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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ได้ด ำเนินกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำของ 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สำขำ วิศวกรรมโยธา  ประจ ำรอบปีกำรศึกษำ 2557 ในวันที่ 22 เดือน

กันยำยน 2558   ตำมรำยองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่ำ ในภำพรวมของหลักสูตร ผลกำรประเมินอยู่ในระดับ 

3.52 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภำพ ดี โดยองค์ประกอบที่ 1 หลักสูตร  ผ่าน ตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตร และมี

จ ำนวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมำก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 มีจ ำนวน 2 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ 4 และ 5 และองค์ประกอบอยู่ในระดับปำนกลำง มีจ ำนวน 2 องค์ประกอบ  ได้แก่ องค์ประกอบที่ 

3 และ 6  
 

ในกำรนี้ คณะกรรมกำรประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภำพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

กำรพัฒนำ ตำมรำยองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. ต้องเพ่ิมเติมในรำยงำนองค์ประกอบที่ 3.1  3.2  5.2 และ 5.3 ให้เห็นผลกำรประเมินและผลกำร

ปรับปรุงจำกกระบวนกำรให้ชัดเจน 

2. ก ำกับ ดูแล ให้นักศึกษำสำมำรถท ำวิทยำนิพนธ์และส ำเร็จกำรศึกษำได้ในระยะเวลำที่มหำวิทยำลัย

ก ำหนด 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตรตำมระบบและกลไกที่มหำวิทยำลัยอุบลรำชธำนี

ก ำหนดขึ้น โดยกำรวิเครำะห์/เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภำพว่ำ

เป็นไปตำมเกณฑ์และได้มำตรฐำนที่ก ำหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทรำบสถำนภำพของตนเอง ทรำบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนำ/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำน เพ่ือให้เกิดกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง อันจะน ำไปสู่กำรก ำหนด

แนวทำงในกำรพัฒนำคุณภำพของหลักสูตรให้เป็นไปตำมเกณฑ์และมำตรฐำนที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. กำรเตรียมกำรและวำงแผนก่อนกำรตรวจเยี่ยม 

2. ศึกษำรำยงำนกำรผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร (SAR)  วิเครำะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบกำรประกัน

คุณภำพกำรศึกษำตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐำน

ข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

1) สังเกตจำกสภำพจริงด้วยกำรเยี่ยมชม 

2) สัมภำษณ์ และจดบันทึก 

 อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 

 นักศึกษำ 

3) ศึกษำจำกเอกสำรที่หลักสูตรน ำเสนอ 
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การประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลกัสูตรตำมเกณฑม์ำตรฐำนหลักสูตรที่ก ำหนดโดย สกอ. 

1. จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร ไม่น้อยกว่ำ 5 คนและเป็นอำจำรยป์ระจ ำเกินกว่ำ 1 หลักสูตร
ไม่ได้และประจ ำหลักสูตรตลอดระยะเวลำที่จัดกำรศึกษำตำม
หลักสตูรนั้น 

ผ่ำน 

2. คุณสมบตัิของอำจำรย์ประจ ำ
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญำโทหรือเทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ในสำขำที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสำขำวิชำที่เปดิสอน อย่ำงน้อย 2 คน 

ผ่ำน 

3. คุณสมบตัิของอำจำรยผ์ู้รับผิดชอบ
หลักสตูร 

คุณวุฒิไมต่่ ำกว่ำปริญญำเอกหรือเทียบเท่ำ หรือด ำรงต ำแหน่ง
ศำสตรำจำรย์ขึ้นไป ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สมัพันธ์กัน
จ ำนวนอย่ำงน้อย 3 คน 

ผ่ำน 

4. คุณสมบตัิของอำจำรยผ์ู้สอน 1. อำจำรย์ประจ ำหรือผู้ทรง คุณวฒุิภำยนอกสถำบัน  มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอน และ 3. มีประสบกำรณ์ในกำร
ท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ 

ผ่ำน 

5.คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์หลัก (ก) และอำจำรยท์ี่
ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ (ข) 

1. เป็นอำจำรย์ประจ ำที่มีคณุวุฒิปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรองศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำนั้นหรือ
สำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยท่ี
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกำรศึกษำเพื่อรบัปริญญำ 

ผ่ำน 

6. คุณสมบตัิของอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์ร่วม (ถ้ำมี) 

1. เป็นอำจำรย์ประจ ำหรือผู้ทรงคณุวุฒิภำยนอกท่ีมีคณุวุฒิ
ปริญญำเอกหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำกว่ำรอง
ศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหน่ึงของกำรศึกษำ
เพื่อรับปริญญำ  

ผ่ำน 

7. คุณสมบตัิของอำจำรยผ์ู้สอบ
วิทยำนิพนธ ์  

1. อำจำรย์ประจ ำและผู้ทรงคุณวฒุิภำยนอกสถำบัน ที่มีคุณวุฒิ
ปริญญำเอกหรือเทยีบเท่ำหรือด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรไม่ต่ ำ
กว่ำรองศำสตรำจำรย ์ในสำขำวิชำนั้นหรือสำขำวิชำที่สมัพันธ์
กันและ 2. มีประสบกำรณ์ในกำรท ำวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของ
กำรศึกษำเพื่อรับปริญญำ  

ผ่ำน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
8. กำรตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงำนของ
ผู้ส ำเร็จกำรศึกษำ 

วำรสำรหรือสิ่งพิมพ์วิชำกำรที่มีกรรมกำรภำยนอกมำร่วม
กลั่นกรอง(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสำร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

ผ่ำน 

9. ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษำ 

วิทยำนิพนธ์ : อำจำรย์ 1 คน ต่อ นักศึกษำ 5 คน ผ่ำน 

10. อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธแ์ละ
กำรค้นคว้ำอิสระในระดับบณัฑิตศกึษำ
มีผลงำนวิจยัอย่ำงต่อเนื่องและ
สม่ ำเสมอ 

อย่ำงน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี ผ่ำน 

11. กำรปรบัปรุงหลักสูตรตำมรอบ
ระยะเวลำที่ก ำหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ควำม
เห็นชอบโดยสภำมหำวิทยำลยั/สถำบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งำน
ในปีท่ี 6) หมำยเหตุ ส ำหรับหลักสตูร 5 ปี ประกำศใช้ในปีท่ี 7 
หรือ หลักสตูร 6 ปี ประกำศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่ำน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก ำหนดไวเ้ป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2557  
หลักสูตรวิศวกรรมมหาบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หน้า 6 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวต้ัง ตัวหาร ผลลัพธ ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต       
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  คุณภำพบัณฑติตำมกรอบมำตรฐำนคณุวุฒิระดับอุดมศึกษำ
แห่งชำติ 

  4.82 4.82 

ตัวบ่งช้ีที ่2.2 ผลงำนของนักศึกษำและผูส้ ำเร็จกำรศึกษำในระดับปรญิญำ
โท/เอกที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

    46.67 5 

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.1  กำรรับนักศึกษำ       3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 3.2  กำรส่งเสรมิและพฒันำรักศึกษำ     3 3 
ตัวบ่งช้ีที ่ 3.3  ผลทีเ่กิดกับนักศึกษำ      2 2 
องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร   
ตัวบ่งช้ีที ่ 4.1  กำรบรหิำรและพฒันำอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร      3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.2  คุณภำพอำจำรย์ประจ ำหลักสตูร        

ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอำจำรยป์ระจ ำหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญำเอก     5 5 

ประเด็นที ่4.2.2 ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ด ำรงต ำแหน่งทำง
วิชำกำร 

     5 

ประเด็นที ่4.2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร      5 

ประเด็นที ่4.2.4 จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปรญิญำเอก
ที่ได้รับกำรอ้ำงอิงในวำรสำรระดับชำติหรือนำนำชำติต่อจ ำนวนอำจำรย์
ประจ ำหลักสตูร (เฉพำะปริญญำเอก) 

  - - 

ตัวบ่งช้ีที ่ 4.3  ผลทีเ่กิดกับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร       3 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   
ตัวบ่งช้ีที ่ 5.1  สำระของรำยวิชำในหลักสตูร      3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.2  กำรวำงระบบผูส้อนและกระบวนกำรจดักำรเรียนกำรสอน     3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน       3 3 

ตัวบ่งช้ีที ่ 5.4 ผลกำรด ำเนินงำนหลักสตูรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวฒุิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำต ิ

    100 12 

องค์ประกอบท่ี 6  สิ่งสนับสนนุการเรียนรู้   

ตัวบ่งช้ีที ่6.1 สิ่งสนับสนุนกำรเรยีนรู้      3 3 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งชี ้องค์ประกอบท่ี 2 - 6  ( จ านวน 12  ตัวบ่งชี้) ตัวต้ัง 
3.52 

         ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คณุภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2557 

 

องค์ประกอบที ่
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี ้

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

1. การก ากับ
มาตรฐาน 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

นอ
งค

์ปร
ะก

อบ
ที่ 

2 
- 6

 2 0.00 0.00 4.9
1 

4.91 ระดับคุณภาพดีมาก 

3. นักศึกษา 3 2.67 0.00 0.0
0 

2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4. อาจารย์ 3 3.67 0.00 0.0
0 

3.67 ระดับคุณภาพดี 

5. หลักสูตร การ
เรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

4 3.00 3.67 
0.0
0 

3.50 ระดับคุณภาพดี 

6. สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

1 0.00 3.00 0.0
0 

3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม   13 7 4 2     

ผลการประเมิน 

3.14 3.50 4.9
1 

3.52 ระดับคุณภาพดี ดี ดี ดี
มา
ก 

หมายเหตุ        

ผลการประเมิน 0.01 – 2.00 ระดับคุณภำพน้อย     

 2.01 – 3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง 

 3.01 – 4.00 ระดับคุณภำพด ี     

 4.01 – 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก     
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

มีทุนสนับสนุนกำรท ำวิจัยและน ำเสนอผลงำน - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

กำรจบกำรศึกษำภำยในเวลำที่ก ำหนด ควรมีระบบกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของ

วิทยำนิพนธ์ที่มีควำมถี่มำกข้ึนและต่อเนื่องเป็นประจ ำ  

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

นักศึกษำน ำปัญหำในกำรปฏิบัติงำนมำเป็นหัวข้อ

วิทยำนิพนธ์ ท ำให้ผลงำนวิจัยสอดคล้องกับกำร

น ำไปใช้ในหน้ำที่กำรงำนของบัณฑิต 

- 

จุดออ่น โอกาสการพัฒนา 

นักศึกษำมีภำระงำนประจ ำ ส่งผลต่อกำรท ำ

วิทยำนิพนธ์ ท ำให้จบช้ำหรือพ้นสภำพ 

- 
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องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

อำจำรย์มคีุณวุฒิและผลงำนทำงวิชำกำรสูงกว่ำเกณฑ์

ที่ก ำหนด 

- 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-มีกำรเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกมำร่วมในกำร

ด ำเนินงำนของหลักสูตร เช่น กำรสอบคัดเลือก กำร

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ และกำรปรับปรุงหลักสูตร ท ำให้

สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต 

 

-มีงำนบริกำรวิชำกำรท่ีบูรณำกำรกับกำรเรียนกำร

สอนและกำรวิจัย และหำรำยได้เพ่ือสนับสนุนกำร

ด ำเนินงำนของหลักสูตร 

- 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

ข้อเสนอแนะ  

 -ควรวำงแผนและสร้ำงควำมโดดเด่นด้ำนงำนวิจัยของภำควิชำ 

-ควรสร้ำงเครือข่ำยกับสถำบันกำรศึกษำและหน่วยงำนในภูมิภำคอำเซียนในกำรรับนักศึกษำ 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

หลักสูตรมีกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณจำกกำร

บริกำรวิชำกำรเพ่ือจัดหำสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ 

- 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

ข้อเสนอแนะในการเขียนรายงานผลการด าเนินการ 

1. ต้องเพ่ิมเติมในรำยงำนองค์ประกอบที่ 3.1  3.2  5.2 และ 5.3 ให้เห็นผลกำรประเมินและผลกำร

ปรับปรุงจำกกระบวนกำรให้ชัดเจน 

2. อัพโหลดเอกสำรค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ คณะกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์ 

และผลงำนตีพิมพ์ ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2557 

วันที่   22 เดือน กันยายน   พ.ศ. 2558 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมกำรฯ ประชุมพิจำรณำแนวทำงกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อำจำรย์ประจ ำหลักสูตรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของหลักสูตร ปีกำรศึกษำ 2557 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมกำรฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในกำรด ำเนินกำรจัดกำรหลักสูตรตำม
องค์ประกอบต่ำงๆ กับอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแบบพิชญภิจำรณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมกำรฯ พูดคุยและสัมภำษณ์ตัวแทนนักศึกษำ 

12.00 -13.00 น. รับประทำนอำหำรกลำงวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมกำรฯตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน/ผลกำรด ำเนินงำน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมกำรฯประชุมสรุปผลกำรตรวจประเมินและเตรียมกำรเสนอผลด้วยวำจำ 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมกำรฯน ำเสนอผลกำรประเมินเบื้องต้นด้ำยวำจำ แก่อำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถำมเพ่ิมเติม 

 

 


