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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  ระดับปริญญาโท คณะเภสัช

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 จากคะแนนเต็ม 
5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1การ
กํากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน”และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จํานวน 13 ตัว
บ่งชี้  ดังนี้ 

 
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯมีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 
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สรุปผลการประเมินตามองคป์ระกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉลี่ย 

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 4.33 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี)้ 

องค์ประกอบที ่3 2.67 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี)้ 

องค์ประกอบที ่4 3.53 ดี (3 ตัวบ่งชี)้ 

องค์ประกอบที ่5 3.00 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี)้ 

องค์ประกอบที ่6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี)้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.25 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 ้(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 

12. การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัว
บ่งชี้ผลการดําเนนิงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี ้TQF ข้อ 1-5 ต้องดําเนินการทุกตัว ผ่าน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2558 

 

หลักสูตร เภสัชศาสตร์เคมี   

ระดับ ปริญญาโท     

คณะ เภสัชศาสตร์     

 > องค์ประกอบที ่1 การควบคุมกํากับมาตรฐาน   ได้มาตรฐาน   

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ประเมิน คะแนน ผลประเมิน 
1. จํานวนอาจารยป์ระจําหลกัสูตร 1 1.00 ผ่าน 

2. คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลกัสูตร 1 1.00 ผ่าน 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลกัสูตร 1 1.00 ผ่าน 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 1 1.00 ผ่าน 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์หลักและอาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นควา้อิสระ 

1 1.00 ผ่าน 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 1 1.00 ผ่าน 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ ์ 1 1.00 ผ่าน 

8. การตีพมิพ์เผยแพร่ผลงานของผูส้ําเรจ็การศึกษา (เฉพาะแผน ก) 1 1.00 ผ่าน 

9. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

1 1.00 ผ่าน 

10. อาจารย์ท่ีปรกึษาวิทยานิพนธ์และการค้นควา้อสิระในระดับ
บัณฑิตศึกษามผีลงานวจิัยอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 
ปี) 

1 1.00 ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 11 11.00 ผ่านประเมิน 

  
 

 > องค์ประกอบที่ 2 - 6 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   8.66   

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 3.66 3.66 

2.2 : การได้งานทํา หรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา       

    - ปริญญาโท - ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ค่าถ่วง นน. 0.80 80.00 
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  ผู้สําเร็จฯ 1   

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   8.00   

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   3.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ข้อ   2.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   3.00 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย์   10.58   

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน 10   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 5 100.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   5   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ  

สัดส่วน 3 60.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   5   

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร สัดส่วน 2.00 40.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   5   

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์     3.00 

องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

  12.00   

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     2.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     2.00 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  

  
  

12 
100.0 

12 

องค์ประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   3   

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     3.00 

รวมตัวบ่งชี้ทีป่ระเมนิ (องค์ 2-6) 
  

ระดับ
คุณภาพด ี
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ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

 

ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร  

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การกํากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -    4.33 4.33 ดีมาก 

3. นักศึกษา 2.67  -     -    2.67 ปานกลาง 

4. อาจารย์ 3.53  -     -    3.53 ดี 

5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 2.00 3.33  -    3.00 ปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
2.94 3.25 4.33 

3.25 ดี 
ปานกลาง ดี ดีมาก 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ  ระดับปริญญาโท คณะเภสัชศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 จากคะแนนเต็ม 
5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1การ
กํากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน”และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จํานวน 13 ตัว
บ่งชี้  ดังนี้ 

 
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯมีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

 ไม่มี เนื่องจากอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ 
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องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. สามารถดําเนินการให้เป็นไปได้ตามเกณฑ์

มาตรฐาน  

2. อาจารย์ผู้สอนเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทา 

กํากับและติดตามการพัฒนาและส่งเสริมอาจารย์ให้

เป็นไปตามแผนพัฒนาของคณะ 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจําหลักสูตร มีจํานวน

น้อย  

เพิ่มผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจําหลักสตูร ตาม

แผนพัฒนาของคณะ 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

บัณฑิตมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ  

 

ส่งเสริมให้มีการตีพิมพ์ในระดับที่สูงขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

บัณฑิตควรได้รับการพัฒนาด้านทักษะความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคล ความเป็นผู้นํา และทกัษะการ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข 

ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกัน หรือจัดให้มีเครือข่ายระหว่าง

นักศึกษาบัณฑิต ต่างคณะและต่างสถาบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หน้า 13 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. นักศึกษามีความมุ่งมั่นที่จะเรียนในหลักสูตร 

2. นักศึกษามีเป้าหมายที่ชัดเจนของงานในอนาคต  

1. พัฒนานักศึกษาในด้านที่ตอบสนองกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

1. กระบวนการรับเข้า การประชาสัมพันธ์หลักสูตร  
 
2. การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนเข้าเรียน
วิชาพื้นฐานในหลักสูตร  
 
3. การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
 
 
 

4. ยังไม่พบการปรับปรุง/พัฒนานักศึกษา ตามผล
การประเมินบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี 2557 ในข้อ
ที่ผู้ใช้บัณฑิตประเมินอยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้าน
ทักษะทางความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 2. ด้านทักษะเชิงตัวเลขและการสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. ประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น  

 

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ดึงดูดผู้เรียน  

 

3. การเตรียมความพร้อมของ นศ.ที่จะเข้าเรียนควรมี

การเตรียมความรู้พ้ืนฐานก่อนเปิดภาคเรียนและเข้าสู่

วิชาบังคับของหลักสูตร 
 

4. ควบคุมดูแลการให้คําปรึกษาวิทยานิพนธ์ มีการ

นําเสนอรายงานความก้าวหน้าอย่างเป็นรูปแบบ

ทางการหรือไม่ หรือเป็นเพียงการสอบถามระหว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษากับนักศึกษาเท่านั้น 

 

5. ควรนําข้อเสนอแนะของผูใ้ช้บัณฑิตมาปรับปรุงผล

การดําเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารยป์ระจําหลักสตูร  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 
 

1. ผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจําหลักสูตร มีจํานวน

น้อย  

 

 

1. เพิ่มผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ประจําหลักสูตร 

ตามแผนพัฒนาของคณะ 

 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

1. ยังไม่ได้นําผลการประเมินที่ได้อยู่ในระดับปานกลาง

มาปรับปรุงให้เห็นเป็นรูปธรรม 

 

2. จากการรายงานผลการทวนสอบในปี 2558 หน้า10 
พบว่ามาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านที่ 4 ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มี
วิธีการประเมินผลที่ไมส่อดคลอ้งกับมาตรฐานการเรียนรู้
ในรายวิชา 

 

1. ควรนําผลการประเมินมาพัฒนา/ปรับปรุงให้เห็น
เป็นรูปธรรม 

 

2. หลักสูตรควรมีการนําข้อเสนอแนะของผู้ใช้
บัณฑิตมาพิจารณาร่วมกับผลการประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

3. ควรจัดทําแผนการปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ใช้บัณฑิต  

4. ทบทวนความสอดคล้องวิธีการประเมินผลกับ
มาตรฐานการเรียนรู้รายวิชา 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558   
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ หน้า 15 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

 1. ควรนําผลการประเมินจากอาจารย์ประจําหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอน  ด้านสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้มา
ปรับปรุงการดําเนินงาน 
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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558   
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเภสชัเคมีและผลิตภณัฑ์ธรรมชาต ิ

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจาํปกีารศึกษา 2558 

วันที่ 22 เดือน กรกฎาคม 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


