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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์  ระดับปริญญาโท  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดย
องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1การกํากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน”และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51 
ขององค์ประกอบที่ 2-6 จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับปานกลาง 

 
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯมีข้อเสนอแนะในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

จุดแข็ง  

1. หลักสูตรมีความเข้มแข็งในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาและวิจัยพิจารณาได้

จากผลงานคณาจารย์ในหลักสูตร  

2. อาจารย์ในหลกัสูตรเป็นคนรุ่นใหม่มศีักยภาพและมีความมุง่ในการดําเนินงานในการบริหารและ

จัดการหลักสูตร  

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. หลักสูตรมีการดําเนินงานในแต่ละด้าน หากแต่ขาดการประเมินผลการดาํเนินงานเพื่อนําผลการ

ประเมินไปดําเนินพัฒนาและปรับปรุง 

2. การเขียนรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (sar)ควรมีการนําเสนอหรือแสดงให้เห็น

ลักษณะความโดดเด่น /ความเฉพาะของหลักสูตร  

3. หลักสูตรควรมกีารกําหนดระบบและกลไกการกํากับดูและการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาใน

ภาพรวม 
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สรุปผลการประเมินตามองคป์ระกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ
ประเมนิเฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 

หมายเหต ุ
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที ่1 ผ่าน  

องค์ประกอบที ่2 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน (2 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่3 2.00 น้อย (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่4 2.86 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่5 2.75 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่6 2.00 น้อย (1 ตัวบ่งชี้) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

2.51 ปานกลาง (13 ตัวบ่งชี้) 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กําหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า

เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะนําไปสู่การกําหนด

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ต้ังไว้ รวมทั้งให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

การวางแผนการประเมนิของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนกอ่นการตรวจเยี่ยม 

2. ศึกษารายงานการผลการดําเนินงานของหลักสูตร (SAR)  วิเคราะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมโดย 

1) สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

2) สัมภาษณ ์และจดบันทึก 

− อาจารย์ประจําหลักสูตร 

− นักศึกษา 

3) ศึกษาจากเอกสารที่หลักสูตรนําเสนอ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้(สําหรับหลักสูตรระดบับัณฑิตศกึษา) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบที ่1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย 3 คน 

ผ่าน 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มีประสบการณ์ในการ
ทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ผ่าน 

5.คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก (ก) และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ี
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ผ่าน 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

ผ่าน 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกสถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและ 2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ผ่าน 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง(peer review) ซ่ึงอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ไม่ประเมิน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

9. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน 

ผ่าน 

10. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ป ี

ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีท่ี 6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 
หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 

 

 
  

  

 > องค์ประกอบที่ 2 - 6 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร 
ร้อยละ/

ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   #DIV/0!   
 ไม่

ประเมนิ  
2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 0.00 0.00  -    

2.2 : การได้งานทํา หรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จ
การศึกษา 

        

    - ปริญญาโท - ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

ค่าถ่วง นน. 0.00 #DIV/0!  -    

  ผู้สําเร็จฯ 0     

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   6.00   2.00 

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   3.00 3.00 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ข้อ   2.00 2.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   1.00 1.00 
องค์ประกอบที ่4 อาจารย์   8.58   2.86 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   2.00 2.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน 18.4   4.58 
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 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก   

สัดส่วน 5 100.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   5     

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการ  

สัดส่วน 3 60.0 3.75 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   5     

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร สัดส่วน 10.40 208.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   5     

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์     2.00 2.00 

องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

  11.00   2.75 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     2.00 2.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

  
  

2.00 2.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     2.00 2.00 
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  9 100.0 5.00 

    9   

องค์ประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   2   2.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     2.00 2.00 

รวมตัวบ่งชี้ทีป่ระเมนิ (องค์ 2-6) 
  

ระดับคณุภาพ
ปานกลาง 

  2.51 
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ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

 

ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร  

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน  

1. การกํากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้
มาตรฐาน  

2. บัณฑิต  -     -    0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

3. นักศึกษา 2.00  -     -    2.00 น้อย 

4. อาจารย ์ 2.86  -     -    2.86 ปานกลาง 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

2.00 3.00  -    2.75 ปานกลาง  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    2.00  -    2.00 น้อย 

ผลการประเมิน 
2.37 2.75 0.00 

2.51 ปานกลาง  
ปานกลาง ปานกลาง ไม่ประเมิน 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์  ระดับปริญญาโท  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดย
องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1การกํากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน”และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ย 2.51 
ขององค์ประกอบที่ 2-6 จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับปานกลาง 

 
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯมีข้อเสนอแนะในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

จุดแข็ง  

1. หลักสูตรมีความเข้มแข็งในการดําเนินงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาและวิจัยพิจารณาได้

จากผลงานคณาจารย์ในหลักสูตร  

2. อาจารย์ในหลกัสูตรเป็นคนรุ่นใหม่มศีักยภาพและมีความมุง่ในการดําเนินงานในการบริหารและ

จัดการหลักสูตร  

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1. หลักสูตรมีการดําเนินงานในแต่ละด้าน หากแต่ขาดการประเมินผลการดาํเนินงานเพื่อนําผลการ

ประเมินไปดําเนินพัฒนาและปรับปรุง 

2. การเขียนรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (sar)ควรมีการนําเสนอหรือแสดงให้เห็น

ลักษณะความโดดเด่น /ความเฉพาะของหลักสูตร  

3. หลักสูตรควรมกีารกําหนดระบบและกลไกการกํากับดูและการดําเนินงานบัณฑิตศึกษาใน

ภาพรวม 
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องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

- - 

 
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง จุดเสริม 

- - 

ข้อควรปรับปรุง แนวทางปรับปรุง 

- - 

 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง  จุดเสริม  

- 
 

- 

ข้อควรปรับปรุง  แนวทางปรับปรุง  

- - 

 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารยป์ระจําหลักสตูร  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- ใช้ศักยภาพของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มี

ความเข้มแข็งในการส่งเสริมให้นักศึกษาทําวิจัย 

เรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ  

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

- - 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
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จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

- - 

 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - ควรปรับปรุงห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน
และรองรับจํานวนนักศึกษาที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต 
 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

- - ควรปรับปรุงระบบเครือข่ายไร้สายที่รองรับการใช้
งานอย่างทั่วถึงทั่วบริเวณการให้บริการ 
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
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หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวชิาชวีเวชศาสตร ์

คณะวิทยาลยัแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจาํปกีารศึกษา 2558 

วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อาจารย์ประจําหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ปีการศกึษา 2557 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมการฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดําเนินการจัดการหลักสูตรตาม
องค์ประกอบต่างๆ กับอาจารย์ประจําหลักสตูรแบบพิชญภิจารณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมการฯ พูดคุยและสมัภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการดําเนินงาน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมการฯประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลด้วยวาจา 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯนําเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจา แก่อาจารย์ประจําหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 


