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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
คณะวิทยาศาสตร์ 

(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558) 
 

1) หลักสูตรที่รับการประเมินฯ 
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา รหัสหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เคมี 25380181100147 

 
2) รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง รายช่ือ ค.กก. สังกัด บทบาท 
1 ผศ.ดร. เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประธาน 
2 ผศ.ดร. ศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 

กรุงเทพ 
กรรมการ 

3 ดร. สุวรรณา เดชาทัย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรรมการและเลขานุการ 
 

3) วัน/เดือน/ปี ท่ีรับการตรวจประเมิน 
วันที่ 1 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  
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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 
1) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงาน
ในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรมีระดับคุณภาพ  ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้  

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

3.27 จากคะแนนเต็ม 5.00)   
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของ
หลักสูตรภาพรวม ดังนี้ 

 
1. ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1) ควรก าหนดอัตลักษณ์และคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของบัณฑิต หลักสูตรเคมี มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 

2) ควรทบทวนการตั้งตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในแต่ละตัวบ่งชี้ ที่สะท้อนจากการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานในปีที่ผ่านมา และน าไปสู่ “อัตลักษณ์ของบัณฑิต” ที่ต้องการ 

3) หลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการจัดท าแบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จ
การศึกษา โดยให้สะท้อนอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร ที่ปรากฏ ใน มคอ.2 

4) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรศึกษาเกณฑ์การประเมินหลักสูตร และรายงานผลการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 
 2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  

- องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
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- องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อ
ผู้ส าเร็จการศึกษา  
 
 

หลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการจัดท าแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของนายจ้างที่มีต่อผู้ส าเร็จการศึกษา 
โดยให้สะท้อนอัตลักษณ์และวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร ที่ปรากฏ ใน มคอ.2 
 

 
- องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
นักศึกษามีศักยภาพในการเผยแพร่และน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรควรพิจารณาเรื่องนี้ เป็น
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้สูงขึ้น เพ่ือ
สร้างความโดดเด่นให้หลักสูตรมีความแตกต่างจาก
หลักสูตรเดียวกันของมหาวิทยาลัยอื่น 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
1.การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 - ควรเพิ่มวิเคราะห์ข้อมูลในการเลือกโครงการ/

กิจกรรม/หัวข้อการเตรียมความพร้อมฯ และ
กลุ่มเป้าหมายที่จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาก่อนเข้า
ศึกษา 
 

2.แบบประเมินความพึงพอใจที่เก่ียวข้องกับ
นักศึกษา 

- แบบประเมินความพึงพอใจที่เก่ียวข้องกับนักศึกษา 
ควรจะมีข้อค าถามที่เก่ียวข้องกับกระบวนการในตัว
บ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.2 
 

 
- องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

 จุดแข็ง แนวทางเสริม 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีผลงานทางวิชาการท้ัง
ในระดับชาติและนานาชาติ 
 

ควรมีก ากับและติดตามแผนการส่งเสริมพัฒนา
อาจารย์ เพ่ือให้ได้รับต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
แบบประเมินความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์  
 

แบบประเมินความพึงพอใจที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ 
ควรจะมีข้อค าถามที่เก่ียวข้องกับกระบวนการใน
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 และ 4.2 
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ข้อเสนอแนะ : การนับอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะต้องเป็นคนเดิมที่ต่อเนื่องกัน 
เพ่ือให้สามารถบริหารหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เว้นแต่ กรณีอาจารย์เกษียณ อาจารย์ลา
ศึกษาต่อ ซึ่งได้บรรจุไว้ในแผนการบริหารอาจารย์  
 

- องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

วิธีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 
 

ควรทบทวนวิธีการในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ที่
สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานการเรียนรู้ที่ปรากฏ
ใน มคอ.2   
 

 
- องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
  

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  

การเขียนรายงานผลการด าเนินงาน SAR ควรน าเสนอผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 เพ่ือให้
เห็นความเชื่อมโยงของการพัฒนาการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 
 

 
2) ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
> องค์ประกอบท่ี 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน    

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ประเมิน 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 
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> องค์ประกอบท่ี 2 – 6 
องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต      4.23 

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.35 4.35 4.35 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจยัของผู้ส าเร็จการศึกษา         

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 42 82.35 4.12 

  ผู้ส าเร็จฯ 51     

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา      2.67 
3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ  3.00 3.00 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ข้อ  3.00 3.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ  2.00 2.00 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์      3.33 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   3.00 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 18.2   5.00 

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 4 80.0 5.00 
 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

สัดส่วน 4 80.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 10.20 204.0 5.00 
 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     2.00 2.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

     3.25 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ข้อ  3.00 3.00 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน ข้อ  3.00 3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน ข้อ   3.00 3.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 14 87.50 4.00 

    16     

 - ผลการด าเนินงาน TQF 5 ข้อแรก ข้อ 5 ผ่าน   

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      3.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ข้อ   3.00 3.00 
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องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

ผลรวม       42.47 
ตัวบ่งชี้       13.00 

รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมิน (องค์ 2-6)  
ระดับคุณภาพ

ดี 
 3.27 

         
 
3) การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต - - 4.23 4.23 ดีมาก 
3. นักศึกษา 2.67 - - 2.67 ปานกลาง 

4. อาจารย ์ 3.33 - - 3.33 ด ี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 3.00 3.33 - 3.25 ด ี
6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
3.00 3.25 4.23 

3.27 ดี 
ปานกลาง ดี ดีมาก 
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