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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

คณะวิทยาศาสตร์ 
(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558) 

 
1) หลักสูตรที่รับการประเมินฯ 
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา รหัสหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 25540181100775 

 
2) รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง รายช่ือ ค.กก. สังกัด บทบาท 
1 รศ.ดร. วศิน อิงคพัฒนากุล มหาวิทยาลัยศิลปากร ประธาน 
2 ผศ.ดร. ยงศักดิ์ ผดุงกิตติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรรมการ 
3 รศ.ดร. รัตนา สนั่นเมือง มหาวิทยาลัยนเรศวร กรรมการและเลขานุการ 

 
3) วัน/เดือน/ปี ท่ีรับการตรวจประเมิน 

วันที่ 25 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 

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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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

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 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 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 2.51 จากคะแนนเต็ม 5.00)   
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของ
หลักสูตรภาพรวม ดังนี้ 

 
1. ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1) ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับการรับนักศึกษาเพ่ือให้หลักสูตรสามารถรับนักศึกษา
ได้ตามเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนของประเภทการรับเข้า  

2) การผลิตและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือมุ่งสู่การเข้าต าแหน่งทาง
วิชาการ และผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น 

3) ควรแสวงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้มีความเข้มแข็งด้าน
การวิชาการ การปฎิบัติการ และงานวิจัย 
 
 2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  

- องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

- ควรตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
อย่างสม่ าเสมอ 

 

-  
 

 
- องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
- - 
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- องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

- - 
ข้อเสนอแนะ :  

1) กระบวนการรับเข้านักศึกษา - ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเก่ียวกับการรับนักศึกษาเพ่ือให้
หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาได้ตามเป้าหมายที่หลักสูตรก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนของประเภทการ
รับเข้าควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงลึกเก่ียวกับการรับนักศึกษาเพ่ือให้หลักสูตรสามารถรับนักศึกษาได้ตาม
เป้าหมายที่หลักสูตรก าหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วนของประเภทการรับเข้า 

2) หลักสูตรต้องมีการวิเคราะห์ศักยภาพนักศึกษารายบุคคล เพื่อให้การเตรียมความพร้อมฯ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 

3) หลักสูตรควรแนวทางการกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความส าคัญ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเตรียม
ความพร้อมฯ ทั้งนี้ การเตรียมความพร้อมฯ สามารถด าเนินการได้ทุกชั้นปี 
 

- องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
 จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

- - 
 

- องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

- - 
ข้อเสนอแนะ :  

1) กระบวนการทวนสอบ – หลักสูตรต้องมีการวางแผนในการทวนสอบหลักสูตร โดยให้
บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งนี้ การทวนสอบดังกล่าวสามารถด าเนินการได้หลายรูปแบบให้สอดคล้อง
เหมาะสมกับธรรมชาติของรายวิชาในหลักสูตร 

2) หลักสูตรต้องวิเคราะห์ข้อเสนอแนะของกรรมการตรวจประเมินปีที่ผ่านมา มาปรับปรุงการบริหาร
จัดการหลักสูตร 

3) การพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนของหลักสูตร ต้องให้ความส าคัญกับศาสตร์ในสาขา
ของหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

- - 
ข้อเสนอแนะ 

- ควรแสวงความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้มีความเข้มแข็งด้านการ
วิชาการ การปฎิบัติการ และงานวิจัย 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  

- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ควรท าความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์และตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร 
 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์นักศึกษา 

- เครื่องมือ/อุปกรณ์ทดลองปฏิบัติการไม่เพียงพอ และเป็นแลปเวียน ซึ่งไม่สะดวกในทดลอง
ปฏิบัติการ 

 

 
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 

 
> องค์ประกอบท่ี 2 – 6 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต      3.89 

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
แห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.03 4.03 4.03 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจยัของผู้ส าเร็จการศึกษา         



~ 8 ~ 
 

 

รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 18 75.00 3.75 

  ผู้ส าเร็จฯ 24     

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา      1.67 
3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   1.00 1.00 
3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ข้อ   2.00 2.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   2.00 2.00 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์      3.30 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   3.00 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 6   3.89 

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 3 60.0 5.00 
 - หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี   5     

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ  สัดส่วน 1 20.0 1.67 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี   5     
 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 2.00 40.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี   5     

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน      2.00 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ข้อ   3.00 3.00 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน ข้อ   3.00 3.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน ข้อ   2.00 2.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 11 73.33 0.00 

    15     

 - ผลการด าเนินงาน TQF 5 ข้อแรก ข้อ 5 ผ่าน   

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      2.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ข้อ   2.00 2.00 
ผลรวม       32.67 
ตัวบ่งชี้       13.00 

รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมิน (องค์ 2-6)   
ระดับคุณภาพ

ปานกลาง 
  2.51 
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3) การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบท่ี I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต  -     -    3.89 3.89 ด ี

3. นักศึกษา 1.67  -     -    1.67 น้อย 
4. อาจารย ์ 3.30  -     -    3.30 ด ี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 3.00 1.67  -    2.00 น้อย 

6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้  -    2.00  -    2.00 น้อย 

ผลการประเมิน 
2.56 1.75 3.89 

2.51 ปานกลาง 
ปานกลาง น้อย ดี 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 






