและมผีลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ ซึ่งตรง
หรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธห์รือการค้นคว้าอิสระไม่
น้อยกว่า 10 เรื่อง หากไมม่ีคณุวุฒิหรือประสบการณ์ตามที่
ก าหนดจะต้องมีความรูค้วามเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูง
เป็นที่ยอมรับซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กบัหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือ
การค้นคว้าอิสระ โดยผ่านการเห็นชอบของสภาสถาบันและ
แจ้ง กกอ ทราบ 

ผ่าน  

8. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

-กรณี แผน ก1 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาติที่มคีุณภาพตามประกาศของ กกอ.  
-กรณี แผน ก2 ต้องได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาตหิรือนานาชาติที่มคีุณภาพตามประกาศของ กกอ. 
หรือ น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอ
ได้รับการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมทาง
วิชาการ (proceedings)  
-กรณี แผน ข รายงานการค้นคว้าหรือส่วนหนึ่งของการ
ค้นคว้าอิสระต้องไดร้ับการเผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งที่สืบค้นได ้

ผ่าน  

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษา 

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระ
ในระดับบณัฑิตศึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์คณุวุฒิปริญญา
เอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน การค้นคว้าอิสระ อาจารย์
คุณวุฒิปรญิญาเอก 1 คน ต่อ นักศึกษา 15 คน หากเป็นท่ี
ปรึกษาท้ัง 2 ประเภทให้เทียบสัดส่วนนักศึกษาที่ท า
วิทยานิพนธ์ 1 คนเทียบเท่ากับ นักศึกษาที่ค้นคว้าอิสระ 3 
คน หากอาจารย์คณุวุฒิปรญิญาเอกและมตี าแหน่งทาง

ผ่าน  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมิน 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

หมายเหตุ 
(ประเมิน/ไม่ประเมิน) 

วิชาการหรือปรญิญาโทและต าแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป 1 คน ต่อนักศึกษา 10 คน 

10. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลา 

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสตูรหรือ
ทุกรอบ 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมตัิ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้
งานในปีท่ี 6) 

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   4.89 
2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ 
ตรี โท และเอก) 

  4.77 

- จ านวนบัณฑิตทั้งหมด (ผู้ส าเร็จฯ)    

ระดับ ป.โท  7  

- จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน (โดยนายจ้าง)  3  

- ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต (โดยนายจ้าง)  14.31  

คะแนนประเมินบณัฑิต ป.โท  4.77  

- ร้อยละของการส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ป.โท (ต้ังแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป)  42.86  

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา (นกัศกึษา / ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ป.โท) 

4.00 57.14 5.00 

 - ผลงานของ นศ. ป.โท 7   

 - รวมผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์  9  

 - รวมค่าคะแนนถ่วงน้ าหนกัผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์  4.00  

 - รวมจ านวนผลงานวิจัย  9  

 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจยั  4.00  

 -   บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง (0.10)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก    

 -   บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(0.20) 

 5  
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

ค่าถ่วงน้ าหนัก  1.00  
  -  บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ  (0.40) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

  -  ผลงานท่ีได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  (0.40)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

 -   บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 2 (0.60)  1  

ค่าถ่วงน้ าหนัก  0.60  

 -   บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการระดบันานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) (0.80)  หรือ  

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

 -   บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการที่ปรากฏในฐานข้อมลู TCI กลุ่มที่ 1 (0.80)  3  

ค่าถ่วงน้ าหนัก  2.40  

 -  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ ส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 (1.00) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

  -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

 - รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค ์    

 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์    

 - งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

 - จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโททั้งหมด  7  

     - แผน ก  3  

     - แผน ข  (ถ้ามี)  4  

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   2.67 

3.1 การรับนักศึกษา  3.00 3.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา  3.00 3.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา  2.00 2.00 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   3.68 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  3.00 3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์   4.02 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 100.00 5.00 

- หลักสูตร ระดับปรญิญาโท 3   

1) คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสตูร (คน)  3  

- คุณวุฒิ ป.ตร ี  0  

- คุณวุฒิ ป.โท  0  

- คุณวุฒิ ป.เอก  3  

2) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน)  3  

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1 33.33 2.08 

- หลักสูตร ระดับปรญิญาโท 3   

- ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ( อาจารย์ )  2  

- รวมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  1  

- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  1  

- รองศาสตราจารย ์  0  
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

- ศาสตราจารย ์  0  

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5.20 173.30 5.00 

- หลักสูตร ระดับปรญิญาโท 3   

- รวมจ านวนผลงานวจิัย  12  

- ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย  5.20  

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 7  

ค่าถ่วงน้ าหนัก  1.40  

-  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) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ผลงานได้รบัการจดอนุสิทธิบัตร  (0.40)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 

 1  

ค่าถ่วงน้ าหนัก  0.60  

-    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
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) 

 4  

ค่าถ่วงน้ าหนัก  3.2  

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

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)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด    

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์  4.00 4.00 
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   3.50 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  3.00 3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  3.00 3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน  3.00 3.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 16 100.00 5.00 

 16   

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   3.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  3.00 3.00 

ผลรวม   45.80 

ตัวหาร   13 

คะแนน   3.52 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 
 

องค์ประกอบ Input Process Output 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน 

2. บัณฑิต - - 4.89 

3. นักศกึษา 2.67 - - 

4. อาจารย์ 3.68 - - 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 3.67 - 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 3.00 - 

ผลการประเมิน 
3.15 3.50 4.89 

ดี ดี ดีมาก 

รวม 3.52 
ระดับ ด ี
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะภาพรวม 
 1. ตัวบ่งชี้ที่เป็นกระบวนการ ควรวางระบบและกลไกเพ่ือรายงานผลการด าเนินการให้สอดคล้องกับวงจร
คุณภาพ PDCA อันน าไปสู่การประเมินและปรับปรุงระบบกลไกได้อย่างชัดเจน  

2. การก าหนดผลลัพธ์และค่าเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละประเด็นของเกณฑ์การประกันคุณภาพ ตลอดจน
ประเมินผล ควรมีความสอดคล้องกับตัวบ่งชี้ให้ครบทุกตัว เพ่ือสะท้อนถึงคุณภาพของระบบและกลไกตามที่ได้
หลักสูตรก าหนดใน มคอ.2 
  
 2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  

- องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ : - 
 

- องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ :   
 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
การวิ เคราะห์ข้อมูลที่ เป็นข้อมูลเชิงปริมาณที่
เกี่ยวข้อง เช่น อัตราการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษา 

ควรวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณท่ีเกี่ยวข้องกับ
องค์ประกอบในแต่ละตัวบ่งชี้เพ่ือน าไปสู่กระบวนการ
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 ปรับปรุง และน าผลการประเมินมาใช้ในการวาง
แผนการด าเนินงานของปีการศึกษา 2561 

การควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์ที่จะท าให้นักศึกษา
ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

ปรับปรุงระบบและกลไกการควบคุมดูแลวิทยานิพนธ์
ที่จะท าให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่
หลักสูตรก าหนด 

การให้ค าปรึ กษานักศึกษาในบริบท อ่ืนๆ ที่
นอกเหนือจากด้านวิชาการ 

เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่ท างาน จึงมักมีปัญหา
เรื่องของการจัดสรรเวลาที่อาจส่งผลต่อการส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลาตามท่ีหลักสูตรก าหนด 

ข้อเสนอแนะ :  
หลักสูตรต้องก าหนดระบบและกลไกในการจัดการกับข้อร้องเรียนของนักศึกษาเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการมี

ระบบและกลไก เพ่ือป้องกันปัญหา การไม่มีข้อร้องเรียนของนักศึกษา ส่วนหนึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมี
ประสิทธิภาพของระบบการดูแลนักศึกษาในหลักสูตรได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ควรเขียนการด าเนินการของหลักสูตรที่
แสดงถึงการด าเนินการแก้ไข ก่อนจะมีปัญหาเกิดข้ึน 
 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

 จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
คุณสมบัติของอาจารย์ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 
2558 
 

ก ากับและติดตามให้อาจารย์มีคุณสมบัติสอดคล้อง
กับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 โดยเฉพาะ
ประเด็นของระยะเวลาของผลงานทางวิชาการ 

ขาดการวิเคราะห์และทบทวนแผนการพัฒนาอาจารย์
ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 
 

วิเคราะห์และทบทวนแผนการพัฒนาอาจารย์
ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ.2 
 

ข้อเสนอแนะ :  
 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 
 

- ควรก าหนดปฏิทินและวางแผนการศึกษาของ
นักศึกษาเป็นรายบุคคล 
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- ควรมีการประเมินและติดตามความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์เป็นรายบุคคลอย่างใกล้ชิด 

การส าเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่หลักสูตร
ก าหนด 

ควรปรับกระบวนการในการเริ่มท าวิทยานิพนธ์และ
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้เร็วขึ้น โดย
ไม่จ าเป็นต้องให้นักศึกษาเรียน course work เสร็จ
เรียบร้อยก่อน เช่น ควรแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้
แล้วเสร็จภายใน ปี 1 ภาคการเรียนที่ 2 

ข้อเสนอแนะ :  
หลักสูตรควรร่วมวางแผนการเรียนการสอนและท าวิทยานิพนธ์กับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และควร

จัดท าแผนการศึกษา วิเคราะห์นักศึกษาเป็นรายบุคคล เพ่ือให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษาในระยะเวลาที่หลักสูตร
ก าหนด 
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
ขาดการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เฉพาะของหลักสูตร 
 

- วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ เฉพาะของหลักสูตรเพ่ือ
น าไปสู่การปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  
1. ในการเขียนขั้นตอนการประเมินกระบวนการควรให้สอดคล้องกับกระบวนการท างาน และน าผลการประเมินไป
ใช้ในการปรับปรุงกระบวนการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
2. วิธีการเขียน SAR ควรแสดงหลักฐานที่ชัดเจน เช่น มีรายงานการประชุม มีรายงานเชิงสถิติ 
3. ควรก าหนดผลลัพธ์ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพในแต่ละตัวบ่งชี้ให้สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในเล่ม 
มคอ.2 
 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  

อาจารย์มีความคาดหวังต่อนักศึกษาที่มาเรียนในหลักสูตรค่อนข้างสูงแต่ผู้เรียนต้องการเพียงยกระดับ
ความรู้ ดังนั้น หลักสูตรควรหาความสมดุลระหว่างความคาดหวังของอาจารย์และนักศึกษาโดยน าปรัชญา 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมาเป็นแนวทาง 
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ภาคผนวก 
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ตารางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลกัสูตร 
 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
คณะศิลปศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2560 
วันที่ 10 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 

 
 


