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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ได้ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ
หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำเกษตรศำสตร์ ระดับปริญญำตรี คณะเกษตรศำสตร์ มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี  
มีผลกำรด ำเนินงำนในปีกำรศึกษำ 2557 ได้มำตรฐำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ  และมี
ระดับคุณภำพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 2.27 จำกคะแนนเต็ม 5.00) ตำมเกณฑ์กำร
ประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  กำรก ำกับมำตรฐำน 
“ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มรีะดับค่ำคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ ำนวน 13 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

1)  ระดับคุณภาพดี จ ำนวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย เท่ำกับ 
3.73 จำกคะแนนเต็ม 5.00)  

2) ระดับคุณภาพปานกลาง จ ำนวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์ (คะแนนเฉลี่ย 
เท่ำกับ 2.52 จำกคะแนนเต็ม 5.00)  

3) ระดับคุณภาพน้อย จ ำนวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษำ (คะแนนเฉลี่ย เท่ำกับ 
2.00 จำกคะแนนเต็ม 5.00), องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน (คะแนนเฉลี่ย 
เท่ำกับ 1.88 จำกคะแนนเต็ม 5.00) และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ (คะแนนเฉลี่ย เท่ำกับ 1.00 
จำกคะแนนเต็ม 5.00)  

 

ในกำรนี้ คณะกรรมกำรประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภำพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

กำรพัฒนำ ตำมรำยองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

 1. หลักสูตรควรพิจำรณำปรับปรุงกำรประเมินกระบวนกำรในกำรบริหำรจัดกำรในภำพรวมโดยเร่งด่วน 
ประกอบด้วย เรื่องของผลกำรด ำเนินงำนสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน 
และนักศึกษำ เพ่ือสะท้อนกำรท ำงำนของหลักสูตรและเป็นแนวทำงในกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรตำมระบบและกลไกที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

ก ำหนดขึ้น โดยกำรวิเครำะห์/เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภำพว่ำ

เป็นไปตำมเกณฑ์และได้มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทรำบสถำนภำพของตนเอง ทรำบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง อันจะน ำไปสู่กำรก ำหนด

แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพของหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์และมำตรฐำนที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. กำรเตรียมกำรและวำงแผนก่อนกำรตรวจเยี่ยม 

2. ศึกษำรำยงำนกำรผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร (SAR)  วิเครำะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐำน

ข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

1) สังเกตจำกสภำพจริงด้วยกำรเยี่ยมชม 

2) สัมภำษณ์ และจดบันทึก 

 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

 นักศึกษำ 

3) ศึกษำจำกเอกสำรที่หลักสูตรน ำเสนอ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลกัสูตรตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย สกอ. 

1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร ไม่น้อยกว่ำ 5 คนและเป็นอำจำรยป์ระจ ำเกินกว่ำ 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ ำหลักสตูรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำมหลักสูตรนั้น 

ผ่ำน 

2. คุณสมบตัิของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สำขำวิชำที่เปิดสอน อย่ำงน้อย 2 คน 

ผ่ำน 

11. กำรปรบัปรุงหลักสูตรตำมรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ควำม
เห็นชอบโดยสภำมหำวิทยำลยั/สถำบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งำนในปีท่ี 
6) หมำยเหตุ ส ำหรับหลักสูตร 5 ปี ประกำศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสตูร 6 ปี ประกำศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่ำน 

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

 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต       
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภำพบัณฑติตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

  3.97 3.97 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ
อิสระภำยใน 1 ป ี

    69.64 3.48 

องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  กำรรับนักศึกษำ       3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  กำรส่งเสรมิและพฒันำนักศึกษำ     1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนักศึกษำ      2 2 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  กำรบรหิำรและพฒันำอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร      1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภำพอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร       4.57 
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มคีุณวุฒิ
ปริญญำเอก 

    88.89 5 

     ประเด็นที ่4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทีด่ ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

    44.44 3.70 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ คะแนน 
     ประเด็นที ่4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร     75.56 5 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร      2 2 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สำระของรำยวิชำในหลักสตูร      1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  กำรวำงระบบผูส้อนและกระบวนกำรจดักำรเรียน
กำรสอน 

    1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน       1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสตูรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

    92.31 4.50 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้   

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้      1 1  

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี ้องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน13  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 
2.27 

         ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2557 
 

องค์ประกอบที ่
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 

2  -     -    3.73 3.73 ระดับคุณภาพดี 

3. นักศึกษา 3 2.00  -     -    2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

4. อาจารย์ 3 2.52  -     -    2.52 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมินผู้เรียน 

4 1.00 2.17  -    1.88 ระดับคุณภาพน้อย 

6. สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้

1  -    1.00  -    1.00 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม   13 7 4 2     

ผลการประเมิน 

2.08 1.88 3.73 

2.27 ระดับคุณภาพปานกลาง ปาน
กลาง 

น้อย ด ี

หมายเหตุ 
       ผลการประเมิน 0.01 – 2.00 ระดับคุณภำพน้อย 

    

 

2.01 – 3.00 ระดับคุณภำพปำน
กลำง 

    

 
3.01 – 4.00 ระดับคุณภำพด ี

    

 
4.01 – 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญำเอกใน

สัดส่วนที่สูง 

 

1. หลักสูตรควรมีมำตรกำรกระตุ้นและส่งเสริม

สนับสนุนให้อำจำรย์มีต ำแหน่งวิชำกำรท่ีสูงขึ้นไป 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

1. กำรประชุม เพื่อให้เกิดควำมเชื่อมโยงในกำรบริหำร

หลักสูตรยังน้อย  

1. เนื่องจำกหลักสูตรมีลักษณะเป็นสหสำขำและมี

กำรด ำเนินกำรร่วมกันระหว่ำงภำควิชำ อำจพิจำรณำ

จัดประชุมระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร อำจำรย์

ผู้สอน ภำควิชำและคณะเพ่ิมขึ้น  

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-ไม่มี- 

 

-ไม่มี- 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

1. กำรน ำผลส ำรวจควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตมำใช้

ประโยชน์ 

1. หลักสูตรควรพิจำรณำน ำข้อมูลที่ได้จำกผลกำร

ส ำรวจควำมพึงพอใจของผู้ ใช้บัณฑิตมำใช้ในกำร

ปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอนและกำรบริหำร

จัดกำรหลักสูตร เพ่ือให้สำมำรถผลิตบัณฑิตได้ตรง

ตำมควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิตมำกยิ่งข้ึน 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

1. หลักสูตรควรน ำผลกำรด ำเนินงำนในแต่ละปี

กำรศึกษำมำพิจำรณำเพ่ือประเมินกระบวนกำร กำร

ด ำเนินงำน เพ่ือปรับปรุงและพัฒนำส่งเสริมนักศึกษำ 

1. หลักสูตรมีระบบกลไกในกำรดูแลและพัฒนำให้

ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ มีกิจกรรมสร้ำงทักษะกำร

เรียนรู้ และมีกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ดังนั้น 

หำกหลักสูตรมีกำรทบทวนกระบวนกำรส่งเสริมและ

พัฒนำนักศึกษำ แล้วน ำผลกำรประเมินมำปรับปรุง

พัฒนำกำรด ำเนินงำนก็จะสำมำรถส่งผลต่อกำร

พัฒนำนักศึกษำให้มีทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรประกอบ

อำชีพ 

2. จ ำนวนนักศึกษำที่เข้ำศึกษำในหลักสูตรสหกิจ

ศึกษำมีน้อย  

1. นักศึกษำมีควำมสนใจและเห็นควำมส ำคัญของกำร

เรียนหลักสูตรสหกิจศึกษำ หำกหลักสูตรส่งเสริมและ

กระตุ้นให้นักศึกษำมีควำมพร้อมและมีคุณสมบัติตรง

ตำมเงื่อนไขของสหกิจศึกษำ ให้นักศึกษำเข้ำสู่

หลักสูตรสห-กิจศึกษำได้มำกขึ้น ก็จะเพ่ิมโอกำสใน

กำรได้งำนท ำของบัณฑิต 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์  

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีคุณวุฒิ ปริญญำเอก
มำกกว่ำเกณฑ์ท่ีก ำหนด  

2. มีช่องทำงในกำรสื่อสำรระหว่ำงอำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตร อำจำรย์ผู้สอนและนักศึกษำ  

 

 

 

1. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีควำมพร้อมด้ำนคุณวุฒิ 
หำแนวทำงในกำรส่งเสริมกำรผลิตผลงำนทำงวิชำกำร
ในระดับท่ีสูงขึ้น 
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จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

1. กำรมีส่วนร่วมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรกับ

ภำควิชำและคณะ ในกำรบริหำร กำรส่งเสริมและ

พัฒนำอำจำรย์ 

1. หลักสูตรควรมีกำรเชื่อมโยงกำรบริหำรและ

ส่งเสริมพัฒนำอำจำรย์ ระหว่ำงหลักสูตรกับภำควิชำ

และคณะ เปิดโอกำสให้อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมี

ส่วนร่วมในกำรวำงแผนและก ำหนดกลไกกำรส่งเสริม

และพัฒนำอำจำรย์ เพ่ือสร้ำงควำมเข้มแข็งในกำร

บริหำรหลักสูตร 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

1. อำจำรย์ยังไม่ให้ควำมส ำคัญในกำรรำยงำน กำร

ป รับ ป รุ งร ำยวิ ช ำ ใน ห ลั ก สู ต ร ให้ ทั น สมั ยต ำม

ควำมก้ำวหน้ำในสำขำ 

1. หลักสูตรควรหำแนวทำงในกำรสร้ำงควำมเข้ำใจให้

อำจำรย์รำยงำนกำรปรับปรุงรำยวิชำ เทคนิคกำรสอน 

เนื้อหำในรำยวิชำให้มีควำมทันสมัย 

2. อำจำรย์ประจ ำหลักสู ตรยั งไม่ มี ส่ วนร่วม ใน

กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวำงระบบ

ผู้สอนมำกนัก 

1. หลักสูตรควรหำแนวทำงเพ่ือให้อำจำรย์ประจ ำ

หลักสูตร อำจำรย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในกระบวนกำร

จัดกำรเรียนกำรสอน กำรก ำหนดผู้สอนกับภำควิชำ

ในคณะอย่ำงเป็นระบบมำกยิ่งขึ้น 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-ไม่มี- -ไม่มี- 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

1. ยังไม่มีกำรน ำผลกำรประเมินสิ่งสนับสนุนกำร

เรียนรู้ไปวิเครำะห์ผล และปรับปรุง 

1. หลักสูตรควรน ำข้อมูลผลกำรประเมินสิ่งสนับสนุน
กำรเรียนรู้ในด้ำนต่ำงๆ ไปวิเครำะห์และปรับปรุง สิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้
อย่ำงมปีระสิทธิผล 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร ์ คณะเกษตรศาสตร์ 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2557 

วันที่   7  เดือน กันยายน   พ.ศ. 2558 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมกำรฯ ประชุมพิจำรณำแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2557 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมกำรฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกำรด ำเนินกำรจัดกำรหลักสูตรตำม
องค์ประกอบต่ำงๆ กับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแบบพิชญภิจำรณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมกำรฯ พูดคุยและสัมภำษณ์ตัวแทนนักศึกษำ 

12.00 -13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมกำรฯตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน/ผลกำรด ำเนินงำน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมกำรฯประชุมสรุปผลกำรตรวจประเมินและเตรียมกำรเสนอผลด้วยวำจำ 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมกำรฯน ำเสนอผลกำรประเมินเบื้องต้นด้ำยวำจำ แก่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถำมเพ่ิมเติม 

 


