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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.69) ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้   

โดยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
ระดับค่าคะแนนของแต่ละองค์ประกอบเป็นดังนี้ 

(ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และระดับค่าคะแนนของแต่ละองค์ประกอบเป็น
ดังนี้ 

1) ระดับดีมาก จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2   
2) ระดับปานกลาง จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3, 4, 5 
3) ระดับน้อย จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 6 
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. ในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ หลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย

ต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานของหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุด 

2. หลักสูตรควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีวิธีการ เทคนิคการจัดการเรียน

การสอน สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน ที่ทันสมัย น่าสนใจ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามผลลัพธ์    

การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

3. หลักสูตรควรหาวิธีการลดอัตราการตกออกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
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สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 4.15 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.33 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 2.56 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 2.50 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 2.0 น้อย (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

 

2.68 
 

ปานกลาง (13 ตัวบ่งชี้) 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ก าหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า

เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่การก าหนด

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

2. ศึกษารายงานการผลการด าเนินงานของหลักสูตร (SAR)  วิเคราะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐาน

ข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

1) สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

2) สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 นักศึกษา 

3) ศึกษาจากเอกสารที่หลักสูตรน าเสนอ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน 

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

 

 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต       
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

   3.99 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ร้อยละของบัณฑิตทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป ี

 37 44 84.09   4.32 

องค์ประกอบท่ี 3  นักศึกษา      
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  การรับนักศึกษา        2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  การส่งเสรมิและพฒันานักศึกษา      2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนักศึกษา       3 

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  การบรหิารและพฒันาอาจารย์ประจ าหลักสตูร       2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสตูร          
    ประเด็นท่ี 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มคีุณวุฒิ
ปริญญาเอก 

 4 5   80%  5 

     ประเด็นท่ี 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 3  5  60%  5 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
     ประเด็นท่ี 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 0.2 5  4%  1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร       2 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน     
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สาระของรายวิชาในหลักสตูร       2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียน
การสอน 

     2 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 การประเมินผู้เรียน        1 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

    100% 5 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้     

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้        2 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี้ องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 13  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 
2.68 

         ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.15 
(2.1,2.2) 

4.15 ดีมาก 

3 3 2.33 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 2.33 ปานกลาง 

4 3 2.56 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 2.56 ปานกลาง 

5 4 2 
(5.1) 

2.67 
(5.2,5.3,5.4) 

- 2.50 ปานกลาง 

6 1 - 2.0 
(6.1) 

- 2.0 น้อย 

รวม 13 7 4 2  

2.68 
 

ปานกลาง 
ผลการประเมิน 2.38 2.50 4.15 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2558 ในวันที่ 29 
กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมของหลักสูตร ผล
การประเมินอยู่ในระดับ 2.69 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง โดยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
(ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และระดับค่าคะแนนของแต่ละองค์ประกอบเป็นดังนี้ 

1) ระดับดีมาก จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2   
2) ระดับปานกลาง จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3, 4, 5 
3) ระดับน้อย จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 6 
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. ควรปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีการประเมินผลกระบวนการ และน าผลการ
ประเมินไปใช้เพื่อพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตร โดยเฉพาะด้านการรับนักศึกษา การเตรียมความ
พร้อมนักศึกษา และการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา การบริหารและพัฒนาอาจารย์ รวมถึงการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาของหลักสูตร และการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

2. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาลดลงมากหลังการรายงานตัวเข้าศึกษาในภาคการศึกษาแรก แต่หลังจากนั้น
อัตราการคงอยู่ค่อนข้างสูง จึงควรทบทวนกระบวนการเตรียมความพร้อมในการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษามี
ความพร้อมก่อนเรียนในหลักสูตร รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในระหว่างการเรียน ที่ท าให้อัตราการคงอยู่
เพ่ิมขึ้นและสามารถส าเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด รวมทั้งมีทักษะที่จ าเป็นต่อการ
ประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 

3. ควรทบทวนและวิเคราะห์กระบวนการรับเข้าที่มีหลากหลาย เพ่ือให้สามารถคัดเลือกผู้เข้าศึกษาที่มี
ศักยภาพและมีความมุ่งมั่นตั้งใจเข้าศึกษาในสาขาวิชาจุลชีววิทยา รวมทั้งทบทวนระบบการให้ค าปรึกษา
และดูแลนักศึกษา ซึ่งอาจท าให้อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาเพ่ิมขึ้นหลังการรายงานตัวเข้าศึกษาในภาค
การศึกษาแรก 

4. หลักสูตรควรก าหนดระบบและกลไกในการประเมินและก าหนด เครื่องมือ/ตัวชี้วัด/เกณฑ์ที่ใช้ในการ
ประเมินผู้เรียนให้ชัดเจน เพ่ือเป็นการสะท้อนประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการเรียนการสอนและ
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การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนในหลักสูตร และน าผลการประเมินไปใช้ปรับปรุงพัฒนา
หลักสูตรและการบริหารจัดการหลักสูตรที่มีผลจากการปรับปรุงเป็นรูปธรรม 

 
 

แนวทางปรับปรุง 
ควรพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรให้เป็นระบบตามวงจรคุณภาพ PDCA หรือ ADLI ในทุก

กระบวนการด านินงาน 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานผลการด าเนินการ 

1. ควรรายงานข้อมูลให้ครบถ้วนทุกประเด็นตามที่ก าหนดในเกณฑ์มาตรฐาน 

2. ควรเขียนอธิบายให้ครอบคลุมขั้นตอน/รายละเอียดการด าเนินงานของหลักสูตรให้ชัดเจน โดยเฉพาะ
ระบบ/กลไกการด าเนินงาน และการประเมินกระบวนการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงพัฒนากระบวนการอย่างไร 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- บัณฑิตมีภาวะการณ์ได้งานท าของบัณฑิตภายใน

เวลา 1 ปี ในระดับค่อนข้างสูง (ร้อยละ 81.82) 

และสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2558 อย่างเห็นได้ชัด 

- ควรน าผลการประเมินบัณฑิตจากผู้ใช้บัณฑิต มา

เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิทั้ง 5 ด้าน และคุณลักษณะบัณฑิตท่ี

พึงประสงค์ตามทีก่ าหนดไว้ในหลักสูตร เพ่ือสร้าง

ความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บัณฑิต และส่งผลต่อการได้

งานท าของบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 
  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- มีการรับนักศึกษาหลากหลายประเภท ได้แก่ โควตา
รับตรงพ้ืนที่บริการในเขต 10 จังหวัด โควตาผู้มี
ความสามารถพิเศษ โควตารับตรงทั่วไป โควตาขยาย
โอกาสทางการศึกษา และ admissions เป็นต้น ท าให้
สามารถรับนักศึกษาเข้าเรียนได้มากขึ้นและเป็นไป
ตามแผนการรับนักศึกษาที่ก าหนดไว้ 

- การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา ใน
กรณีท่ีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเกณฑ์ท่ีก าหนด โดย
ก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษาหมู่เรียน และจัดท าแฟ้ม
ระเบียนของนักศึกษา จัดเรียงคะแนนและประเมิน
ศักยภาพ เพ่ือน าไปผลไปใช้พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ให้มีความพร้อมที่จะเรียนในหลักสูตร 

- กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาที่บูรณาการ

กับการบริการวิชาการ รวมทั้งการศึกษาดูงานที่

หลากหลาย  

- หลักสูตรมีเวทีให้นักศึกษาได้ไปน าเสนอผลงาน

วิชาการ 

- ส ารวจความคาดหวังของนักศึกษาใหม่ และ

ประเมินความพร้อมในการเรียนสาขาจุลชีววิทยา 

และปัญหาในการปรับตัว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการ

เตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 

รวมถึงการดูแลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่ภาคการศึกษา

แรก 

- สนับสนุนการเข้าร่วมน าเสนอผลงานวิชาการใน

ระดับชาติหรือนานาชาติในเวทีอ่ืนๆ 
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จุดแข็ง แนวทางเสริม 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- มีอัตราการคงอยู่ค่อนข้างต่ า เนื่องจากนักศึกษาเมื่อมา

ยืนยันสิทธ์แล้วแต่ไม่มาลงทะเบียนเรียน นักศึกษา

ลาออกเนื่องจากผลการเรียนต่ า และมีนักศึกษาตก

ออก (เกรดต่ ากว่า 1.5) อีกท้ังมีนักศึกษาที่เรียนดี

ลาออกไปศึกษาในสถาบันอ่ืน 

- มีอัตราส าเร็จการศึกษาค่อนข้างต่ า เนื่องจากมีผลการ

เรียนต่ าจึงลาออก และไม่มีลงทะเบียนเรียน 

- ควรมีระบบการจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทาง

สถิติของนักศึกษาตั้งแต่การรับเข้า การยืนยัน

สิทธิ์ การลงทะเบียนเรียนจริง นักศึกษาท่ีคงอยู่ 

สาเหตุของการลาออก การตกออก 

- ควรทบทวนและประเมินความสัมพันธ์ของวิธีการ

รับเข้ากับการเตรียมความพร้อม ผลการศึกษา 

(เกรด) และการคงอยู่ของนักศึกษา เพ่ือน ามาใช้

ในการปรับปรุงวิธีการรับเข้ากับการเตรียมความ

พร้อมเพ่ือให้อัตราการคงอยู่สูงขึ้น รวมทั้งให้มี

อัตราการส าเร็จการศึกษาสูงขึ้น 

 

    

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอกถึง 

ร้อยละ 80 แสดงถึงศักยภาพในการท างานวิจัย 

- คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรท างานวิจัย และตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

อย่างต่อเนื่อง 

- คณะควรก าหนดแผนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

ของอาจารย์และสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร

เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ เพื่อความเข้มแข็งของ

หลักสูตร 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- ผู้รับมีชอบหลักสูตรมีการด าเนินงาน แต่ขาดการ

รายงานผลการด าเนินตามระบบและกลไล ขาด

การรายงานการประเมินความพึงพอใจ หรือผล

การด าเนินงานที่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ 

- ควรมีระบบการประเมินความต้องการพัฒนาตนเอง

ของอาจารย์ เพื่อให้หลักสูตรสามารถก าหนดแผน/

กิจกรรมพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ 

- ควรมีระบบการบริหารจัดการภาระงานอาจารย์ประจ า
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- การตีพิมพ์ผลงานวิจัยหรือผลงานวิชาการ ขาด

การก ากับติดตาม และการบริหารจัดการให้

เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากร 

หลักสูตร เพ่ือให้อาจารย์สามารถวางแผนการผลิต

ผลงานวิชาการ/งานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้

สามารถเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการได้ 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- มีการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาที่ทันสมัยตาม

สถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การเพ่ิมเนื้อหาที่เกี่ยวกับ

โรคระบาดที่เกิดจากจุลินทรีย์ ได้แก่ โรคมือเท้า

ปาก อีโบลา คาโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ หรือ 

MERS-CoV เป็นต้น 

- หลักสูตรมีการจัดแผนการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

ที่ให้นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้การปฏิบัติงานใน

สถานที่จริง 

- หลักสูตรควรท าความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน

ภายนอกต่างๆ เพื่อรองรับการจัดการศึกษาแบบสหกิจ

ศึกษาส าหรับนักศึกษาในหลักสูตร 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- การตั้งวัตถุประสงค์ของหลักสูตร หรือ Learning 

outcome ของหลักสูตร ยังไม่มีวิธีการวัดผลที่

ชัดเจน หรือยังไม่มีมีตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่า

บัณฑิตมผีลลัพธ์การเรียนรู้ในด้านต่างๆ ตามที่

ก าหนดไว้ 

- ระบบและกลไกในการประเมิน เช่น เครื่องมือ/

ตัวชี้วัด/เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินผู้เรียน ยังไม่

ชัดเจน 

- การบูรณาการพันธกิจด้านต่างๆกับการเรียนการ

สอนในรายวิชา มีการด าเนินการ มีการประเมิน 

แต่ไม่พบการรายงานผลการประเมินและการ

วิเคราะห์ที่เป็นรูปธรรม 

- ควรออกแบบหลักสูตร โดยก าหนดสาระรายวิชา และ

กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องหรือ

ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตร

หรือ Learning outcome ที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 และ

ประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ของนักศึกษาเทียบกับ

วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหลักสูตรที่ก าหนด 

- ควรทบทวนกระบวนการออกแบบหลักสูตร สาระ
รายวิชาในหลักสูตร และการบริหารจัดการหลักสูตร
ทั้งหมด เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรในปี
การศึกษา 2560 ที่จะท าให้ได้หลักสูตรที่ทันสมัย ก้าว
ทันความก้าวหน้าทางวิทยาการที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา รวมถึงควรมีอัตตลักษณ์ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
- ควรปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนส าหรับ
ศตวรรษท่ี 21 โดยเน้นกระบวนการเรียนการสอนตาม
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โครงสร้าง และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงการ
พัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เพ่ิมทักษะการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและต่างประเทศ 
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี และการดูแลสุขภาพ เป็นต้น และท าให้
นักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา โดยผู้สอนเป็นผู้
อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ 
- ควรน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธ์การเรียนของ

นักศึกษามาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน การ

ประเมิน และการก าหนดผลลัพธ์การเรียนรู้ โดยให้เป็น

เป็นรูปธรรมในปีการศึกษา 2560 รวมถึงควรด าเนินการ

ทวนสอบฯให้ครบทุกรายวิชา เนื่องจากครบรอบการ

ด าเนินงานและต้องปรับปรุงหลักสูตร ในปีการศึกษา 

2560 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- อุปกรณ์ เช่น กล้องจุลทรรศน์ และและเครื่องแก้ว

ห ล าย ช นิ ด ไม่ เ พี ย งต่ อ ก า ร เรี ย น ก ารส อน ใน

ห้องปฏิบัติการ 

- แม้มีการด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้

เพ่ิมข้ึน แต่ไม่แสดงผลการประเมินและการปรับปรุงที่

เป็นระบบ  

 

- ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดซื้ออุปกรณ์ เช่น 

กล้องจุลทรรศน์ และเครื่องแก้วให้เพียงพอและ

เหมาะสมตามจ านวนนักศึกษาในสาขาวิชา 

- ควรประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ

อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และน าผลการ

ประเมินความพึงพอใจมาใช้ในการปรับปรุง พัฒนา 

จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อการการ

เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา และ

ส่งผลให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 29 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมการฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการด าเนินการจัดการหลักสูตรตาม
องค์ประกอบต่างๆ กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรแบบพิชญภิจารณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมการฯ พูดคุยและสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมการฯประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลด้วยวาจา 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจา แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


