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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 
คณะเกษตรศาสตร์ 

(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558) 
 

1) หลักสูตรที่รับการประเมินฯ 
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา รหัสหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต ประมง 25330181100424 

 
2) รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง รายชื่อ ค.กก. สังกัด บทบาท 
1 ผศ.ดร. ประสงค์สม ปุญยอุปพนัธ ์ วิทยาศาสตร ์ ม.อุบลราชธาน ี ประธาน 
2 ดร. พิชญาภรณ ์สุวรรณกูฎ วิทยาศาสตร ์ ม.อุบลราชธาน ี กรรมการ 
3 ดร. กติกา สระมณีอินทร ์ วิทยาศาสตร ์ ม.อุบลราชธาน ี กรรมการและเลขานุการ 

 
3) วัน/เดือน/ปี ท่ีรับการตรวจประเมิน 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
4) รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2560 (ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่1 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 

โดยมีเนื้อหาครอบคลุม6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน 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 อาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสูตร / อาจารย์

ประจ าหลักสูตร  
09.30 –11.00 น. การสัมภาษณ์ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวข้อง  

 อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 นักศึกษา (ทุกชั้นป)ี  
 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องเพิ่มเติม (ถ้ามี)  

11.00 – 12.00 น. การสัมภาษณ์ผูท้ี่มีส่วนเก่ียวข้อง  
 ศิษย์เก่า (ถ้ามี) 
 ผู้ใช้บัณฑติ (ถ้ามี) 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวนั  
13.00 - 14.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนนิงาน  
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เวลา กิจกรรม 
14.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมร่วมกัน เพื่อสรุปผลการตรวจประเมิน  
16.00 -17.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ น าเสนอผลการประเมิน เพื่อให้ข้อเสนอแนะส าหรับการ

พัฒนาคุณภาพหลักสูตร พร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม  
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 
1) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรมีระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้  

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

เท่ากับ 2.85 จากคะแนนเต็ม 5.00)   
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของ
หลักสูตรภาพรวม ดังนี้ 

 
1. ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1) เป็นหลักสูตรที่ตรงตามนโยบายการพัฒนาเกษตรของประเทศ และสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การพัฒนาเกษตรกรในระดับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

2) นักศึกษามีความเชื่อม่ันในความรู้ความสามารถของอาจารย์ในหลักสูตร 
3) ควรมีแผนการบริหารจัดการอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรมีอาจารย์น้อย 

และมีแผนการศึกษาต่อ ดังนั้นควรมีการวางแผนก าลังคนทั้งในระยะยาวและระยะสั้น  เช่น การขอต าแหน่ง
นักเรียนทุน 

4) การด าเนินงานทุกเรื่อง ควรมีการประเมิน และปรับปรุงผลการด าเนินงาน เพ่ือให้การ
ด าเนินงานนั้นมีดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง 
  
 2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  

- องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
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- องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

อัตราได้งานท าสูง 
 

เพ่ิมการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต เพ่ือให้ได้ข้อมูลมา
ปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตร 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

ควรเพิม่ทักษะอ่ืนๆที่จ าเป็นหรือเก่ียวข้องกับการท างาน 
เช่น ทักษะการขับรถ การตลาด 
 

 
- องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

หลักสูตรควรเพ่ิมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
 

ข้อเสนอแนะ :  
หลักสูตรควรมีการส ารวจและประเมินความรู้ความสามารถของนักศึกษา เพ่ือน ามาจัดกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมที่สอดคล้องกับนักศึกษาในแต่ละปี เพื่อเพ่ิมอัตราการคงอยู่ และจบการศึกษาตามระยะเวลาของ
หลักสูตร 
 

- องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

อาจารย์มีคุณวุฒิที่ตรงกับหลักสูตร 
 

สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
  

ข้อเสนอแนะ :  
มีจ านวนอาจารย์จ ากัด ซึ่งอาจน ามาสู่ปัญหาการขาดอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
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- องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 
 

เพ่ิมการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย 
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
หลักสูตรควรมีการทบทวน และประเมินผู้เรียน 
ประเมินกระบวนการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียน
การสอน 
 

 

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
ควรน าผลประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขพัฒนาหลักสูตร 
 

 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  

1) ควรกรอกข้อมูลให้ครบ และเป็นปัจจุบัน 
2) ควรศึกษาและท าความเข้าใจกับเกณฑ์การประเมิน เพ่ือให้การด าเนินการ การท ากิจกรรมและ

รายงานหลักฐานถูกต้องสอดคล้องกัน 
 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษา 

1) คณะมีจัดติว แต่นักศึกษาไม่ได้เข้าร่วม เนื่องจากบ้านไกล มีภาระในตอนเย็น 
2) มีกิจกรรมดูงานก่อนฝึกงาน ฝึกงานตอนปิดเทอม และสหกิจตอนปี 4 
3) ประทับใจการเรียนที่ได้ลงปฏิบัติจริง 
4) สิ่งที่นักศึกษาอยากให้ปรับปรุง ได้แก่ อุปกรณ์ในฟาร์มช ารุด จอบ แอร์ wifi ถนนในฟาร์ม 

 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ศิษย์เก่า 

1) ความรู้ในหลักสูตรเพียงพอที่สามารถน าไปประกอบอาชีพ 
2) เสริมทักษะ การขับรถ การมองการตลาด 
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2) ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

> องค์ประกอบท่ี 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน       

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่
ประเมิน 

คะแนน ผลประเมิน 

1. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร 1 1.00 ผ่าน 
2. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 
3. คุณสมบตัิอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 
4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 1 1.00 ผ่าน 
5. คุณสมบตัิของ อาจารยผ์ู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 1 1.00 ผ่าน 
6. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 6 6.00 ผ่านประเมิน 

 
> องค์ประกอบท่ี 2 - 6         

องค์ประกอบ หน่วย ตัวตั้ง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต      4.50 

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.49 4.49 4.49 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจยัของผู้ส าเร็จการศึกษา         

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง 
นน. 

28 90.32 4.52 

  ผู้ส าเร็จฯ 31     

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา      2.33 
3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   2.00 2.00 
3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ข้อ   2.00 2.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์      3.33 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   2.00 2.00 
4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 12.4   5.00 

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 5 100.0 5.00 
 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  สัดส่วน 3 60.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     
 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 4.40 88.0 5.00 
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องค์ประกอบ หน่วย ตัวตั้ง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

     2.25 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ข้อ   1.00 1.00 

5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน ข้อ   2.00 2.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน ข้อ   1.00 1.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 11 100.00 5.00 

    11     

 - ผลการด าเนินงาน TQF 5 ข้อแรก ข้อ 5 ผ่าน   

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      2.00 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ข้อ   2.00 2.00 

ผลรวม       37.01 
ตัวบ่งชี้       13.00 

รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมิน (องค์ 2-6)   
ระดับ

คุณภาพ
ปานกลาง 

  2.85 

 
3) การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -    4.50 4.50 ดีมาก 
3. นักศกึษา 2.33  -     -    2.33 ปานกลาง 

4. อาจารย์ 3.33  -     -    3.33 ดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 1.00 2.67  -    2.25 ปานกลาง 
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    2.00  -    2.00 น้อย 

ผลการประเมิน 
2.57 2.50 4.50 

2.85 ปานกลาง 
ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก 
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