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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา  ระดับปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ......3.65.... จากคะแนนเต็ม 5.00) ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การก ากับ
มาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  
ดังนี้ 

 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

- 
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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 4.24 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.67 ด ี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.75 ด ี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 4.00 ด ี (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.65 ด ี (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 

องค์ประกอบที่ 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 
1. จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาท่ีตรง
หรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตาม
รอบระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี 
ประกาศใช้ในปีที่ 7 หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 8 

ผ่าน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่า
หลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
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หลักสูตร โยธา     

ระดับ ปริญญาตรี     

คณะ วิศวกรรมศาสตร์   

 > 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. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 3 3.00 ผ่าน
ประเมิน 

 
  

 

 > องค์ประกอบที่ 2 - 6 
   

องค์ประกอบ หน่วย ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ร้อยละ/

ข้อ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   8.47   

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 3.82 3.82 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

      

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งาน
ท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 67.00 93.06 

  ผู้ส าเร็จฯ 72   

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   9.00   

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   3.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ข้อ   4.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   2.00 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์   11.00   
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   4.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน 9.4   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา สัดส่วน 5 100.0 
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เอก   

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   
 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการ  

สัดส่วน 4 80.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร สัดส่วน 0.40 8.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5   

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์     3.00 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

  15.00   

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     4.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน 

  
  

4.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     2.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  

  
  

10 
100.0 

10 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   4   
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     4.00 

รวมตัวบ่งชี้ท่ีประเมิน (องค์ 2-6) 
  

ระดับคุณภาพ
ดี 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  
    

องค์ประกอบที่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน  

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้
มาตรฐาน  

2. บัณฑิต  -     -    4.24 4.24 ดีมาก 
 

3. นักศึกษา 3.00  -     -    3.00 ปานกลาง 
 

4. อาจารย์ 3.67  -     -    3.67 ดี 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

4.00 3.67  -    3.75 ดี 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    4.00  -    4.00 ดี 
 

ผลการประเมิน 
3.43 3.75 4.24 

3.65 ดี  

ดี ดี ดีมาก 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาโยธา  ระดับปริญญาตรี  คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  
มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
ระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ......3.65.... จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การก ากับมาตรฐาน “ผ่าน
เกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

  

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

หลักสูตรมีการก ากับมาตรฐานโดย มคอ.1 สาขา
วิศวกรรมศาสตร์ และองค์กรวิชาชีพ รวมทั้งการน า
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิสาขาวิศวกรรมศาสตร์ของ
ประเทศต่างๆ มาพิจารณาในการปรับปรุงหลักสูตรรอบ
ต่อไป  

- 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. บัณฑิตมีอัตราการได้งานท าสูง 

2. บัณฑิตได้ท างานตรงตามสาขาวิชาที่เรียน 

- 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

- - 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. นักศึกษามีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการเข้า
ศึกษาในหลักสูตร 

2. นักศึกษามีความศรัทธาในอาจารย์ของ
หลักสูตร 

3. นักศึกษาได้รับรางวัลในการแข่งขันระดับชาติ
อย่างต่อเนื่อง 

หลักสูตรได้จัดการอบรมโดยองค์กรวิชาชีพ
เพ่ือให้บัณฑิตได้รับประกาศนียบัตร ที่จะใช้
ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพ  

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

 
 
 
 
 
 

1. หลักสูตรมีแนวทางท่ีชัดเจนในการ

พัฒนาบัณฑิตไปสู่วิศวกรโยธาในศตวรรษท่ี 21 ใน

ระดับนานาชาติ 

2. การพัฒนาบัณฑิตให้มีความสามารถใน

การสื่อสาร (ภาษาและภาพวาด) และการปรับตัว

เข้ากับสภาพการท างาน 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

อาจารย์มี คุณ วุฒิ และต าแหน่ งทางวิชาการและ
ประสบการณ์ในการท างานสูง 
 

 

1. เพ่ิมผลงานทางวิชาการของอาจารย์ใน

หลักสูตร 

2. อาจารย์ในหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมในการ

ด าเนินงานของหลักสูตรเพิ่มขึ้น 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

 

 

 

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ผู้มีประสบการณ์
สูง (การเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ 
ท านุบ ารุงฯ และการบริหาร) กับอาจารย์ภายใน
หลักสูตร/ภาควิชา เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีต่อไป 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

1. หลักสูตรได้มาตรฐาน อาจารย์ประจ าหลักสูตร
มีความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง มี
สาระวิชาการครอบคลุม 

2. หลักสูตรสามารถหารายได้จากการบริการ
วิชาการเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 

 

1. การผลิตต าราเรียน เผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการท่ีเป็นรูปธรรม 

2. ควรน าผลการประเมินในรายวิชามา
ปรับปรุงเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในรายวิชาครั้ง
ต่อไป 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

ขาดงบประมาณสนับสนุน - 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

หลักสูตรสามารถหาสิ่งสนับสนุนที่ยังขาดอยู่ได้ 
 

 

น าแนวปฏิบัติที่ดีมาเป็นตัวอย่างในการเพ่ิมสิ่ง
สนับสนุน 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

ประเด็นตัวบ่งชี้ 5.4   

-ข้อ 8 ไม่ขอรับการประเมินในข้อนี้เนื่องจากไม่มีอาจารย์ใหม่ในหลักสูตร ส าหรับรอบการประเมินปี

การศึกษา 2558 

- ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตยังไม่ถึงรอบการประเมินตามตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  (มคอ 2) 

ประเด็น 4.1  ผลการปรับปรุงที่เห็นเป็นรูปธรรมได้จากการสัมภาษณ์  
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 8 เดือน สิงหาคม 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


