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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ   ปานกลาง  (คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.83) ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้    

โดยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) “ผ่าน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
ระดับค่าคะแนนของแต่ละองค์ประกอบเป็นดังนี้ 

1) ระดับดีมาก จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

2) ระดับดี จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์   

3) ระดับปานกลาง จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่   องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  และ องค์ประกอบที่ 5 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

4) ระดับน้อย จ านวน 1 องค์ประกอบได้แก่  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้
มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -    4.18 4.18 ดีมาก 
3. นักศกึษา 2.33  -     -    2.33 ปาน

กลาง 
4. อาจารย์ 3.48  -     -    3.48 ดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

2.00 2.33  -    2.25 
ปาน
กลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    2.00  -    2.00 น้อย 

ผลการประเมิน 

2.78 2.25 4.18 

2.83 
ปาน
กลาง ปานกลาง ปาน

กลาง 
ดีมาก 
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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 

ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ได้ส่ง e-
mail แจ้งแผนการท างานดังนี้ 

เนื่องจากหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรปรับปรุงและยังไม่มีนักศึกษาจบจากหลักสูตร ประเด็นหลักท่ีต้องตรวจ
คือ มคอ.3,5  

- กรรมการทุกคนประเมินคะแนนตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบตามแบบประเมินที่ทุกคนได้รับ พร้อม จุด
แข็ง โอกาสพัฒนา ข้อแนะน า และน ามาสรุปร่วมกันในวันตรวจประเมิน 

- มอบหมายให้อาจารย์ทั้งสองซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัย ตรวจสอบล่วงหน้าว่า 
มคอ.3  และ มคอ.5 ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 ของหลักสูตรครบทุกวิชาและถูกต้องหรือไม่  มีการทวนสอบ
หรือไม่ 

- ประธานเขียนสรุป รายงานผลการตรวจประเมินฯ หลักสูตร 

2. คณะกรรมการผู้ประเมินฯประมวลข้อมูลหลักฐานด้วยวิธีการหลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 

- ศึกษาเอกสารต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5    
- สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา ระหว่างสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการผู้

ประเมินฯได้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับ PDCA ระบบและกลไกการด าเนินงานต่างๆของหลักสูตรและข้อเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานต่างๆของหลักสูตรเพ่ือให้เกิด PDCA และเป็นระบบที่ดีข้ึน 

3. หลังการตรวจเยี่ยม  คณะผู้ประเมินฯ ร่วมพิจารณาประเด็นการประเมินผลต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจน 

และครอบคลุมสาระส าคัญ แล้วจัดท าเป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อหลักสูตร

พิจารณา  
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4. ผู้ให้ข้อมูลในวันตรวจเยี่ยมหลักสูตร ( เช่น อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เรียน) 

(โปรดระบุรายชื่อและต าแหน่ง) 

       คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง  
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน  

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

 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ร้อยละ/

ข้อ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   8.37    4.18  
2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 3.88 3.88  3.88  

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา         

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 61.00 89.71  4.49  

  ผู้ส าเร็จฯ 68     
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   7.00   2.33 

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   2.00 2.00 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา ข้อ   2.00 2.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา ข้อ   3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   10.44   3.48 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   3.00 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน 5.6   4.44 

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 2 40.0 5.00 
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 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     
 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

สัดส่วน 2 40.0 3.33 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 1.60 32.0 5.00 
 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

  9.00   2.25 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     2.00 2.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน 

  
  

1.00 1.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     1.00 1.00 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  11 100.0 5.00 

    11 
 

  
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   2   2.00 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     2.00 2.00 
รวมตัวบ่งชี้ท่ีประเมิน (องค์ 2-6) 

  
ระดับคุณภาพ

ปานกลาง 
  2.83 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -    4.18 4.18 ดีมาก 

3. นักศกึษา 2.33  -     -    2.33 ปานกลาง 

4. อาจารย์ 3.48  -     -    3.48 ดี 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 2.00 2.33  -    2.25 ปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    2.00  -    2.00 น้อย 

ผลการประเมิน 
2.78 2.25 4.18 

2.83 ปานกลาง 
ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้ มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ   ปานกลาง  (คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.83) ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้    

โดยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) “ผ่าน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
ระดับค่าคะแนนของแต่ละองค์ประกอบเป็นดังนี้ 

5) ระดับดีมาก จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

6) ระดับดี จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์   

7) ระดับปานกลาง จ านวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่   องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา  และ องค์ประกอบที่ 5 

หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

8) ระดับน้อย จ านวน 1 องค์ประกอบได้แก่  องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ข้อเสนอแนะภาพรวม 
1. ควรจัดให้มีการประเมินกระบวนการ และน าผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน

ของหลักสูตรทุกองค์ประกอบ 
2. การประเมินผลการด าเนินงาน การน าผลดังกล่าวไปใช้ ปรับปรุง พัฒนา และแสดงผลการปรับปรุงให้เห็น

ชัดเจน เป็นรูปธรรม ควรอยู่ในรอบการประเมินในปีการศึกษานั้นๆ  
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-บัณฑิตมีภาพภาวะได้งานท าเฉลี่ยสูง -หลักสูตรควรพิจารณาเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บัณฑิตให้

มากขึ้น และ ควรหาแนวทางในการประเมินผู้ใช้

บัณฑิตที่มีความใกล้ชิดกับบัณฑิต ให้มากขึ้น  เพ่ือ

ข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริง 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

-หลักสูตรไม่ได้น าผลการประเมินกระบวนการในการ
รับนักศึกษามาปรับปรุงวิธีการรับนักศึกษา  เนื่องจาก
หลักสูตรไม่สามารถก าหนดแผนการรับนักศึกษา ใน
แต่ละปี ท าให้หลักสูตรไม่สามารถวางแผนการจัดการ
กับนักศึกษา  ได้ชัดเจน 
 
 
 
-หลักสูตรไม่ได้วิเคราะห์ปัญหาแรกเข้าของนักศึกษา
ในหลักสูตรเมื่อแยกสาขา   ซึ่งท าให้ส่งผลต่อแนวโน้ม
การตกออก และการคงอยู่  ส าเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาในหลักสูตร 
 
 
-การส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นไปตามทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษท่ี 21 ยังอยู่ในรูปแบบกิจกรรม โครงการ
เสริมหลักสูตร  
 
 

- หลักสูตรควรวิเคราะห์แผนการรับนักศึกษาและผล

การรับนั กศึ กษ าในแต่ ละปี ก ารศึ กษ า โดย ให้

สอดคล้องกับ มคอ. 2   ที่ ระบุ ไว้  และหากพบ

ประเด็นปัญหา ควรมีการสะท้อนไปยังระดับคณะ 

เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอน ทรัพยากร มีอย่าง

เพียงพอ 

 

-ควรท าการวิเคราะห์ปัญหานักศึกษาแรกเข้า เพ่ือจัด

กิจกรรม ที่เหมาะสม กับนักศึกษาเพ่ือแก้ไขปัญหา 

การตกออก  การส าเร็จการศึกษาที่มีแนวโน้มส าเร็จ

การศึกษาไม่ตามระยะเวลาของหลักสูตรที่สูงขี้น 

 

-ควรจัดท าแผน การส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นไปตาม

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21 ในรูปแบบการ

จัดการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาทุกคน ได้รับ

การพัฒนา 
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-ยังขาดระบบการก ากับ ติดตามการให้ค าปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษา  

-หลั กสู ตรควรมี ก ารวางระบบ  ติ ดตามการให้

ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ ปรึกษาทั่ ว ไป   เพ่ือให้

หลักสูตรมีข้อมูล  และสามารถแก้ไขปัญหาการตก

ออก และการเรียนเกินระยะเวลาของหลักสูตร  

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

-หลักสูตรควรมีการท าแผนการส่งเสริมอาจารย์เข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ อย่างเป็นระบบ 

-หลักสูตรควรมีการจัดท าแผนการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ  และการท าต าแหน่งทาง

วิชาการที่สู งขึ้น และแผนพัฒนาอาจารย์ในด้าน

คุณวุฒิ ในสูงขึ้น เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมใน

การเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน 58 

 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

-การรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรในบาง

องค์ประกอบไม่ครบทุกประเด็นที่ระบุไว้ในเกณฑ์ 

-ไม่พบการบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย   

การบริการวิชาการ  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  

 

 

-ระบบการก ากับติดตามให้มีการปรับปรุงสาระ

รายวิชาในหลักสูตร ยังไม่ชัดเจน 

ควรจัดให้มีการประเมินกระบวนการ และน าผลการ

ประเมินมาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงาน 

-หลักสูตรควรมีระบบสนับสนุนให้อาจารย์น าผลใน

ก า ร วิ จั ย  บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร  แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมมาใช้ในการเรียนการสอน  

 

-หลักสูตรควรวางระบบ ก ากับ ติดตาม และวิเคราะห์

ผลการปรับปรุงสาระในรายวิชา ทุกปีการศึกษา  
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

-หลักสูตรไม่ได้วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ

ต่อสิ่งสนับสนุนของนักศึกษา และอาจารย์ เพ่ือน ามา

ท าแผนในการปรับปรุง และพัฒนา สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู้  

 

-ควรมีการวิเคราะห์ ผลการประเมินความพึงพอใจต่อ

สิ่งสนับสนุนของนักศึกษา และอาจารย์ เพ่ือน ามาท า

แผนในการปรับปรุง และพัฒนา ของหลักสูตร  
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 15 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 

 

 

 

 

 
 

 

 
 


