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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ อุตสาหกรรม  ระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 จาก
คะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้
ที่ 1.1 การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน”และมีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 
11 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

 
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯมีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควรหากลยุทธ์ในการรับและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
2. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนในหลักสูตร ควรท าการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียน 

เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน  
3. เพ่ือให้เกิดการบริหารงานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ควรด าเนินการถ่ายทอดความรู้ในตัวบุคคลสู่

อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรม 
4. หาแนวทางในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

ภาพรวม 
1. หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรมเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต และมีโอกาสสูงที่

จะได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

2. นักศึกษายังมีจ านวนน้อย แต่มีความตั้งใจเรียนรู้ เป็นผลให้คณาจารย์สามารถอบรมสั่งสอนให้เป็นบัณฑิต

ที่บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร และสามารถเป็นผู้น าให้กับรุ่นต่อๆไป 
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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 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 1.33 น้อย (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 2.48 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 2.75 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 2.00 น้อย (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.22 ปานกลาง 
(13 ตัวบ่งชี้) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม  หน้า 5 

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)์ 
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หลักสูตร ฟิสิกส์อุตสาหกรรม   

ระดับ ปริญญาตรี     

คณะ วิทยาศาสตร์     

 > องค์ประกอบที่ 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน   ได้มาตรฐาน   

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ท่ี
ประเมิน 

คะแนน ผลประเมิน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 

2. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 3 3.00 ผ่าน
ประเมิน 

 
  

 

 > องค์ประกอบที่ 2 - 6 
   องค์ประกอบ หน่วย ตัวตั้ง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   0.00   

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 0.00 ไม่ประเมิน 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา       

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 0.00 ไม่ประเมิน 

  ผู้ส าเร็จฯ 0   

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   4.00   

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   1.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา ข้อ   1.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา ข้อ   2.00 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   7.44   

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   1.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน 7   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 3 60.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

สัดส่วน 2 40.0 
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 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 2.00 40.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     2.00 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

  11.00   

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     2.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

  
  

2.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     2.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   9 100.0 

    9 

 องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   2   

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     2.00 

รวมตัวบ่งชี้ท่ีประเมิน (องค์ 2-6) 
  

ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  
    

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -     -     -    ไม่ประเมิน 

3. นักศกึษา 1.33  -     -    1.33 น้อย 

4. อาจารย์ 2.48  -     -    2.48 ปานกลาง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 2.00 3.00  -    2.75 ปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    2.00  -    2.00 น้อย 

ผลการประเมิน 
1.92 2.75  -    

2.22 ปานกลาง 
น้อย ปานกลาง ไม่ประเมิน 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม  ระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.22 จากคะแนนเต็ม 5.00) 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การก ากับ
มาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน”และมีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 11 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

 
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯมีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ควรหากลยุทธ์ในการรับและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

2. การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียนในหลักสูตร ควรท าการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียน 

เพ่ือปรับปรุงรูปแบบการเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้เรียน  

3. เพ่ือให้เกิดการบริหารงานหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ควรด าเนินการถ่ายทอดความรู้ในตัวบุคคลสู่

อาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรม 

4. หาแนวทางในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 

ภาพรวม 
1. หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรมเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต และมีโอกาสสูงที่

จะได้รับความร่วมมือจากภาคอุตสาหกรรมต่อไป 

2. นักศึกษายังมีจ านวนน้อย แต่มีความตั้งใจเรียนรู้ เป็นผลให้คณาจารย์สามารถอบรมสั่งสอนให้เป็นบัณฑิตที่

บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร และสามารถเป็นผู้น าให้กับรุ่นต่อๆไป 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

1. กลยุทธ์ในการรับนักศึกษา ควรมีการ
ปรับปรุง เช่น การร่วมกิจกรรม Open 
House  วิทยาศาสตร์สัญจร สร้างเครือข่าย
อาจารย์แนะแนวของโรงเรียน  สร้างความ
ร่วมมือกับฝ่ายอุตสาหกรรมเพ่ือเป็นการ
ดึงดูดให้นักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตร 

2. ระบบจัดอาจารย์ที่ ปรึกษา  ให้ตรงกับ
นักศึกษาในหลักสูตร 

3. ระบบการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา
ก่อนเข้าศึกษา 

4. ส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 เช่น ด้าน
ภาษาอังกฤษ ด้านการท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ โดยสอดแทรกเข้า
ไปในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร 

 

1. เนื่องจากมีจ านวนนักศึกษาน้อย ท าให้เกิด
โอกาสในการพัฒนานักศึกษา 
 

 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการโดยการจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนเป็นผลให้การ
บริหารหลักสูตรไม่ต่อเนื่อง 

ส่งเสริมให้เกิดระบบการเรียนรู้ ประสบการณ์ การ
บริหารหลักสูตรของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เข้ามา
ใหม่ 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียนการสอนยังไม่
สะท้อนLearning Outcome ที่ควรเกิดข้ึนกับนักศึกษา 

 

 

 

 

 

1. ควรทวนสอบผลสัมฤทธิ์การจัดการเรียน
การสอนให้สะท้อนตามวัตถุประสงค์การ
เรียนรู้ในรายวิชา 

2. ควรน าผลการทวนสอบมาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในเทอมถัดไป 

3. ควรพิจารณาการบูรณาการการจัดการ
เรียนการสอนกับงานบริการวิชาการ การ
วิจัย และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 

 

 

1. ส่ งเสริมการสร้างอุปกรณ์ จากวัสดุ เพ่ื อ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการยังไม่

เพียงพอ 

 

1. การสร้างความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรม
หรือหน่วยงานภายนอกอ่ืน เพ่ือได้มาซึ่งสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  

2. ควรสร้างความร่วมมือกับคณะอ่ืน เช่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ ในการจัดการเรียนการ
สอน การท าโครงงาน เป็นต้น 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร ์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 25 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 

 
 
 
 
  
 


