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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี คณะศิลปประยุกต์และ

การออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.18 จาก
คะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้
ที่ 1.1  การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 
จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

1) ระดับปานกลาง จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5  
2) ระดับน้อย จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 4 และ 6  
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 
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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 4.21 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.67 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 3.32 ด ี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.00 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.18 ด ี (11 ตัวบ่งชี้) 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม    หน้า 5 

 

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 

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”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรหลักสูตรศิลปประยุกต์บณัฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม  หน้า 7 

หลักสูตร การออกแบบ     

ระดับ ปริญญาตรี     

คณะ ศิลปประยุกต์ฯ   
 > องค์ประกอบที่ 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน   ได้มาตรฐาน   

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ท่ี
ประเมิน 

คะแนน ผลประเมิน 

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   8.41   

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดบั ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.05 4.05 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา       

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดง้านท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 
  

ค่าถ่วง นน. 41.00 
47 

87.23 
  

ผู้ส าเร็จฯ 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   8.00   

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   2.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ข้อ   3.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   3.00 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย์   9.95   

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   2.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน 8.8   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒปิริญญาเอก   สัดส่วน 3 33.3 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี   9   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  สัดส่วน 2 22.2 
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 - หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี   9   

 - ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร สัดส่วน 3.80 42.2 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี   9   

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์     4.00 

องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

  12.00   

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     2.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     2.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   12 100.0 

    12 

 องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   3   

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     3.00 

รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมิน (องค์ 2-6) 
  

ระดับคุณภาพ
ดี 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  
    

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน  

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 
 

2. บัณฑิต  -     -    4.21 4.21 ดีมาก 
 

3. นักศกึษา 2.67  -     -    2.67 ปานกลาง 
 

4. อาจารย์ 3.32  -     -    3.32 ดี 
 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

3.00 3.00  -    3.00 ปานกลาง 
 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 
 

ผลการประเมิน 
2.99 3.00 4.21 

3.12 ดี  

ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรศิลปประยุกต์บัณฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี คณะศิลปประยุกต์และการ
ออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.12 จาก
คะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 
1.1  การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 
13 ตัวบ่งชี้  ดังนี้ 

 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-  -  

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

- เพ่ิมทักษะการปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา

รวมทั้งการใช้เครื่องมือที่ทันสมัย (ผลการ

ประเมินผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตด้านทักษะ

การปฏิบัติอยู่ที่ 3.80 ) 

 

-  ใช้เครือข่ายที่มีอยู่ เพื่อสร้างโอกาสในการเพ่ิม

ทักษะเกี่ยวกับการปฏิบัติให้กับนักศึกษา 

- ควรจัดท าฐานข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานให้กับ

นักศึกษา/บัณฑิต 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-  -  

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

- มีร้อยละผู้ส าเร็จการศึกษาต่ ากว่า ร้อยละ 
50  

 
 
 
 
 

- ติดตามนักศึกษาโดย ดูแลนักศึกษา ให้

ค าแนะน า ด้านการวางแผนการเรียน การใช้

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย รวมทั้งการจัดสรรเวลา

การท างานควบคู่กับการเรียน  

- หลักสูตรควรวิเคราะห์กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ที่จะจัดเพ่ือพัฒนานักศึกษา ในด้านที่จ าเป็น

และสอดคล้องกับทักษะที่นักศึกษาต้องการ

จริง 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- มีผลงานทางวิชาการเด่น และมีจ านวนมาก 

- แนวโน้มการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มีผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นในทุกเรื่อง 
 

- ควรน าผลการประเมินมาวิเคราะห์ และน า

ผลไปปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานให้มี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

-  

 

 

 

 

- น าผลการวิเคราะห์ไปจัดท ามาตรการที่

ชัดเจนเพื่อสนับสนุนให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรสามารถขอต าแหน่งทางวิชาการ

ได้ 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- มีแผนการปรับปรุงหลักสูตรที่ชัดเจน  - เชิญวิทยากร ที่มีความเชียวชาญ 

เฉพาะด้าน 

- ควรจัดกิจกรรมเสริมให้นักศึกษาได้มี

โอกาสเห็นสถานการณ์จริงและเครื่องมือ

จริงในการปฏิบัติงานเพ่ือสร้าง

ประสบการณ์ให้กับนักศึกษา 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

-ขาดการบูรณาการวิจัย กับการเรียนการสอน  

- ยังขาดการน าผลการประเมินไปปรับปรุงให้เห็นชัด

เป็นรูปธรรม  

- ควรมีการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน  

- น าผลการประเมินไปปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-  -  

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- อุปกรณ์การเรียนไม่เพียงพอต่อจ านวน

นักศึกษา 

- จัดหาอุปกรณ์การเรียนให้เพียงพอต่อจ านวน
นักศึกษา รวมทั้งโปรแกรมการออกแบบ  
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ภาคผนวก 

 

 
 

 

ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
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หลักสูตรศิลปประยุกตบ์ณัฑิต สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 26 เดือน กรกฎาคม 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 –11.00 น. คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมการฯ พดูคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการด าเนินการจัดการหลักสูตรตาม
องค์ประกอบต่างๆ กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรแบบพิชญภิจารณ์  

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมการฯ พูดคุยและสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมการฯประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลด้วยวาจา 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจา แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


