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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์  ระดับปริญญาตรี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการ
สาธารณสุข   มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี  (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.26  จาก
คะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้
ที่ 1.1  การกํากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 
จํานวน 13 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

 
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

จุดแข็งในภาพรวม 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิและศักยภาพทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. ควรมีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนในระดับช้ันคลินิก เพื่อ

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ข้อสอบและ มคอ.) 

2. ควรสร้างความเข้าใจในเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดบัปริญญาตรี และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับสถาบันร่วมผลิต 

3. ควรวิเคราะห์กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อลดความซ้ําซ้อนของวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้

นักศึกษามีเวลาเพียงพอกับการเรียนการสอนของเนื้อหาทางวิชาการของหลักสูตร 

4. ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่มีหลายกลุ่มย่อยให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
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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 4.45 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี)้ 

องค์ประกอบที ่3 2.67 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี)้ 

องค์ประกอบที ่4 3.33 ดี (3 ตัวบ่งชี)้ 

องค์ประกอบที ่5 3.13 ดี (4 ตัวบ่งชี)้ 

องค์ประกอบที ่6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี)้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.29 ดี (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 ้(สําหรับหลักสูตรระดบัปริญญาตรี) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบที ่1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

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

ผ่าน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 “ผ่าน”  
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2558 

 

หลักสูตร แพทยศาสตรบัณฑิต   

ระดับ ปริญญาตร ี     

คณะ วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข 

 > องค์ประกอบที ่1 การควบคุมกํากับมาตรฐาน   ได้มาตรฐาน   

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่
ประเมนิ 

คะแนน ผลประเมิน 

1. จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 1 1.00 ผ่าน 

2. คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลกัสูตร 1 1.00 ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 3 3.00 ผ่านประเมิน 

  

 > องค์ประกอบที่ 2 - 6 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ 

องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต   8.90   

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 3.90 3.90 

2.2 : การได้งานทํา หรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จ
การศึกษา 

      

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 15.00 100.00 

  ผู้สําเร็จฯ 15   

องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา   8.00   

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   3.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษา ข้อ   3.00 

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา ข้อ   2.00 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย ์   10.00   

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   2.00 

4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 25.2   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวฒุิปริญญา
เอก   

สัดส่วน 10 83.3 
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 - หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี   12   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีด่ํารงตาํแหน่งทาง
วิชาการ  

สัดส่วน 8 66.7 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี   12   

 - ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร สัดส่วน 7.20 60.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี   12   

4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย ์     3.00 

องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

  12.50   

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร     3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

  
  

3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     2.00 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ   16 94.1 

    17 

องค์ประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   3   

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     3.00 

รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมิน (องค ์2-6)   ระดับคุณภาพดี   
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ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

 

ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร  

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน  

1. การกํากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้
มาตรฐาน  

2. บัณฑิต  -     -    4.45 4.45 ดีมาก 

3. นักศึกษา 2.67  -     -    2.67 ปานกลาง 

4. อาจารย์ 3.33  -     -    3.33 ดี 

5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 3.17  -    3.13 ดี 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
3.00 3.13 4.45 

3.29 ดี  
ปานกลาง ดี ดีมาก 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สาขาแพทยศาสตร์  ระดับปริญญาตรี  วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี  (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.26  จากคะแนนเต็ม 
5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การ
กํากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จํานวน 13 ตัว
บ่งชี้  ดังนี้ 

 
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

จุดแข็งในภาพรวม 

1. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิและศักยภาพทางวิชาการ และทักษะวิชาชีพ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. ควรมีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจนในระดับช้ันคลินิก เพื่อ

พัฒนาคุณภาพของผู้เรียน (ข้อสอบและ มคอ.) 

2. ควรสร้างความเข้าใจในเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับปริญญาตรี และเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในกับสถาบันร่วมผลิต 

3. ควรวิเคราะห์กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อลดความซ้ําซ้อนของวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งนี้

เพื่อให้นักศึกษามีเวลาเพียงพอกับการเรียนการสอนของเนื้อหาทางวิชาการของหลักสูตร 

4. ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่มีหลายกลุ่มย่อยให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

1.ควรปรับปรุงการเรียนการสอนให้นักศึกษาผ่าน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามระยะเวลาที่หลักสูตร
กําหนด 
2.ควรปรับปรุงเนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน
ให้สอดคล้องกับการสอบผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพชั้นปรีคลินิก และชั้นคลินิก (NL1,NL2)   
 

1.บุคลากรมีประสบการณ์ด้านวิชาชีพและสารสนเทศที่

สามารถนําไปสู่การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ

ที่ 21 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารยป์ระจําหลักสตูร     

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- 

 

 

 

 

 

1.วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนระบบการประสานงาน

ร ะห ว่ า ง ศู น ย์ แ พท ย์ ฯ แล ะ วิ ท ย า ลั ย ฯ  ใ ห้ มี

ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

2.วิทยาลัยฯ ควรสนับสนุนการเข้าสู่ตําแหน่งทาง

วิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยเฉพาะ

อาจารย์ประจําหลักสูตรจากศูนย์แพทย์ฯ 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

1.การบริหารหลักสูตรมีจํานวนชุดของคณะกรรมการ

มากเกินไป ทําให้เกิดความซ้ําซ้อนและอาจทาํให้เกิด

ความล่าช้าในการทํางาน 

- 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1.การจัดการเรียนของสอนของหลักสูตรมีจํานวน
อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์พิเศษที่เพียงพอทั้ง
ในระดับปรีคลินิก และคลินิก  

- 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

1.ควรมีการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนให้ชัดเจนในระดับช้ันคลินิก เพื่อพัฒนา

คุณภาพของผู้เรียน (ข้อสอบและ มคอ.) 

2.ควรวิเคราะห์กิจกรรมเสรมิหลักสูตรเพื่อลดความ

ซ้ําซ้อนของวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อให้

นักศึกษามีเวลาเพียงพอกับการเรียนการสอนของ

เนื้อหาทางวิชาการของหลักสตูร 

3.ควรพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาที่มี

หลายกลุ่มย่อยให้ได้มาตรฐานเดียวกัน 

- 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

- 1.ควรพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ตไร้สายให้มี

ประสิทธิภาพ 

2.ควรพัฒนาระบบสื่อการเรียนการสอนให้มีความ
พร้อมและทันสมัย 
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรแพทยศาสตรบณัฑิต สาขาแพทยศาสตร์ 

วิทยาลัยแพทยศาสตรแ์ละการสาธารณสุข 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจาํปกีารศึกษา 2558 

วันที่ 9 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อาจารย์ประจําหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ปีการศกึษา 2558 

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 

 

 

 

 

 

 


