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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 

คณะวิทยาศาสตร์ 
(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2548) 

 
1) หลักสูตรที่รับการประเมินฯ 
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา รหัสหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต คณิตศาสตรศึกษา 25530181104227 

 
2) รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง รายช่ือ ค.กก. สังกัด บทบาท 
1 รศ.ดร. ธนรัตน์ แต้วัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธาน 
2 ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ เกษตรศาสตร์  ม.อุบลราชธานี กรรมการ 
3 ผศ.ดร. นลิน เพียรทอง วิศวกรรมศาสตร์  ม.อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 

 
3) วัน/เดือน/ปี ท่ีรับการตรวจประเมิน 

วันที่ 9 กรกฎาคม 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 โดย 
 ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

ได้ส่ง e-mail แจ้งแผนการท างาน  
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 กรรมการทุกคนประเมินคะแนนตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบตามแบบประเมินที่ทุกคนได้รับ 
พร้อม จุดแข็ง โอกาสพัฒนา ข้อแนะน า และน ามาสรุปร่วมกันในวันตรวจประเมิน 

 มอบหมายให้อาจารย์ทั้งสองซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัย ตรวจสอบ
ล่วงหน้าว่า มคอ.3  และ มคอ.5 ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 ของหลักสูตรครบทุกวิชาและถูกต้อง
หรือไม ่ มีการทวนสอบหรือไม่ 

 ประธานเขียนสรุป รายงานผลการตรวจประเมินฯ หลักสูตร 

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

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

คณะกรรมการผู้ประเมินฯได้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับ PDCA ระบบและกลไกการด าเนินงานต่างๆของหลักสูตร
และข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานต่างๆของหลักสูตรเพ่ือให้เกิด PDCA และเป็น
ระบบที่ดีข้ึน 

 หลังการตรวจเยี่ยม  คณะผู้ประเมินฯ ร่วมพิจารณาประเด็นการประเมินผลต่าง ๆ ให้เกิด
ความชัดเจน และครอบคลุมสาระส าคัญ แล้วจัดท าเป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อ
หลักสูตรพิจารณา  

- 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 
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- 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  
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  
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 
1) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา 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 “ดี” (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

3.22 จากคะแนนเต็ม 5.00)   
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของ
หลักสูตรภาพรวม ดังนี้ 

 
1. ข้อเสนอแนะภาพรวม 

 ข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อหลักสูตร 
1) หลักสูตรต้องปรับแผนการรับนักศึกษาใหม่ โดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายของผู้จะเข้ามาเรียนให้มี

ความชัดเจน เพ่ือจัดท าแผนในการประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
2) ระยะเวลาของการเรียนการสอนในปัจจุบัน อาจไม่เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น ควร

พิจารณาในเรื่องการจัดเวลาการเรียนการสอน ให้เป็นนอกเวลาราชการ โดยเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ ซึ่งจะสะดวก
ต่อผู้เรียน ที่จะเป็นกลุ่มเป้าหมายใหม่ของหลักสูตร 

3) หลักสูตรควรก าหนด Outcome ที่ชัดเจน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการ การ
เรียนการสอนในปัจจุบัน 

4) ในการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในอนาคต ควรเตรียมการวิจัยสถาบัน เพ่ือให้ทราบถึงความ
ต้องการที่แท้จริง ของผู้ใช้บัณฑิต โดยยึดหลักการ Outcome Base Education ในการพัฒนา 

5) การเรียนการสอนแบบ D4L+P เป็นเครื่องมือที่ดี แต่อาจต้องเพ่ิมสื่อการเรียนการสอนที่ช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองของนักศึกษามากข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะในภาพรวมต่อมหาวิทยาลัย 
1) มหาวิทยาลัย ต้องก าหนดวิธีการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยของหลักสูตร ที่ถูกต้อง และเข้าใจ

ตรงกันทั้งมหาวิทยาลัย 
2) มหาวิทยาลัย ต้องให้ความส าคัญ และความสนใจถึงคุณภาพของหลักสูตรแต่ละหลักสูตรว่ามี

เป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และความต้องการของตลาดผู้ใช้บัณฑิต
อย่างแท้จริง 
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3) ส านักงานประกันคุณภาพฯ ควรจัดท าเครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐานส าหรับการประเมินความพึง
พอใจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพหลักสูตร เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานในภาพรวม  

 
2) ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
> องค์ประกอบท่ี 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน    

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ประเมิน คะแนน ผลประเมิน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 

2. คุณสมบตัิอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 

3. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 1 1.00 ผ่าน 

5. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

1 1.00 ผ่าน 

6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 1 1.00 ผ่าน 

7. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอบวิทยานิพนธ์ 1 1.00 ผ่าน 

8. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา (เฉพาะแผน ก) 1 1.00 ผ่าน 

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

1 1.00 ผ่าน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธแ์ละการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างตอ่เนื่อง (อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี) 

1 1.00 ผ่าน 

11. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 11 11.00 ผ่านประเมิน 

 
> องค์ประกอบท่ี 2 – 6 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต      2.84  

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.84 4.84 4.84 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจยัของผู้ส าเร็จการศึกษา         

    - ปริญญาโท - ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ค่าถ่วง นน. 1.20 6.67 0.83 

  ผู้ส าเร็จฯ 18     
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา      2.67 

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   2.00 2.00 
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องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ข้อ   3.00 3.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์      3.75 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   3.00 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 9.6   4.25 

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 5 100.0 5.00 
 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   5     

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

สัดส่วน 3 60.0 3.75 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   5     

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 1.60 32.0 4.00 
 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   5     

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     4.00 4.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

     3.50 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     3.00 3.00 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน     3.00 3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     3.00 3.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

  12 100.0 5.00 

    12    

 - ผลการด าเนินงาน TQF 5 ข้อแรก ข้อ 5 ผ่าน   

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      3.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้     3.00 3.00 
ผลรวม       41.92 

ตัวบ่งชี้       13.00 

รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมิน (องค์ 2-6)  ระดับคุณภาพดี  3.22 
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3) การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต  -     -    2.84 2.84 ปานกลาง 

3. นักศึกษา 2.67  -     -    2.67 ปานกลาง 
4. อาจารย ์ 3.75  -     -    3.75 ด ี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 3.00 3.67  -    3.50 ด ี

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
3.18 3.50 2.84 

3.22 ดี 
ดี ดี ปานกลาง 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 










