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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ   ปานกลาง    (คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.30) ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้  ทั้งนี้องค์ประกอบที่ไม่ประเมินคือ 
องค์ประกอบ 2    เนื่องจากไม่มีนักศึกษาจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558  

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

1) ระดับดี จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์   
2) ระดับปานกลาง จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผู้เรียน 
3) ระดับน้อย จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้
มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -    0.00 0.00 ไม่
ประเมิน 

3. นักศกึษา 1.67  -     -    1.67 น้อย 
4. อาจารย์ 3.11  -     -    3.11 ดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

2.00 2.33  -    2.25 
ปาน
กลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    2.00  -    2.00 น้อย 

ผลการประเมิน 

2.33 2.25 0.00 

2.30 
ปาน
กลาง ปานกลาง ปาน

กลาง 
ไม่

ประเมิน 
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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 

ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะครุ
ศาสตร์ ได้ส่ง e-mail แจ้งแผนการท างานดังนี้ 

เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุงและยังไม่มีนักศึกษาจบจากหลักสูตร ประเด็นหลักท่ีต้องตรวจ
คือ มคอ.3,5  

- กรรมการทุกคนประเมินคะแนนตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบตามแบบประเมินที่ทุกคนได้รับ พร้อม จุด
แข็ง โอกาสพัฒนา ข้อแนะน า และน ามาสรุปร่วมกันในวันตรวจประเมิน 

- มอบหมายให้อาจารย์ทั้งสองซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัย ตรวจสอบล่วงหน้าว่า 
มคอ.3  และ มคอ.5 ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 ของหลักสูตรครบทุกวิชาและถูกต้องหรือไม่  มีการทวนสอบ
หรือไม่ 

- 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 และเป็นระบบที่ดีข้ึน 
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3. หลังการตรวจเยี่ยม  คณะผู้ประเมินฯ ร่วมพิจารณาประเด็นการประเมินผลต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจน 

และครอบคลุมสาระส าคัญ แล้วจัดท าเป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อหลักสูตร

พิจารณา  

4. ผู้ให้ข้อมูลในวันตรวจเยี่ยมหลักสูตร ( เช่น อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เรียน) 

(โปรดระบุรายชื่อและต าแหน่ง) 

       คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง  

1. ผศ.ดร.วิโรจน์ เกษรบัว อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

2. ผศ.แก้ว อุดมศิริชาคร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3. ดร.สุทธนา ปลอดสมบูรณ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

4. ดร.ปรัชญาพร วันชัย  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ชีววิทยา หน้า 6 

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 หลักสูตร
ไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสตูรนั้น 

ผ่าน   

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปดิสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน   

11. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งาน
ในปีท่ี 6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสตูร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 
หรือ หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไวเ้ป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 
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องค์ประกอบ หน่วย 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   5.00   1.67 

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   1.00 1.00 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา ข้อ   2.00 2.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา ข้อ   2.00 2.00 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   9.33   3.11 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   2.00 2.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน 7.6   4.33 

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 4 80.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  สัดส่วน 3 60.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 0.60 12.0 3.00 
 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   9.00   2.25 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     2.00 2.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     1.00 1.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน     1.00 1.00 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   10/10 100.0 5.00 

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   2   2.00 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     2.00 2.00 
รวมตัวบ่งชี้ท่ีประเมิน (องค์ 2-6) 

  

ระดับ
คุณภาพ
ปานกลาง 

  2.30 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้
มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -    0.00 0.00 ไม่
ประเมิน 

3. นักศกึษา 1.67  -     -    1.67 น้อย 
4. อาจารย์ 3.11  -     -    3.11 ดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

2.00 2.33  -    2.25 
ปาน
กลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    2.00  -    2.00 น้อย 

ผลการประเมิน 

2.33 2.25 0.00 

2.30 
ปาน
กลาง ปานกลาง ปาน

กลาง 
ไม่

ประเมิน 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ   ปานกลาง    (คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.30) ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้  ทั้งนี้องค์ประกอบที่ไม่ประเมินคือ 
องค์ประกอบ 2  เนื่องจากไม่มีนักศึกษาจบการศึกษาในปีการศึกษา 2558  

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

1) ระดับดี จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์   
3) ระดับปานกลาง จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การ

ประเมินผู้เรียน 
4) ระดับน้อย จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุน

การเรียนรู้ 
 
ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1. ควรมีการส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตร เข้าใจเกณฑ์การประเมินเพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการเขียน 
SAR ของหลักสูตรมากขึ้น 

2. ควรจัดให้มีการประเมินกระบวนการ และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน
ของหลักสูตรทุกองค์ประกอบ 
 

 
จุดเด่น 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน มีความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอน และดูแลนักศึกษา  

2. อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตรมีความใกล้ชิด 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรบางคนไม่มีผลงานทาง

วิชาการในปี พ.ศ. 2558  

- หลักสูตรควรให้ความส าคัญการตั้งกับอาจารย์

อาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยค านึงถึงอาจารย์ที่มี

ผลงานทางวิชาการ เพื่อให้หลักสูตรมีความเข้มแข็ง

มากขึ้น 

 

  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

-หลักสูตรไม่ได้มีการวิเคราะห์ปัญหาของนักศึกษาแรก
เข้า ว่ามีพ้ืนฐานแตกต่างกันอย่างไร     
-ควรแสดงแนวโน้ม การคงอยู่ และความพึงพอใจต่อ
การจัดเรียนการสอน การจัดการข้อร้องเรียน ของ
นักศึกษา 

- ควรมีกิจกรรมปรับพื้นฐานความรู้ให้แก่นักศึกษา

แรกเข้า ด้านวิชาการ   
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- เงื่อนไขการก าหนดให้คุณสมบัติส าคัญของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรคือมีคุณวุฒิทุกระดับปริญญาเฉพาะ
ทางสาขาวิชาชีววิทยา โดยไม่ได้ให้ความส าคัญต่อ
คุณสมบัติด้านผลงานทางวิชาการ 

 
-มีประเมินความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรแต่

ไม่ได้ประเมินกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

 

-การประชุมเพ่ือทบทวนขั้นตอนการด าเนินการและ

น าผลจากการทบทวนผลการด าเนินการเพ่ือปรับปรุง

แผนการปฏิบัติ และน าแผนที่ได้ไปสู่การปฏิบัติ ไม่

ชัดเจนว่ามีผลการทบทวนผลการด าเนินการดังกล่าว

เป็นอย่างไร  

- การก าหนดเงื่อนไขดังกล่าว อาจท าให้ขาดการเปิด
สอนวิชาใหม่ทีบู่รณาการร่วมกับสาขาวิชาอ่ืนที่
ปัจจุบันมีความเชื่อมโยงกับสาขาวิชาชีววิทยา และ
ไม่ได้ให้ความส าคัญต่อคุณสมบัติด้านผลงานทาง
วิชาการ (4.2) เช่น งานวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานทาง
วิชาการ 

-หลักสูตรควรมีการปรับปรุงกระบวนการในการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเหมาะสม 
-หลักสูตรควรมีการแสดงให้เห็นว่าผู้รับผิดชอบใน

รายวิชาต่างๆ เมื่อมีการพิจารณาความเหมาะสมแล้ว 

มีความแตกต่างระหว่างอาจารย์ชุดเดิมและชุดใหม่ (มี

เพียงรายชื่ออาจารย์ชุดใหม่) อย่างไร 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

หลักสูตร 

-การปรับปรุงรายวิชาในหลักสูตรให้ทันสมัย ไม่พบว่า

มีการปรับปรุงอะไรอย่างไร และไม่แสดงให้เห็นว่ามี

การปรับเปลี่ยนเนื้อหาใน มคอ.3 ในภาคการศึกษา

ถัดไปอย่างไร 

-คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรับปรุงกระบวนการ

โดยน าเสนอแผนต่อคณะฯเพ่ือพิจารณารับอาจารย์

เพ่ิมโดยระบุว่าอาจารย์ผู้สอนมีภาระงานสอนค่อนข้าง

หนัก ท าให้การเตรียมการสอนไม่มีประสิทธิภาพ

เท่าที่ควร น่าจะไม่สมเหตุผลเนื่องจากการขอเปิด

หลักสูตรใหม่ต้องมีความพร้อมทุกอย่างแล้ว และ

พบว่าการรับนักศึกษามีแนวโน้มลดลง 

-การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ไม่มีระบบและกลไกการประเมินผู้เรียนตามกรอบ 

TQF ที่ชัดเจน 

-การคาดหวังผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
เกณฑ์ ผลลัพธ์เชิงปริมาณควรตรวจสอบว่า มีการ
ประเมินผู้เรียนครบตามจุดเน้นที่ระบุใน มคอ. 3 
หรือไม่ มีการทวนสอบร้อยละเท่าไรในแต่ละปี เมื่อ
ครบ 4 ปีแล้วได้ 100%    
-ไม่พบการทวนสอบว่ามีการประเมินผลการจัดการ

เรียนการสอนตามที่ระบุใน มคอ. 3 แต่หลักสูตร

ประเมินในภาพรวมการประเมินผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน   

 

 

 

 

- 
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การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษา 

-ไม่พบกระบวนการควบคุมมาตรฐาน การตรวจสอบ

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ของ

นักศึกษาที่เหมาะสม การควบคุมการประเมินผลการ

เรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มให้มีมาตรฐานเดียวกัน 

กระบวนการตัดเกรดในวิชาต่างๆ 

 

    

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-อาจารย์ประจ าหลักสูตรของสาขาวิชามีส่วนร่วมใน

การให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

-กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง

พอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้สอดคล้องกับผลการประเมินเพียงบางส่วน 
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ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์นักศึกษา 

 
ความประทับใจ 

 
สิ่งท่ีต้องการให้แก้ไข 

 
- สิ่งที่ประทับใจตั้งแต่เข้าเรียนที่นี่ ภาควิชา

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ-สาขาชีววิทยา คืออาจารย์
ดูแลดีเป็นกันเอง เอาใจใส่นักศึกษา ทุกๆ เรื่อง 
ทั้งด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา อาจารย์จะ
คอยถามเสมอว่ามีปัญหาอะไรมั้ย ส่วนของ
ห้องเรียนส่วนมากมีความพร้อมทั้งสื่อโสต 
ทั้งตัวอาจารย์ แต่อาจจะมีบางวันที่สื่อโสต
ขัดข้อง แต่ทั้งนักศึกษาและอาจารย์ก็ร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหา และด้านห้องแลป อุปกรณ์
ต่างๆ ก็มีขาดบ้าง เช่น หลอดทดลองช ารุด 
กล้องจุลทรรศน์ เลนส์บางเลนส์ใช้ไม่ได้ แต่
รวมๆ แล้วก็ถือว่ายังใช้เรียนรู้ได้ แล้วทุกคนทั้ง
รุ่นพี่รุ่นน้องและอาจารย์ก็จะอยู่ร่วมกันแบบ
ครอบครัว ท าให้อบอุ่นและน่าอยู่ 

 

- หาอุปกรณ์แลปเพ่ิมเพราะบางแลปไม่เพียงพอ 
- พ้ืนที่นั่งท างานรอบรอบตึก 
- จัดสรรพื้นที่ในห้อง lab ให้เป็นสัดส่วนกว่านี้ 

 

- ด้านอาจารย์มีความประทับใจอย่างมากค่ะ
เพราะอาจารย์ให้ค าปรึกษาดีมากทั้งด้านการ
เรียนหรือเรื่องทั่วไปให้ค าปรึกษาท่ีดีแก่เราช่วย
แก้ปัญหาต่างๆ 

- ด้านบริเวณท่ีเรียนบรรยากาศดี ดูเป็นตึก
ส่วนตัวเพราะไม่ค่อยมีสาขาอ่ืนมาเรียนปนกัน
ท าให้สามารถเรียนได้อย่างราบรื่นห้องเรียน
หอ้งแลปแยกเป็นสัดส่วน 

- ด้านอุปกรณ์ถือว่ามีครบพร้อมส าหรับการท า
ปฏิบัติการแต่ไม่เพียงพอกับนักศึกษา 

 

- อุปกรณ์ในห้องแลปที่มีการช ารุด 
- เรื่องห้องเรียนในบางครั้งตอนเรียนมีการใช้ห้องทับ

ซ้อนท าให้ต้องเปลี่ยนห้องบ่อย 
- ควรแบ่งสัดส่วนห้องแลปให้เป็นระเบียบ 

 

- ประทับใจเกี่ยวกับอาจารย์ที่ตั้งใจสอนและ
อาจารย์มีความรู้ความสามารถมากพอที่จะ
สอน ส่วนสื่อการเรียนการสอนดีและเพียงพอ 
แต่มีเฉพาะบางห้องที่ช ารุดบ้าง อาจารย์ดูแล

- อุปกรณ์เกี่ยวกับห้องแลปที่ควรมีพร้อมเพียงพอ
ให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี 

- พ้ืนที่ส าหรับนั่งพักของนักศึกษาไม่เพียงพอ 
- มีบางบริเวณของภาควิชาที่มีน้ าท่วมในช่วงหน้าฝน



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ชีววิทยา หน้า 15 

ความประทับใจ 
 

สิ่งท่ีต้องการให้แก้ไข 
 

เอาใจใส่นักศึกษาทุกคนดี สถานที่
สภาพแวดล้อมมีความรมรื่น จัดสรรปันส่วนให้
มีที่นั่งพักส าหรับนักศึกษา บริการอินเตอร์เน็ต
มีคุณภาพดี 

ท าให้มีปัญหาในการมาเรียน 
- ห้องแลปควรจัดให้มีระเบียบและเป็นสัดส่วน 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีวิทยา คณะวิทยาศาสตร์   

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 

 

 

 


