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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  ระดับปริญญาตรี              

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 3.34) ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้   

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

1)  ระดับดีมาก จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2   
2)  ระดับดี จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4   
3) ระดับปานกลาง จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 5 และ 6  
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ ไม่มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ  
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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 4.21 ดมีาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.67 ด ี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.00 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.34 ด ี (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. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบ
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 “ผ่าน”  
 

 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต      

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

12 18 66.67 4.05 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

14 16 87.5 4.38 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา    
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนักศึกษา     3 3 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา     3 3 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา      3 3 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

    3 3 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร     5 
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

5 5 100 5 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 

     ประเด็นที ่4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

3 5 60% 5 

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

7 5 140% 5 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      3 3 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   3 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      2 2 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวน       
การจัดการเรียนการสอน 

    2 2 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การประเมิน
ผู้เรียน 

      3 3 

ตัวบ่งชี้ที่  5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    5 5 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      3 3 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ี องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 13 ตัวบ่งชี้) ตัวตั้ง 
1 

         ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  
    

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -    4.21 4.21 ดีมาก 

3. นักศกึษา 3.00  -     -    3.00 ปานกลาง 

4. อาจารย์ 3.67  -     -    3.67 ดี 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 2.00 3.33  -    3.00 ปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
3.14 3.25 4.21 

3.34 ดี 
ดี ดี ดีมาก 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง คณะวิทยาศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 
2558 ใน วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวม
ของหลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3.34 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และระดับค่าคะแนนของแต่ละองค์ประกอบเป็น
ดังนี้ 

1)  ระดับดีมาก จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2   
2)  ระดับดี จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4   
3) ระดับปานกลาง จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 5 และ 6  
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- เป็นสาขาท่ีมีความต้องการจากผู้ใช้บัณฑิต และ

บัณฑิตมีทักษะการท างานตรงตามท่ีผู้ใช้บัณฑิต

ต้องการ 

- 

 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

ข้อเสนอแนะ  

จากจ านวนนักศึกษาที่ลดลงทุกปีท่ีมีการรับนักศึกษาเข้าเรียน หลักสูตรอาจปรับแผนและยุทธศาสตร์ของการ
รับนักศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงการก าหนดสัดส่วนของจ านวนนักศึกษาที่รับระหว่างโควตาพ้ืนที่บริการ เรียน ดี ชนบท  การรับ
ตรง  โควตาขยายโอกาส และ ระบบ Admission กลาง  โดยอาจมีการวิเคราะห์ผลการเรียนของนักศึกษา
ที่รับเข้ามาแต่ละระบบ เพ่ือเป็นข้อมูลของการก าหนดสัดส่วนของจ านวนรับนักศึกษา 

2. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาให้รู้จักหลักสูตรวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการยาง ให้นักเรียนได้เห็นอนาคตในการท างานหลังจากจบการศึกษา รวมทั้งการที่ให้นักศึกษา
รุ่นพีไ่ด้ไปร่วมแนะแนวกับโรงเรียนหรือการแนะแนวให้กับผู้ปกครองที่จะมีส่วนสนับสนุนให้นักเรียนได้
ศึกษาในหลักสูตร 

3. การประชาสัมพันธ์โดยช่องทางอ่ืน รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ผลงานของนักศึกษาที่ได้รับรางวัล 
4. การสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการเพ่ือวางแนวทางในการผลิตบัณฑิตท่ีตรงตามความต้องการ 

และการได้รับทุนการศึกษาจากสถานประกอบการจะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์หลักสูตร 
5. การพิจารณาชื่อของหลักสูตร หากจะมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- อาจารย์เอาใจใส่นักศึกษาได้ทั่วถึง  

- อาจารย์มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพสูง 

 

- 

 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

ข้อเสนอแนะ  

1. การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยเทคนิคใหม่เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้
สอดคล้องกับลักษณะของนักศึกษา เช่น STEM, CDIO, PBL, ฯลฯ 

2. การวางแผนพัฒนางานวิจัยของอาจารย์ที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง และ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

ข้อเสนอแนะ  

 1. หลักสูตรควรวางแผนให้ชัดเจนยิ่งขึ้น ถึงการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

ข้อเสนอแนะ  

1. ควรมีการประชาสัมพันธ์การใช้บริการส านักวิทยบริการ ให้นักศึกษาทราบ อาทิเช่น การยืมหนังสือข้าม

ห้องสมุด การค้นหาบทความจากฐานข้อมูลต่างๆ เช่น ฐานข้อมูล Wiley 

 

ข้อเสนอแนะ (จากการสัมภาษณ์) 

 1. ควรมีการเสริมทักษะการเขียนรายงานเพ่ิมขึ้น จดเกิดความช านาญ เนื่องจากเป็นทักษะที่นักศึกษาจะ

ได้ใช้ในการฝึกงานและท างาน 

 2. ควรพิจารณาเพ่ิมความรู้เฉพาะสาขาในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา โดยพิจารณาเนื้อหาที่

จ าเป็น เช่น เคมีอินทรีย์ 

 3. ควรพิจารณาเพิ่มการสอนการใช้โปรแกรม เพ่ือสร้างกราฟแสดงผลการทดลอง 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการยาง  คณะวิทยาศาสตร ์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 22 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 พดูคุย 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


