
 
  
 

  

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

 

 

 

 

หลักสตูรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภบิาลสิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร ์

  

 
27 กรกฎาคม 2559 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม           หน้า 1 

สารบัญ 
 

  หน้า 

1. รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 2 

2. บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 3 

3. วิธีการประเมิน 7 

4. ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้   8 

5. จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ    11 

6. ภาคผนวก 18 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม           หน้า 2 

รายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 

รหัสหลักสูตร (14 หลัก) 25540181100775  ระดับปริญญา   ตรี   โท   เอก  
สังกัดภาควิชาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม  คณะวิทยาศาสตร์ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีประเมิน 27 กรกฎาคม 2559  

 

 
 

 ดร.ธีรเวช ทิตย์ศรีแสง ประธานกรรมการ 

 ดร.รัชดา  โสภาคะยัง  กรรมการ 

 ดร.ประสิทธิ์ นครราช กรรมการและเลขานุการ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม           หน้า 3 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 
2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 
4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 0.00 ไม่ประเมิน (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.33 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.04 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.50 ดี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

 

3.01 
 

ปานกลาง (13 ตัวบ่งชี้) 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ก าหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า

เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่การก าหนด

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

2. ศึกษารายงานการผลการด าเนินงานของหลักสูตร (SAR)  วิเคราะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐาน

ข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

1) สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

2) สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 นักศึกษา 

3) ศึกษาจากเอกสารที่หลักสูตรน าเสนอ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไวเ้ป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 
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หลักสูตร สุขาภิบาลสวล.   

ระดับ ปริญญาตรี     

คณะ วิทยาศาสตร์     

 > องค์ประกอบที่ 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน   ได้มาตรฐาน   

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ท่ี
ประเมิน 

คะแนน 
ผล

ประเมิน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 

2. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 3 3.00 ผ่าน
ประเมิน 

 
  

 

 > องค์ประกอบที่ 2 - 6 
   

องค์ประกอบ หน่วย ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ร้อยละ/

ข้อ 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   #DIV/0!   

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 0.00 0.00 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา       

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  

ค่าถ่วง นน. 0.00 #DIV/0! 
  

ผู้ส าเร็จฯ 0 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   7.00   

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   2.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา ข้อ   3.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา ข้อ   2.00 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   9.11   

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   2.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน 4.8   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 2 40.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   
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 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

สัดส่วน 2 40.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 0.80 16.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     3.00 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

  14.00   

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     3.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  

  11 100.0 

  11 

 องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   3   

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     3.00 

ผลรวม       

ตัวบ่งชี้       

รวมตัวบ่งชี้ท่ีประเมิน (องค์ 2-6) 
  

ระดับ
คุณภาพดี 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  
    

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน  

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้
มาตรฐาน  

2. บัณฑิต  -     -    0.00 0.00 ไม่ประเมิน 
 

3. นักศกึษา 2.33  -     -    2.33 ปานกลาง 
 

4. อาจารย์ 3.04  -     -    3.04 ดี 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 3.67  -    3.50 ดี 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 
 

ผลการประเมิน 
2.73 3.50 0.00 

3.01 ดี  

ปานกลาง ดี ไม่ประเมิน 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพ
โดยรวมอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.01 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่า
คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. จ านวนนักศึกษาเข้าใหม่ยังไม่เปน็ไปตามแผน ควรให้ความส าคญัในการก าหนดกลยุทธ์เพื่อให้ได้จ านวน

นักศึกษา ทั้งดา้นปริมาณและคณุภาพ ตรงตามความต้องการของหลักสูตร 

2. จ านวนนักศึกษาที่ตกออกในปีแรกมีจ านวนมาก ควรมีมาตรการในการบริหารจัดการ และก าหนดแนวทางที่

ส่งเสริมให้นักศึกษาคงอยู่มากข้ึน  
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

1. คุณภาพของนักศึกษาแรกเข้ายังมีปัญหาใน
ความรู้พื้ น ฐาน  เช่น  ภาษาอังกฤษ  และ
คณิตศาสตร์ 

2. นักศึกษาปีแรก ปรับตัวเข้ากับการเรียนใน
มหาวิทยาลัยยังได้ไม่ดี ส่งผลให้มีปัญหาใน
ด้านการเรียน 

 

1. เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาแรกเข้า ในความรู้

พื้นฐานที่จ าเป็น 

2. ควรมีมาตรการหรือแนวทางในการช่วยเหลือให้

นักศึกษาสามารถปรับตัวเข้ากบัการเรียนได้ เช่น 

สร้างกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อนในการเรียน เพิ่ม

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างอาจารย์และนักศึกษาให้มากข้ึน  

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสตูร    

 จุดแข็ง แนวทางเสริม 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีและต่อเนื่อง

สามารถร่วมกันวางแผนและจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลักสูตรยงัมี

จ านวนน้อย 

 

อาจารย์สามารถร่วมท าโครงงานกับภาคอุตสาหกรรมและ
หน่วยงานนอกในการผลติผลงานทางวิชาการเพิ่มข้ึน 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มีการบูรณาการโครงการบริการวิชาการร่วมกับการเรียน
การสอนในรายวิชา 

เพิ่มระดับการบูรณาการโครงการบริการวิชาการหรือ

งานวิจยัที่ท าร่วมกับภาคอุตสาหกรรมหรือหน่วยงาน

นอกไปสู่ตัวนักศึกษาผา่นการเรียนการสอนและการ

ร่วมปฏิบัติในโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

ความรู้และทักษะของอาจารย์ผูส้อนที่สอดคล้องกับรายวิชา
เพื่อทดแทนอาจารย์พิเศษ 

อาจารย์ในหลักสูตรมีโอกาสพัฒนาความรู้และทักษะ
เพื่อน าไปใช้ในรายวชิาที่มีความเฉพาะและงานวจิัยได้ 
ผ่านทั้งการศึกษาต่อในระดบัทีส่งูขึ้นและการฝึกอบรม
ให้ตรงกับความจ าเป็น 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่จ าเปน็ในการเรียนการสอนใกล้ถึง

จุดขาดแคลน 

แสวงหาแนวทางในการให้ได้มาซึ่งอุปกรณ์ เครื่องมือ ที่
จ าเป็นในการเรียนการสอน เช่น การสร้างความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกเพื่อใช้อุปกรณ์ร่วมกัน 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร ์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2559 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมการฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการด าเนินการจัดการหลักสูตรตาม
องค์ประกอบต่างๆ กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรแบบพิชญภิจารณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมการฯ พูดคุยและสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมการฯประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลด้วยวาจา 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจา แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


