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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558) 

 
1) หลักสูตรที่รับการประเมินฯ 
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา รหัสหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 25450181102327 

 
2) รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง รายช่ือ ค.กก. สังกัด บทบาท 
1 รศ.ดร. วิเชียร กิจปรีชาวนิช มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน 
2 ผศ.ดร. ศิริมา สุวรรณกูฎ จันต๊ะมา เภสัชศาสตร์  ม.อุบลราชธานี กรรมการ 
3 ผศ.ดร. กิตติ เหลาสุภาพ  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ   

ม.อุบลราชธานี 
กรรมการและเลขานุการ 

 
3) วัน/เดือน/ปี ท่ีรับการตรวจประเมิน 

วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
4) รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2560 (ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2561) 
 
5) วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงาน

ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร พร้อม common data set ของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

2. การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะ ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยมหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 
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 - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่คณะวิทยาศาสตร์น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิสิต 
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน เพ่ือสอบถาม และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ และน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา
ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่รับการตรวจประเมิน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้
ซักถามและขอความเห็นเพ่ิมเติม 

3. การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 แก่หน่วยรับ

ตรวจ รับทราบภายใน 60 วัน เพ่ือใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 

- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่หลักสูตรจัดเตรียม 

โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2557 ที่ สกอ.ก าหนด  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น 
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 

 
- ตารางการตรวจเยี่ยม (หมายเหตุ – ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

 

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

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
09.30 –11.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 นักศึกษา (ทุกชั้นปี)  
 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

11.00 – 12.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 ศิษย์เก่า (ถ้ามี) 
 ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี) 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
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เวลา กิจกรรม 
13.00 - 14.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน  
14.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการตรวจประเมิน  
16.00 -17.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ น าเสนอผลการประเมิน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ

ส าหรับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



~ 5 ~ 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 
1) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรมีระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ 
องค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ปานกลาง” (คะแนน

เฉลี่ยเท่ากับ 2.42 จากคะแนนเต็ม 5.00)   
(หมายเหตุ - ไม่ประเมินตัวบ่งชี้ที่ 2.1 เนื่องจากยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของ
หลักสูตรภาพรวม ดังนี้ 

 
1. ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1) ควรจะมีการประเมินกระบวนการและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน 
2) ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มากข้ึน 
3) อาจารย์ควรขอทุนวิจัยเพื่อเป็นทุนวิจัยของนักศึกษา 

 
 2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  

- องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

  
 

- องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
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- องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1) นักศึกษามีความตั้งใจ มุ่งมั่น ในการเรียน 1) ควรมีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ใน
การศึกษาระดับปริญญาโท 

2) ควรมีทุนสนับสนุนการศึกษา 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
1) ควรควบคุม ก ากับดูแลเพ่ือให้นักศึกษาสามารถ

ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาใน
หลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ.2  

 

 

 
- องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร    

 จุดแข็ง แนวทางเสริม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณภาพสูง มีวุฒิ
ปริญญาเอก และต าแหน่งวิชาการ และมีผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง 
 

ควรขอทุนวิจัยเพ่ือเป็นทุนสนับสนุนในการท าวิจัย
และทุนการศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
ควรเพิ่มการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ งานวิจัยใน
ฐานข้อมูลระดับนานาชาติมากข้ึน 
 

 

 
- องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
1) หลักสูตรมีการปรับปรุงตามรอบระยะเวลาโดยมี

การรวมหลายสาขาเข้าด้วยกัน 
2) ผู้สอนในรายวิชามีความรู้และความเชี่ยวชาญมาก 
 

ควรปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง และมี
การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการหลายสาขา
เข้าด้วยกัน 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
ควรมีการช่วยเหลือ ก ากับติดตามในการท าวิทยานิพนธ์
และการตีพิมพ์ผลงาน 
 

ควรจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพ่ือส่งเสริมทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
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- องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

1) ควรน าผลการประเมินจากนักศึกษามาวางแผนเพ่ือ
การพัฒนาปรับปรุง โดยเฉพาะข้อที่คะแนนความพึง
พอใจต่ ากว่า 3.5 คะแนน 

2) ควรเพ่ิมแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เพ่ือเป็นสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ เช่น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทั้งใน
ประเทศและนานาชาติ 

 

 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  

 ควรปรับการเขียนรายงานผลการด าเนินงานในส่วนของกระบวนการที่ต้องแสดงถึงการเชื่อมโยง
การด าเนินงานให้ครบถ้วนตามกลไก PDCA  
 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  

1) นักศึกษามคีวามตั้งใจและมคีวามสุขในการเรียนในหลักสูตร 
2) อาจารย์ในหลักสูตรมีประสบการณ์ในการวิจัย และให้ค าปรึกษาและแนะน าท่ีดี 
3) นักศึกษามีความไม่เข้าใจในกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาท่ีชัดเจน 
4) ควรมีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เช่น การอบรมทักษะภาษาอังกฤษ อบรมการเขียน

โครงร่าง/บทความตีพิมพ์ เป็นต้น  
5) ควรควบคุม ก ากับดูแลเพ่ือให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาการศึกษาใน

หลักสูตรที่ได้ก าหนดไว้ใน มคอ.2  
 

2) ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
> องค์ประกอบท่ี 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน    

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ประเมิน คะแนน ผลประเมิน 

ข้อที่ 1 จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร (คน) 1 1.00 ผ่าน 

ข้อที่ 2 คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 

ข้อที่ 3 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 

ข้อที่ 4 คุณสมบัติของอาจารยผ์ูส้อน  1 1.00 ผ่าน 

ข้อที่ 5 คุณสมบัติของอาจารยผ์ูส้อน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี)  - - ไม่ประเมิน 

ข้อที่ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอสิระ 

1 1.00 ผ่าน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ประเมิน คะแนน ผลประเมิน 

ข้อที่ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 
กรณี เป็นอาจารย์ประจ า / กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒภิายนอก 

1 1.00 ผ่าน 

ข้อที่ 8  อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ 1 1.00 ผ่าน 

ข้อที่ 9 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอบวทิยานิพนธ์ กรณ ีเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสตูร /หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  

1 1.00 ผ่าน 

ข้อที่ 10 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษา 1 1.00 ผ่าน 

ข้อที่ 11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 

1 1.00 ผ่าน 

ข้อที่ 12 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
หรือทุกรอบ 5 ปี  

1 1.00 ผ่าน 

รวม 11 11.00 ผ่านประเมิน 

 
> องค์ประกอบท่ี 2 – 6 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต      0.00  

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
แห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน 0 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจยัของผู้ส าเร็จการศึกษา         

    - ปริญญาโท - ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบั
ปริญญาโทที่ไดร้ับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ค่าถ่วง นน. 0.00 0.00 0.00 

  ผู้ส าเร็จฯ 2     
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา      2.00 
3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   2.00 2.00 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ข้อ   2.00 2.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   2.00 2.00 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์      3.00 
4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   2.00 2.00 
4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 7.8   5 

 - ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก   สัดส่วน 3 100.0 5.00 
 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   3     

 - ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  สัดส่วน 3 100.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   3     
 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร สัดส่วน 1.80 60.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   3     
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องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     2.00 2.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน      3.00 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     3.00 3.00 

5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน     2.00 2.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน     2.00 2.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

  10 100.0 5.00 

    10    

 - ผลการด าเนินงาน TQF 5 ข้อแรก ข้อ 5 ผ่าน   

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      2.00 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้     2.00 2.00 

ผลรวม       29.00 
ตัวบ่งชี้       12.00 

รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมิน (องค์ 2-6)  
ระดับคุณภาพ

ปานกลาง 
 2.42 

         
 
3) การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที ่ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต  -     -    0.00 0.00 ไม่ประเมิน 

3. นักศึกษา 2.00  -     -    2.00 น้อย 
4. อาจารย ์ 3.00  -     -    3.00 ปานกลาง 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 3.00  -    3.00 ปานกลาง 
6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้  -    2.00  -    2.00 น้อย 

ผลการประเมิน 
2.57 2.75 0.00 

2.42 ปานกลาง 
ปานกลาง ปานกลาง น้อย 
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