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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 

 
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการ

ดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับ

คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกํากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การ

ประเมิน”และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ได้ระดับดีมาก จํานวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

4.58 

องค์ประกอบที่ได้ระดับดี จํานวน 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ และองค์ประกอบที่ 5 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนบัณฑิต คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และ 3.75 ตามลําดับ 

องค์ประกอบที่ได้ระดับปานกลาง จํานวน 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา และ

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ทั้ง 2 องค์ประกอบ 

 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

 - การแก้ไขปัญหาจํานวนนักศึกษาแรกเข้าทีต่กลงยืนยันเข้ามาเรียนจริง เนื่องจากในแต่ละปี จะ

มีปัจจัยและเงือ่นไขต่างๆที่อาจทําให้มีนักศกึษาสละสิทธ์ิการเรียน ซึ่งหลกัสูตรร่วมกับคณะฯ จําเป็นที่จะต้อง

ติดตามสถานการณ์ และดําเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีนักศึกษาเข้าเรียนตามจํานวนที่ประมาณการไว้ 

 - ทบทวนระบบสารสนเทศการจัดการภายในคณะ เพื่อเป็นการสนับสนนุข้อมูลในการประเมิน

ตนเองของแต่ละหลักสูตร 
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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 4.58 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่3 3.00 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่4 4.00 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่5 3.75 ดี (4 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.70 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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หลักสูตร เภสัชศาสตรบณัฑิต   

ระดับ ปริญญาตร ี     

คณะ เภสัชศาสตร ์     

 > องค์ประกอบที ่1 การควบคุมกํากับมาตรฐาน   ได้มาตรฐาน   

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่
ประเมนิ 

คะแนน ผลประเมิน 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 

2. คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 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   9.16   

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.16 4.16 

2.2 : การได้งานทํา หรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จ
การศึกษา 

      

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 80.00 100.00 

  ผู้สําเร็จฯ 80   

องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา   9.00   

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   4.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษา ข้อ   3.00 

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา ข้อ   2.00 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย ์   12.00   

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   4.00 

4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 10.2   
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 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวฒุิปริญญา
เอก   

สัดส่วน 4 80.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี   5   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีด่ํารงตาํแหน่งทาง
วิชาการ  

สัดส่วน 3 60.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี   5   

 - ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร สัดส่วน 3.20 64.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี   5   

4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย ์     3.00 

องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

  15.00   

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร     4.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

  
  

3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     3.00 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาติ   12 100.0 

    12 

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  -     -    4.58 4.58 ดีมาก 

3. นักศึกษา 3.00  -     -    3.00 ปานกลาง 

4. อาจารย์ 4.00  -     -    4.00 ดี 

5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4.00 3.67  -    3.75 ดี 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
3.57 3.50 4.58 

3.70 ดี  
ดี ดี ดีมาก 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวม
อยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.70 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การกํากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน”และ มีระดับค่า
คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ได้ระดับดีมาก จํานวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
4.58 

องค์ประกอบที่ได้ระดับดี จํานวน 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ และองค์ประกอบที่ 5 
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียนบัณฑิต คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 และ 3.75 ตามลําดับ 

องค์ประกอบที่ได้ระดับปานกลาง จํานวน 2 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา และ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 ทั้ง 2 องค์ประกอบ 

 
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

 - การแก้ไขปัญหาจํานวนนักศึกษาแรกเข้าที่ตกลงยืนยันเข้ามาเรียนจริง เนื่องจากในแต่ละปี จะมีปัจจัย
และเงื่อนไขต่างๆที่อาจทําให้มีนักศึกษาสละสิทธ์ิการเรียน ซึ่งหลักสูตรร่วมกับคณะฯ จําเป็นที่จะต้องติดตาม
สถานการณ์ และดําเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็ว เพื่อให้มีนักศึกษาเข้าเรียนตามจํานวนที่ประมาณการไว้ 
 - ทบทวนระบบสารสนเทศการจัดการภายในคณะ เพื่อเป็นการสนับสนุนข้อมูลในการประเมินตนเองของ
แต่ละหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- 

 

เพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีความเขม้แข็งและ
สอดคล้องกับความต้องการของสังคมให้มากขึ้น 

หลักสูตรอาจพิจารณาถึงวิธีการประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตในเชิงลึกมากขึ้น เช่น การจดั focus 

group interview กับผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น- 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- 

 

- 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- หลักสูตรมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาใน
หลายระดับตามช่วงชั้นการเข้าศึกษาได้ดี  

- 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- มีอัตราการสําเร็จการศึกษาค่อนข้างสูงเพียงแต่ยัง
ไม่เห็นแนวโน้มที่ดีขึ้น 
 

- พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ระบบ

อาจารย์ที่ปรึกษา ระบบการส่งเสริมและพัฒนา

นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารยป์ระจําหลักสตูร 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- มีองค์ประกอบของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มาจาก

ทุกกลุ่มวิชาและมีผู้ที่ดํารงตําแหน่งบริหารระดับคณะ  

- 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- - พยายามเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตรให้

น้อยลง เพื่อให้การบริหารหลกัสูตรมีความต่อเนื่อง

และเปิดโอกาสให้มีการพัฒนาได้มากขึ้น 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- มีระบบการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ผู้สอนหลายช่องทาง และนําผลการประเมินที่
ได้มาใช้ปรับปรุงได้จริง 

- 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- - เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและ
การประเมินผู้เรียนในอนาคต เสนอให้หลักสูตรทํา
การประเมินกระบวนการและกลไกต่างๆ ทีม่ีอยู่ใน
ระบบปัจจุบันและนําผลที่ได้ไปใช้ปรับปรุงต่อไป 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- - พิจารณาเพิ่มพ้ืนที่สําหรับ self study ใหบ้ริการ
นักศึกษาตลอด 24 ช่ัวโมง โดยเฉพาะช่วงสอบ 
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรเภสชัศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจาํปกีารศึกษา 2558 

วันที่ 29 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


