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ข้อมูลทั่วไปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2559 

 
 

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ 
รหัสหลักสูตร (14 หลัก) 25550181100045 
ระดับปริญญา ปริญญาตรี 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 โดยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์
การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ โดยรวมอยู่ใน ระดับ          
ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร    
 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่านการประเมิน และหลักสูตรได้มาตรฐาน  
องค์ประกอบที่ 2 0.00 ไม่ประเมิน (0 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.00 น้อย (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.67 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.00 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 2.00 น้อย (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.82 ปานกลาง (11 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   ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

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

ผ่าน   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  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) 

ไม่
ประเมิน 

ไม่
ประเมิน 

ไม่
ประเมิน 

- 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 
ไม่

ประเมิน 
ไม่

ประเมิน 
ไม่

ประเมิน 
    

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   2.00 

3.1 การรับนักศึกษา  2.00 2.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา  2.00 2.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา  2.00 2.00 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   3.67 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  2.00 2.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์   5.00 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 100.0 5.00 

- หลักสูตร ระดับปรญิญาตร ี 5   

1) คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสตูร (คน)  5  

- คุณวุฒิ ป.ตร ี  0  

- คุณวุฒิ ป.โท  0  
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

- คุณวุฒิ ป.เอก  5  

2) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน)  5  

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 4 80.0 5.00 

 5   

- ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ( อาจารย์ )  1  

- รวมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  4  

- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  4  

- รองศาสตราจารย ์  0  

- ศาสตราจารย ์  0  

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1.20 24.0 5.00 

 5   

- รวมจ านวนผลงานวจิัย  6  

- ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย  1.2  

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 6  

ค่าถ่วงน้ าหนัก  1.2  

-  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
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  (0.80) หรือ 

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 1 (0.80) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

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

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   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    
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด  5  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์  4.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   3.00 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  3.00 3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  2.00 2.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน  2.00 2.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 10 100.0 5.00 

 10   

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   2.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  2.00 2.00 

ผลรวม   31.00 

ตัวหาร   11 

คะแนน   2.82 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 
 

องค์ประกอบ Input Process Output 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน 

2. บัณฑิต  -     -    0.00 
3. นักศกึษา 2.00  -     -    
4. อาจารย์ 3.67  -     -    
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 3.00  -    
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    2.00  -    

ผลการประเมิน 
2.86 2.75 0.00 

ปานกลาง ปานกลาง ไม่ประเมิน 

รวม 2.82 
ระดับ ปานกลาง 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 
1. หลักสูตรควรก าหนดเป้าหมาย และตัวชี้วัดในตัวบ่งชี้เชิงกระบวนการ ให้ชัดเจนและท้าทาย เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการด าเนินงานของหลักสูตร 
2. หลักสูตรควรเชื่อมโยงผลการด าเนินงานจากปีที่ผ่านมา และปีท่ีรายงาน เพ่ือสะท้อนให้เห็นผล           การ

ประเมิน และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นของหลักสูตร 
 

 
2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ : - 
 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ :   

 ในแบบประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตรควรแยกประเด็นค าถามในด้านทักษะ

วิเคราะห์เชิงตัวเลข ทักษะการสื่อสาร และทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือสามารถน ามาวิเคราะห์

และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนได้ 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 

 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

 ผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรค่อนข้างน้อย 

 

 
 

 หลักสูตรควรมีการประชาสัมพันธ์เส้นทาง

ความก้าวหน้าของอาชีพหลังจากส าเร็จการศึกษา

จากหลักสูตรนี้ แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และครูแนะแนว 

 ควรวางระบบการรับนักศึกษา ติดตาม ก ากับ 

และประเมินผล อย่างเป็นรูปธรรม (โดยเฉพาะ

การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแรกเข้า)  

 หลักสูตรควรน าข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักเรียน 

เพ่ือจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษา

ใหม่ ให้ตรงกับปัญหาหรือจุดที่ต้องพัฒนาอย่าง

แท้จริง   

 หลักสูตรควรก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการ

พัฒนานักศึกษาให้เป็นรูปธรรม 

 ไม่พบการประเมินผลลัพธ์ของการจัดกิจกรรม/

โครงการเพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษา 

 หลักสูตรควรน าผลการจัดกิจกรรมที่จัดให้แก่

นักศึกษามาวิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ ว่า

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ทักษะ

การเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21 

ข้อเสนอแนะ :  

 หลักสูตรควรเขียนอธิบายให้เห็นถึงประเด็นปัญหาที่เกิดข้ึน และสะท้อนให้เห็นการแก้ปัญหาของหลักสูตร

เกี่ยวกับการรับเข้าศึกษา 

 หลักสูตรควรน าเสนอกิจกรรมที่ด าเนินการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งเป็นการ

ด าเนินการจากการวิเคราะห์ปัญหาแรกเข้าของนักศึกษา 

 หลักสูตรควรน าข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมของนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยจัดมาวิเคราะห์

เพ่ือพิจารณาการจัดให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมในรุ่นถัดไป 

 หลักสูตรควรน าเสนอข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาให้ครบถ้วน ในแต่ละด้าน เพื่อให้

หลักสูตรสามารถน าไปวิเคราะห์ และพัฒนาต่อได้  
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
 จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิ และ

ต าแหน่งทางวิชาการ เป็นไปตามเกณฑ์

ขั้นต่ า  

 

 หลักสูตรควรส่งเสริม สนับสนุนให้

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีงานวิจัยร่วมกัน 

เผยแพร่ผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น และ

สม่ าเสมอ 

 หลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรผลิตหนังสือ ต ารา ที่เกี่ยวข้อง

กับหลักสูตร เพื่อใช้เป็นเอกสาร

ประกอบการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 หลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ี

สูงขึ้น  

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

 หลักสูตรควรจัดท าแผนบริหารและ

พัฒนาอาจารย์ให้เป็นรูปธรรมเพ่ือ

น าไปสู่การปฏิบัติ และใช้ในการก ากับ

ติดตามการด าเนินงาน  

 

 

 หลักสูตรควรก าหนดเป้าหมาย และ

ตัวชี้วัดที่  ท้าทาย 

 หลักสูตรควรเพ่ิมรายละเอียดภาระงาน

สอนของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

เพ่ือแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดและหา

แนวทางในการด าเนินงานของหลักสูตร 

 หลักสูตรควรจัดท าแผนบริหาร และ

พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร อย่างน้อย

ในประเด็นต่อไปนี้ 1) การเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 2) การผลิตผลงานวิชาการ 

(หนังสือ ต ารา ผลงานวิจัย)  3) การ

บริหารจัดการหลักสูตร 4) ความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และก ากับติดตาม

ให้เป็นไปตามแผน 

ข้อเสนอแนะ : - 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

 หลักสูตรควรน าคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง

ประสงค์ใน มคอ.2 มาก าหนดการประเมิน

การด าเนินงานของหลักสูตร 

 

 หลักสูตรควรก าหนดแนวทางการทวนสอบ

ทั้งระดับรายวิชา และระดับหลักสูตรให้

ชัดเจนมากข้ึน เพ่ือน าผลการทวนสอบไป

ปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรได้อย่าง

เป็นรูปธรรม 

 หลักสูตรควรมีแนวทางการประเมินผู้ส าเร็จ

การศึกษาในหลักสูตรว่ามีคุณสมบัติตามที่

ก าหนด/ต้องการก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา

เพ่ือเป็นการรับประกันว่า หลักสูตรผลิต

บัณฑิตได้มาตรฐาน 

 หลักสูตรควรพิจารณาเพ่ิมรายวิชาที่

ตอบสนองต่อความต้องการของ

ตลาดแรงงานและสถานการณ์ปัจจุบัน 

เพ่ือให้ได้บัณฑิตตรงตามความต้องการของ

ผู้ใช้งาน  

 หลักสูตรควรพิจารณาก าหนดระบบการ

ก าหนดผู้สอนให้สามารถสอนแทนกันได้ 

เพ่ือให้อาจารย์ผู้สอนมีเวลาในการท า

ผลงานวิจัย โดยไม่กระทบการจัดการเรียน

การสอนของหลักสูตร และการให้บริการ  

 หลักสูตรควรพิจารณาให้อาจารย์ผู้สอน 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร เพ่ิมการมีส่วนร่วม

ในการก ากับติดตามการท า มคอ. ต่างๆ เพ่ิม

มากขึ้น เพ่ือความเชื่อมโยงและการท างาน

ร่วมกันในหลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะ :  

 หลักสูตรควรน าเสนอการด าเนินงานในส่วนของการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยในปีการศึกษาก่อนหน้า (ปี 

2557-2558) เพ่ือน าเสนอให้เห็นล าดับความเป็นมา และผลการด าเนินงานของหลักสูตรที่ด าเนินงานมา

อย่างต่อเนื่อง 

 หลักสูตรควรเพ่ิมการก ากับติดตามให้อาจารย์ผู้สอนปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยและทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และสถานการณ์ปัจจุบัน 

 หลักสูตรควรพิจารณาเพ่ิมรายวิชาที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงานและสถานการณ์ปัจจุบัน 

เพ่ือให้ได้บัณฑิตตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน  

 หลักสูตรควรประเมินผลบูรณาการการเรียนการสอนกับพันธกิจต่างๆ เพ่ือใช้ในการปรับปรุงกระบวนการ 

และความรู้หรือทักษะที่นักศึกษาได้ 

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 หลักสูตรควรก าหนดเป้าหมายของการผลิต

บัณฑิตให้ชัดเจน วิเคราะห์ถึงความต้องการการ

สนับสนุนการเรียนรู้ 

 

ข้อเสนอแนะ  

 จากการสัมภาษณ์ พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ิมเติมให้

นักศึกษา แม้ว่าจะไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน เช่น การสอนโปรแกรม Scilab ทดแทน Matlab มี 

Server ให้แก่นักศึกษาเพื่อใช้ในการท าโครงงานแทนการซื้อคอมพิวเตอร์ 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  
 - 
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ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
หมวด 2 การบริหารอาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 4 

 แผนพัฒนาอาจารย์ยังไม่ชัดเจน 

 KPI ที่ ตั้ ง ไ ว้ ไม่ ท้ าทาย  ส่ งผลถึ ง
แผนพัฒนาอาจารย์ได้ เพียง minimum 
requirement  
 

 จ านวนต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น เช่น รศ. 

 จ านวนตีพิมพ์ Q2 ขึ้นไป 

 SCOPUS impact ? ค่อยๆ ขยับไป 

 ลักษณะของงานวิจัย เป็น applied มากขึ้น จะ
สามารถตีพิมพ์ได้ง่ายขึ้น 

 แสดงโหลดภาระงาน และการบริหารจัดการโหลด
ภาระงาน ที่สามารถท าให้ได้ตาม KPI ใหม่  

 
  การขอต าแหน่งใหม่ของ อ.สาขา

สถิติ มาเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร (ซ่ึง
ไม่ได้กล่าวไว้ใน SAR) 

 ควรเชื่อมโยงกับ ตบช.5.2 คือการวางตัวผู้สอน  

  การเขียน SAR เรื่องแผนการบริหาร
อาจารย์และโหลดภาระงาน ไม่สัมพันธ์กับ
ผลลัพธ์ที่ได้ กล่าวคือ อ.นงคราญ ก าลังจะ
ประเมินการสอน แต่ไปอธิบายโหลดภาระ
งานของ อ.ไพรินทร์ที่ยื่นขอ และได้ ผศ. ใน
ปีการศึกษาดังกล่าว   

 ผลของแผนการบริหารอาจารย์ ควรสัมพันธ์กับ
ผลลัพธ์ด้านอาจารย์ ในตบช. 4.2  

หมวด 3 นักศึกษา และบัณฑิต 
องค์ประกอบที่ 3  

 ตบช. 3.2 การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา (นอกหลักสูตร) ในเรื่องการ
จัดการ Big DATA 

 ควรมีกิจกรรม หรือโครงการเสริมหลักสูตร ในเรื่อง
การจัดการ Big DATA ที่ 

  อ.ประจ าหลักสูตร พบว่านักศึกษามี
ทักษะทางปัญญา การคิดวิเคราะห์ได้ แต่
ขาดทักษะการสื่อสารทั้งภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษ การน าเสนอหน้าชั้น และที่
ประชุม  

 สร้างแบบประเมินแยก ในทักษะที่ 5 (การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี) เพื่อให้เห็นผลของการพัฒนา
นักศึกษาที่ชัดเจน  

 ติดตามผลการประเมินของผู้ ใช้บัณฑิตในด้าน
ดังกล่าว  

  ตบ ช . 3.1 ก า ร รั บ นั ก ศึ ก ษ า  ที่
หลักสูตรแจ้งว่าไม่ได้ตามแผน แต่มีการ
ปรับปรุงการรับคือ รับจ านวน 3 เท่าของ
แผน เพื่อป้องกันการไม่มารายงานตัว 
สละสิทธิ์  

 หลักสูตรควรวิเคราะห์ว่า การด าเนินการดังกล่าว 
ส่งผลกระทบอย่างไร ต่อจ านวนนักศึกษา หรือ คุณภาพ
ของนักศึกษาที่รับเข้ามา 
 

  ตบช. 3.1 การเตรียมความพร้อม 
ควรวิเคราะห์พื้นฐานนักศึกษาที่รับเข้า 
และจัดคอร์สเนื้อหาเตรียมความพร้อม
แยกจากนักศึกษาสาขา และคณะอื่นๆ ที่
ทางหลักสูตรให้บริการ 

 หากได้ด าเนินการ หลักสูตรสามารถอธิบายผลการ
ด าเนินงานของหลักสูตรได้ทั้งใน ตบช. 3.1 เรื่องการ
เตรียมความพร้อมของนักศึกษาในหลักสูตร หรือ 3.2 
การพัฒนาทักษะของนักศึกษาในหลักสูตร 

  ตบ ช . 3.2 ก า รพั ฒน านั ก ศึ ก ษ า 
กิจกรรมโครงการเยอะเกินไป  

 เนื่องจากโหลดภาระงานของ อ.ในหลักสูตรที่หนัก
มาก หากหลักสูตรตั้งเป้า 1 กิจกรรม/โครงการ สามารถ
พัฒนาทักษะนักศึกษาได้ทุกทักษะ โดยหลักสูตรต้อง
วิเคราะห์ นักศึกษาแต่ละชั้นปี ที่ต้องมีทักษะใดบ้าง 
และจัดกิจกรรมให้ตรงกับความต้องการของการพัฒนา  
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อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประเด็น ข้อเสนอแนะ 

 วางแผน วางเป้าที่ชัดเจน ทักษะที่ต้องการให้
นักศึกษามีในแต่ละชั้นปี เช่นภาษาอังกฤษ ควรจะเริ่ม
ชั้นปีไหน  

 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ career skill 
  โครงการ/กิจกรรม ที่จัดให้นักศึกษา 

มีจุดประสงค์เพื่ออะไร จึงจะสามารถ
ประเมินผลลัพธ์ของการจัดโครงการ/
กิจกรรม  

 เหตุผลของการจัดโครงการ/กิจกรรม เพื่ออะไร จึง
จะสามารถประเมินการจัดกิจกรรมได้ (ประเมิน
กระบวนการโดยวัดผลลัพธ์ของวัตถุประสงค์นั้น (จึงจะ
เป็นการประเมินกระบวนการ และสามารถน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรม/โครงการได้)  

  ตบช. 3.3 และ 4.3 ผลลัพธ์  (ผล
ประเมินความพึงพอใจ) ทั้งของนักศึกษา 
และอาจารย์ ที่สูงขึ้น (3 ปีย้อนหลัง)  

 ควรสัมพันธ์กับแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
และ การพัฒนาทักษะนักศึกษา และควรมีการวิเคราะห์
เพิ่มเติมรายข้อ (หมวด) ของแบบประเมิน  

  ตบช. 3.1 ระบบ อ.ที่ปรึกษา   ระบบการติดตาม และให้ค าปรึกษานักศึกษา
ปัจจุบัน หากหลักสูตรมีการด าเนินการ ควรเขียนผลการ
ด าเนินการเพื่อให้เห็น ทั้งระบบ และผลการด าเนินงาน  

 การส าเร็จตามหลักสูตรของนักศึกษาที่มีปัญหา (3 
คน) มีการด าเนินการติดตาม และวิเคราะห์ผลโดย
หลักสูตร และจะแก้ปัญหาโดยแต่งตั้ง อ.ที่ปรึกษาโปร
เจค  

  ตบช. 5.1 การออกแบบหลักสูตร 
และการปรับปรุงตามรอบ  

 การปรับปรุงรายวิชา หรือเนื้อหาที่ทันสมัย (รอบปี
การศึกษา) สามารถสอดแทรกในรายวิชา หรือเนื้อหา
บางส่วน และต้องรายงานไว้ใน มคอ.5 (โดย อ.ผู้สอน) 
และรายงานในที่ประชุมหลักสูตร/สาขา โดยท าตาราง
สรุปใน SAR ถึงรายวิชา และเนื้อหาที่สอดแทรกใหม่ๆ 
และทันสมัย  

  ตบช. 5.2 การวางระบบผู้สอน และ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน  

 หลักสูตรควรวางระบบผู้สอน ที่ชัดเจน และ
ประเมินตามระบบ/กระบวนการนั้นๆ หากระบบดีแล้ว 
สามารถด าเนินการเช่นเดิม (ประเมินอย่างไรว่าดีแล้ว)  

  ตบช. 5.3 การประเมินผู้เรียน  ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจน กระบวนการที่ด าเนินงานจะ
มีเป้า และชัดเจน การประเมินกระบวนการ (ผลลัพธ์ที่
ต้องการ จะชัดเจนด้วย)  

  ตบช. 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
ส าคัญ ที่หลักสูตรจัดหาให้  

 เช่น server ของหลักสูตร ที่จัดให้ ควรเขียนลงไป
ใน SAR และสิ่งสนับสนุนที่ส าคัญ ส าหรับการจัดการ
เรียนการสอน และโครงงาน  

 การท าแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น ของ
งบประมาณจากคณะฯ และหากไม่ได้หลักสูตรใช้วิธีการ
ใดในการจัดหา เช่น freeware ที่ใกล้เคียงกัน  

นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย (ป.4) 
 

 เหตุที่เลือกเรียนสาขานี้ 

 เหตุที่เลือก ม.อบ. 

 ความเพียงพอของสิ่งสนับสนุน 

 เลือกเพราะสนใจคณิตศาสตร์  

 ม.อบ.ใกล้บ้าน 

 เพียงพอในส่วนตัว 
  สาเหตุที่เพื่อนในรุ่นไม่เรียนต่อ  เพราะไม่ใช่ จึงไปเรียนสาขาอื่น เช่น กฎหมาย 

บริหาร  
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อ.ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ประเด็น ข้อเสนอแนะ 
  อาจารย์ที่ ป รึกษาโปรเจคดู แล

อย่างไร  
 ดูแลดีมาก สามารถปรึกษาได้ตลอดเวลา เช่น ไลน์
ถาม 

  อาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป  ดูแลดี ติดตามทุกปี โดยเฉพาะคนที่มีเกรดเฉลี่ย
น้อยๆ  

  การเรียนหลักสูตรนี้ท าให้พัฒนา
ทักษะทางด้านใด 

 ท าให้คิดเองเป็น คิดแบบเป็นเหตุเป็นผล 

 ภาษาอั ง กฤษดี ขึ้ น  โ ดยฝึ ก ให้ อ่ า นหนั ง สื อ
ภาษาอังกฤษ  

  สิ่งที่ไม่ชอบ  บางรายวิชาสอนละเอียดเกินไป ท าให้การเรียนใน
รายวิชานั้นน่าเบื่อ 

  สิ่งที่ชื่นชม  อาจารย์ทุกท่านให้ความใส่ใจ และติดตามนักศึกษา
ดีมาก โดยเฉพาะประธานหลักสูตร  
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ภาคผนวก 
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ตารางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลกัสูตร 
 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร ์
คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2559 
วันที่ 17 เดือน กรกฎาคม 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 
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ข้อมูลติดต่อผู้จดัท า  

 

นางสาวเต็มศิริ ชิดดี 
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

e-mail: temsiri.c@ubu.ac.th 

ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี เลขที่ 85 ถนนสถลมาร์ค  
ต าบลเมืองศรีไค อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี   
โทร 045-353036 โทรสาร 045-535036  
http://www.ubu.ac.th/web/quality 


