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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ได้ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ 

คณะวิทยำศำสตร์ หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต สำขำเคมี ประจ ำรอบปีกำรศึกษำ 2557 ในวันที่  21 เดือน

กันยำยน 2558   ตำมรำยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่ำ ในภำพรวมของหลักสูตร ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 

2.76  ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภำพปำนกลำง โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรวิทยำศำสตรบัณฑิต 

สำขำเคมี      ผ่ำนตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร และมีจ ำนวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมำก ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 2  มีจ ำนวน 2 องค์ประกอบอยู่ในระดับพอใช้ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 และ5 องค์ประกอบอยู่ใน

ระดับน้อย มีจ ำนวน 2 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 และ 6  
 

ในกำรนี้ คณะกรรมกำรประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภำพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

กำรพัฒนำ ตำมรำยองค์ประกอบ ดังนี้ 

จุดแข็งในภาพรวม 

1. บัณฑิตมีงำนท ำภำยใน 1 ปี และได้รับควำมพึงพอใจจำกผู้ใช้บัณฑิตในระดับสูง 

2. วิชำเลือกมีควำมหลำกหลำย มีวิชำเลือกเฉพำะสำขำจ ำนวนมำกตอบสนองตำมควำมต้องกำรของ

นักศึกษำ 

3. อำจำรย์มีควำมทุ่มเทในด้ำนกำรสอนและกำรให้ค ำปรึกษำแก่นักศึกษำ และสัดส่วนของอำจำรย์ต่อ

นักศึกษำในกำรดูแลมีควำมเหมำะสม สำมำรถท ำให้ดูแลนักศึกษำได้อย่ำงใกล้ชิดและท่ัวถึง 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. ควรวิเครำะห์จุดแข็งของหลักสูตรและท ำกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มเป้ำหมำย เพื่อให้ได้

นักศึกษำท่ีมีควำมสนใจในสำขำอย่ำงแท้จริง และมีคุณภำพเพียงพอที่จะศึกษำตำมระยะเวลำที่

หลักสูตรก ำหนด 

2. ควรน ำผลกำรทวนสอบไปใช้ในกำรพัฒนำและปรับปรุงกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำน

คุณวุฒิ 
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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 ิ

  4.22 4.22 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งำนท ำหรือประกอบอำชีพ
อิสระภำยใน 1 ป ี

    93.48 4.67 

องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา    
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  กำรรับนักศึกษำ       2 2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  กำรส่งเสรมิและพฒันำนักศึกษำ     2 2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนักศึกษำ      2 2 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  กำรบรหิำรและพฒันำอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร      1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภำพอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร       5 
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มคีุณวุฒิ
ปริญญำเอก 

     80 

     ประเด็นที ่4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรทีด่ ำรง
ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

     80 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี หน้า 5 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหำร ผลลัพธ์ คะแนน 
     ประเด็นที ่4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร       

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร       5 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สำระของรำยวิชำในหลักสตูร      1 1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  กำรวำงระบบผูส้อนและกระบวนกำรจดักำรเรียน
กำรสอน 

    2 2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน       2 2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสตูรตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

    100 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้   

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้      2 2 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี ้องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน13  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 
2.76 

         ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2557 

องค์ประกอบที ่
คะแนน
ผ่าน 

จ านว
นตัว
บ่งชี ้

I P O 
คะแน
นเฉลี่ย 

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 0.00 0.00 4.45 4.45 ระดับคุณภาพดีมาก 

3. นักศึกษา 3 2.00 0.00 0.00 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

4. อาจารย์ 3 3.00 0.00 0.00 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5. หลักสูตร 
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผู้เรียน 

4 1.00 3.00 0.00 2.50 ระดับคุณภาพปานกลาง 

6. ส่ิง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1 0.00 2.00 0.00 2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

รวม   13 7 4 2     

ผลการประเมิน 

2.29 2.75 4.45 

2.76 
ระดับคุณภาพปาน

กลาง ปาน
กลาง 

ปาน
กลาง 

ดีมาก 

หมายเหตุ        

ผลการประเมิน 0.01 – 2.00 ระดับคุณภำพน้อย     

 2.01 – 3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง     

 3.01 – 4.00 ระดับคุณภำพด ี     

 4.01 – 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก     
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

บัณฑิตมีงำนท ำภำยใน 1 ปี และได้รับควำมพึงพอใจ

จำกผู้ใช้บัณฑิตในระดับสูง 

น ำจุดแข็งนี้ไปใช้ในกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร โดย

ให้ศิษย์เก่ำมีส่วนร่วมในกำรประชำสัมพันธ์หลักสูตร 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- 

 

- 

 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

ขำดกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุง/
พัฒนำกระบวนกำรในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
นักศึกษำ 

 

ควรวิเครำะห์ผลกำรประเมินและน ำมำใช้ในกำร
ปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรมีคุณวุฒิและต ำแหน่งทำง
วิชำกำรท่ีสอดคล้องกับหลักสูตร และมีผลงำน
วิชำกำรท่ีได้รับกำรเผยแพร่ทั้งในระดับชำติและ
นำนำชำติ 

ควรมีแผนกำรพัฒนำต ำแหน่งทำงวิชำกำรท่ีสูงขึ้นของ
อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 
ขำดกำรประเมิน วิเครำะห์ผลกำรประเมิน เพื่อ
น ำมำใช้ในกำรปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรในทุก
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ 
 

ควรวิเครำะห์ผลกำรประเมินและน ำมำใช้ในกำร
ปรับปรุง/พัฒนำกระบวนกำรอย่ำงเป็นรูปธรรม 

 
 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ควรมีกำรประเมินกระบวนกำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์ เพื่อจะได้น ำผลกำรประเมินมำใช้

ปรับปรุงและพัฒนำอำจำรย์ให้มีควำมต่อเนื่อง 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรพยำยำมด ำเนินกำรตัดปัญหำ
รำยวิชำที่ต้องลงเรียนก่อน เพ่ือเอ้ือให้นักศึกษำ
สำมำรถลงทะเบียนเรียนรำยวิชำได้ตำมแผนกำร
ศึกษำ 

ควรประเมินและวิเครำะห์ผลกำรแก้ปัญหำด้วยวิธี
ดังกล่ำวเพ่ือน ำข้อมูลไปใช้ในกำรปรับปรุงหลักสูตร
ต่อไป 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 
หลักสูตรขำดกำรน ำผลกำรประเมิน/ทวนสอบมำใช้ใน
กำรปรับปรุงกระบวนกำรเรียนกำรสอน  

 
 

ควรน ำผลกำรทวนสอบไปใช้ในกำรพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบ
มำตรฐำนคุณวุฒิ 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

ขำดกำรน ำผลกำรประเมินมำใช้ในกำรปรับปรุง/
พัฒนำกระบวนกำรในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสิ่ง
สนับสนุนกำรเรียนรู้ 

ควรวิเครำะห์ผลกำรประเมินและน ำมำใช้ในกำร
ปรับปรุง/พัฒนำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้อย่ำงเป็น
รูปธรรม 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2557 

วันที่ 21 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 

 

 

 

 

 

 

 


