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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์ อุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี  คณะวิทยาศาสตร์   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 โดยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
“ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ โดยรวมอยู่
ใน ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร    
 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่านการประเมิน และหลักสูตรได้มาตรฐาน  
องค์ประกอบที่ 2 ไม่ประเมิน N/A (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.67 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.00 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.00 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.91 ปานกลาง (13 ตัวบ่งชี้) 
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วิธีการประเมิน 
 

วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ก าหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ส่ง  e-

mail แจ้งแผนการท างาน  
- กรรมการทุกคนประเมินคะแนนตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบตามแบบประเมินที่ทุกคนได้รับ พร้อม จุด

แข็ง โอกาสพัฒนา ข้อแนะน า และน ามาสรุปร่วมกันในวันตรวจประเมิน 
- มอบหมายให้อาจารย์ทั้งสองซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัย ตรวจสอบล่วงหน้าว่า 

มคอ.3  และ มคอ.5 ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 ของหลักสูตรครบทุกวิชาและถูกต้องหรือไม่  มีการทวนสอบ
หรือไม ่

- ประธานเขียนสรุป รายงานผลการตรวจประเมินฯ หลักสูตร 

2. คณะกรรมการผู้ประเมินฯประมวลข้อมูลหลักฐานด้วยวิธีการหลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
- ศึกษาเอกสารต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5    
- สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา ระหว่างสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการ

ผู้ประเมินฯได้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับ PDCA ระบบและกลไกการด าเนินงานต่างๆของหลักสูตรและข้อเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานต่างๆของหลักสูตรเพ่ือให้เกิด PDCA และเป็นระบบท่ีดีขึ้น 

3. หลังการตรวจเยี่ยม  คณะผู้ประเมินฯ ร่วมพิจารณาประเด็นการประเมินผลต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจน 
และครอบคลุมสาระส าคัญ แล้วจัดท าเป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อหลักสูตรพิจารณา  

4. ผู้ให้ข้อมูลในวันตรวจเยี่ยมหลักสูตร ( เช่น อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เรียน) 
(โปรดระบุรายชื่อและต าแหน่ง) 

5. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง  
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
เกณฑ์มาตรฐานฯ ปี 2548 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมิน 
(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 

หมายเหตุ 
(ประเมิน/ไม่ประเมิน) 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน  
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  
1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คน และเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน    

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่าง
น้อย 2 คน 

ผ่าน    

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/
ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน 
เพ่ือให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) หมายเหตุ ส าหรับ
หลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ หลักสูตร 6 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 8 

ผ่าน   

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

หมายเหตุ - ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
 
> องค์ประกอบท่ี 2 - 6     

องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต    
2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ 
ตรี โท และเอก) 

ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน  N/A 

- จ านวนบัณฑิตทั้งหมด (ผู้ส าเร็จฯ)    

ระดับ ป.ตร ี    

- จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน (โดยนายจ้าง)    

- ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต (โดยนายจ้าง)    
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

คะแนนประเมินบณัฑิต ป.ตร ี    

- ร้อยละของการส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี (ต้ังแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป)    

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน  N/A 

    

1.1  จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด    

-  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ    

-  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ    

- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ    

- จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเรจ็การศึกษา (ไม่นับรวมผู้
ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

   

-  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร    

-  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว    

-  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา    

-  จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท    

1.2  จ านวนผูส้ าเรจ็การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไมไ่ด้งานท า    

1.3 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องภาวะการมีงานท า    

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   2.67 

3.1 การรับนักศึกษา  3.00 3.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา  3.00 3.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา  2.00 2.00 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   3.00 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  2.00 2.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์   5.00 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 60.0 5.00 

- หลักสูตร ระดับปรญิญาตร ี 5   

1) คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสตูร (คน)  3  

- คุณวุฒิ ป.ตร ี  0  

- คุณวุฒิ ป.โท  2  

- คุณวุฒิ ป.เอก  3  
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

2) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน)  5  

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 60.0 5.00 

 5   

- ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ( อาจารย์ )  2  

- รวมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  3  

- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  1  

- รองศาสตราจารย ์  2  

- ศาสตราจารย ์  0  

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.40 68.0 5.00 

 5   

- รวมจ านวนผลงานวจิัย  6  

- ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย  3.40  

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 3  

ค่าถ่วงน้ าหนัก  0.6  

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ผลงานได้รบัการจดอนุสิทธิบัตร  (0.40)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  (0.80) หรือ 

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 1 (0.80) 

 1  

ค่าถ่วงน้ าหนัก  0.8  

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.00) 

 2  

ค่าถ่วงน้ าหนัก  2.0  

-   ผลงานได้รบัการจดสิทธิบัตร (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผา่นการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ต าราหรือหนังสือท่ีผา่นการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ต าราหรือหนังสือท่ีผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค ์  0  

- ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์  0.00  

- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)    
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด  5  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์  2.00 2.00 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   3.00 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  2.00 2.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  3.00 3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน  2.00 2.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 10 100.0 5.00 

 10   

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   3.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  3.00 3.00 

ผลรวม   32.00 

ตัวหาร   11 

คะแนน   2.91 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 
 

องค์ประกอบ Input Process Output 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน 

2. บัณฑิต    -        -     N/A 

3. นักศกึษา 2.67    -        -     

4. อาจารย์ 3.00    -        -     

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 2.00 3.33    -     

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้    -     3.00    -     

ผลการประเมิน 
2.71 3.25 0.00 

ปานกลาง ดี ไม่ประเมิน 

รวม 2.91 
ระดับ ปานกลาง 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. หลักสูตรฟิสิกส์อุตสาหกรรม เป็นหลักสูตรที่มีความทันสมัยในยุคปัจจุบัน มีแนวทางที่จะผลิต

บัณฑิต ที่มีความสามารถสร้างนวัตกรรม และแข่งขันในตลาดแรงงานได้ ดังนั้น การผลิตบัณฑิต
รุ่นแรกออกสู่ตลาดแรงงานจึงมีความส าคัญท่ีจะต้องดูแลให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

2. ควรทบทวนจ านวนรับของนักศึกษาในสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  
3. ควรทบทวนเพิ่มช่องทางและรูปแบบในการประชาสัมพันธ์ให้กว้างขวางมากขึ้น 
4. ควรติดตามผลการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษาที่จัดโดยมหาวิทยาลัย เพ่ือเพ่ิมพูน

สิ่งที่นักศึกษายังขาดและให้เหมาะสมต่อการเข้าศึกษาในหลักสูตร 
5. ควรจัดท าแผนส่งเสริมการเข้าสู่อุตสาหกรรมของนักศึกษา ได้แก่ การเตรียมสถานประกอบการ

ในแผนสหกิจศึกษา ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาให้สอดคล้องกับสถาน
ประกอบการ เพ่ือเกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมนั้นๆ   

6. ควรศึกษาเทคนิคการสอนแบบใหม่ๆ ให้หลากหลายเพื่อสอดคล้องกับการสอนในศตวรรษท่ี 21  
 

ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
 2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  

- องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ : - 
 

- องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ :   
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 

 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

เนื่องจากจ านวนนักศึกษาน้อย จึงท าให้อาจารย์สามารถดูแล
นักศึกษาได้ทั่วถึง  

 ควรก าหนดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาที่จะได้จากการท า
กิจกรรม/โครงการของนักศึกษาให้ชัดเจน อีกทั้งควรมี
เป้าหมายในการท ากิจกรรมให้ครอบคลุมทักษะที่จ าเป็นต่อ
การท างานในอนาคต และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ที่ได้เพ่ือ
พัฒนาต่อไป 

ข้อเสนอแนะ :  
 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

 จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

ควรหาแนวทางส่งเสริมการเพ่ิมพูนความรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ที่จะน ามาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร และการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

  
ข้อเสนอแนะ :  
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

ควรพิจารณาปรับปรุงเพ่ิมเติมในสาระรายวิชาให้สอดคล้องกับ
ความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมในปัจจุบัน จะท าให้หลักสูตร
เกิดประโยชน์มากข้ึน  

 ควรทบทวนแนวทางในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
ทุกชั้นปี เพ่ือน าสู่การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะ :  
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 ควรหาโอกาสในการใช้เครื่องมือจากหน่วยงานอ่ืนที่ได้มีการ

ติดต่อ ประสานงานกันทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

 สามารถสร้างเครื่องมือในการเรียนการสอนด้านปฏิบัติได้เอง 
จึงท าให้มีเครื่องมือเพียงพอต่อการเรียนการสอน 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  
 ควรเพิ่มรายละเอียดในการด าเนินงานของระบบต่างๆ ตลอดจนการวิเคราะหผ์ลการด าเนินงาน และน าสู่การปรับปรุง

การด าเนินงานในระบบนั้นๆ  

ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร 

ตัวบ่งชี ้ ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
3.1 การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2559 นักศึกษามีจ านวนลดลง สืบเนื่องมาจากการ

ประชาสัมพันธห์ลักสูตรยังไม่ทั่วถึง โดยหลักสูตรพยายามด าเนินการ
ประชาสัมพันธ ์แต่เนื่องจากหลักสูตรด าเนินการเองและได้ผลลัพธ์
น้อย (ประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ภาควชิา ซ่ึงการเข้าถึงของข้อมูลท า
ได้ยาก) และได้ประสานทางคณะให้ด าเนินการ และหลักสูตรได้จัดท า 
clip vdo เองและอัพโหลดขึ้น Youtube 
https://www.youtube.com/watch?v=oOY9BCB9Hfo  
เผยแพร่เมื่อ 15 ก.ย. 2016 (10 เดือนที่ผ่านมา) 
เป็นผลให้ในปีการศึกษา 2560 รับนักศึกษาได้เพิ่มขึ้นเป็น 16 คน 

ควรหาแนวทางความร่วมมอืกับเอกชนเพื่อให้
ทุนนักศึกษาตลอดหลกัสูตร แล้วจบไปท างาน
กับบริษัท 

https://www.youtube.com/watch?v=oOY9BCB9Hfo
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ตัวบ่งชี ้ ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
3.1 การเตรียมความ
พร้อม 

คณะและมหาวิทยาลยัไดด้ าเนินการเตรียมความพร้อมนกัศึกษาก่อน
เข้าเรียน เนื่องจากงบประมาณไม่เอื้ออ านวยให้หลกัสูตรด าเนินการ
เตรียมความพร้อมเอง หลักสูตรได้พบวา่นักศึกษาไม่ได้เข้าร่วมครบ
ทุกคน  

 

 ในปีการศึกษาที่ผา่นมาหลกัสูตรพิจารณาผลการเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 
2 ส าหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนและความสามารถนอ้ยกว่าคนอื่นๆ 
ซ่ึงอาจจะเรียนในรายวิชาปีที ่3 ไม่ได้ อ.ประจ าหลกัสูตรและ อ.
ผู้สอนรายวิชาดังกล่าว ไดจ้ัดคอร์สติวเสริมในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมา 
เพื่อให้นักศึกษาคนดังกล่าวสามารถลงเรียนในภาคต้น 2560 ได้ 

 

3.2 การพัฒนาทักษะ หลักสูตรจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะนกัศึกษาในปีการศึกษา 2559 
ได้แก่  

 มองต่างคณะ พานักศึกษาในหลักสูตร และหลักสูตรฟิสิกส ์

และโท เอก ที่สนใจไปดูงานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 ดูวิจัยใกล้ตวั  

 อ.ที่ปรึกษาพบนักศึกษา 

 แนะแนวอาชีพโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

หลักสูตรได้วางแผนส่งนักศึกษาไปสหกจิศึกษา และฝึกงาน โดย

พิจารณาจากความสามารถของนักศึกษา ที่เหมาะสมกับสถาน

ประกอบการที่จะไปฝึกงานหรือสหกจิศึกษา ในปกีารศึกษา 2560 

ท าคลิปวิดีโอเพื่อแนะน าอาชีพ จากการไปดูงาน
นอกสถานที่ของอาจารย์ หรือศิษย์เกา่ (สาขา
ฟิสิกส์) แนะน าอาชีพ หรือการท างานของตน 
เพื่อเปิดโลกทัศน์ และสร้างความกระตุน้ให้
นักศึกษา  

4.1 การบริหาร
อาจารย ์

มีการวางแผนเขา้สู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ซ่ึงมีภาระหน้าที่อยู่มาก ทั้งนี้ต้องการใหค้ณะและมหาวิทยาลยั 
ด าเนินการส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการอย่างเป็นรูปธรรม 

 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การ
จัดการเรียนการสอน 

การบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ (มโีครงการ
ร่วมกับทางโรงเรียนที่ขอให้ทางหลักสูตรช่วยสอน- สอนพระ) 

การส่งเสริมให้ใช้ text book ในการเรียนการ
สอน เพื่อเสริมทักษะทางภาษาอังกฤษ 

   
สัมภาษณ์นักศึกษา 
(ชั้นปีที่ 3) 

Admission (อันดับ 3)  

เหตุที่เลือกเรียน ใกล้บ้าน (คนอุบลฯ)  
สาขาประยุกต์ ทีแ่ปลกยังไม่เคยได้ยินหรือรู้จัก  

 

งานหรืออาชีพที่
คาดหวังเมื่อเรียนจบ 

สายพลังงาน 
สายอิเลคโทรนิค 
อาจารย์ พนกังานบริษัท หรือ เจา้ของธรุกิจ  

 

 ได้มีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์หลกัสูตร และการด าเนินการของ
หลักสูตร โดยรว่มท าคลิปวิดีโอประชาสมัพันธ์หลักสูตร จนได้
นักศึกษาในปีการศึกษา 2560 จ านวน 16 คน  

 

 ปรึกษา อ.ที่ปรึกษา เร่ืองการลงทะเบียน และการวางแผนและเลือก
สถานที่ไปฝึกงาน  

 

ข้อเสนอแนะอื่นๆ  ต้องการลงมือปฏิบัติจริง หรือดูงาน นอกเหนือจากฝึกปฏิบัติใน
ห้องปฏิบัติการ  

 

 ตารางเรียนในสาขาและนอกคณะ ทับซอ้นกัน โดยแจ้ง (ร้องเรียน) 
ทาง อ.ประจ าหลักสูตรช่วยปรับเปลี่ยนตารางเรียนเพื่อให้สามารถลง
เรียนได้  
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ภาคผนวก 
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ตารางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลกัสูตร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาฟิสิกส์อุตสาหกรรม 
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2559 
วันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 

 
เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมร่วมกัน 
09.00-09.30 น. การน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / อาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
09.30 –11.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 นักศึกษา (ทุกชั้นปี) 
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

11.00 – 12.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ศิษย์เก่า 
 ผู้ใช้บัณฑิต 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน / คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 
14.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประชุมร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการตรวจประเมิน 
16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯ น าเสนอผลการประเมิน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตร พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


