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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี คณะศิลป

ประยุกต์และการออกแบบ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 
เท่ากับ 2.03) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ (ไม่มี
การประเมินในองค์ประกอบที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา)  

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

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 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. หลักสูตรต้องจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น และสนับสนุน 

การเรียนการสอนในระยะยาว 
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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 ไม่ประเมิน ไม่ประเมิน (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.00 น้อย (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 1.78 น้อย (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 2.50 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 1.00 น้อย (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.03 ปานกลาง (11 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 

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”  
 

 

 

 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2  บัณฑิต   - ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่  2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- - - ไม่ประเมิน 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

- - - ไม่ประเมิน 

องค์ประกอบที่ 3  นักศึกษา  - 2.00 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  การรับนักศึกษา       2 2 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา     2 2 
ตัวบ่งชี้ที่  3.3  ผลที่เกิดกับนักศึกษา      2 2 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร - 1.78 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

    
1 1 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย์ประจ าหลักสูตร  7 3 2.33 2.33 
    ประเด็นที่ 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มี 1 5 20 5 
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

ตัวตั้ง ตัวหาร ผลลัพธ์ คะแนน 

คุณวุฒิปริญญาเอก 
     ประเด็นที ่4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

- - - 0 

     ประเด็นที่ 4.2.3 ผลงานวชิาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

0.4 5 8 2 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3  ผลที่เกิดกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร      2 2 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน - 2.50 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร      2 2 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2  การวางระบบผู้สอนและกระบวน           
การจัดการเรียนการสอน 

    
2 2 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3 การประเมินผู้เรียน       1 1 
ตัวบ่งชี้ที่  5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

    
100 5 

องค์ประกอบที่ 6  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 1.00 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      1 1 

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ี องค์ประกอบที่ 2 - 6  ( จ านวน 11 ตัวบ่งชี้) ตัวตั้ง 
2.03 

         ตัวบ่งชี้ 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - - 
(2.1,2.2) 

- ไม่ประเมิน 

3 3 2.0 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 2.00 น้อย 

4 3 1.78 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 1.78 น้อย 

5 4 2.00 
(5.1) 

2.67 
(5.2,5.3,5.4) 

- 2.50 ปานกลาง 

6 1 - 1.00 
(6.1) 

- 1.00 น้อย 

รวม 11 7 4 - 11  

ผลการประเมิน 
1.90 
น้อย 

2.25 
ปานกลาง 

ไม่
ประเมิน 

2.03 ปานกลาง 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ ใน
รอบปีการศึกษา 2558 ใน วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ 
(ไม่มีการประเมินในองค์ประกอบที่ 2 เนื่องจากไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) พบว่า ในภาพรวมของหลักสูตร            
ผลการประเมินอยู่ในระดับ 2.03 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง โดยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน      
(ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และระดับค่าคะแนนของแต่ละองค์ประกอบเป็นดังนี้ 

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   

การพัฒนาตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. หลักสูตรต้องจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เพียงพอกับจ านวนนักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น และสนับสนุน   

การเรียนการสอนในระยะยาว 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต (เป็นหลักสูตรใหม่ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา) 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- - 

 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

3.1 วิเคราะห์ระบบการรับนักศึกษา 
 
3.2 พิจารณาระบบการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาก่อนเข้าเรียนที่เหมาะสมกับหลักสูตร 
 
3.3 การดูแลระบบอาจารย์ที่ปรึกษา วิชาการ และ
แนะน านักศึกษา 
 

3.1 วิเคราะห์เกณฑ์ในการรับนักศึกษา เพ่ือน ามา

ประเมินผลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาในปีแรก 

3.2 วิเคราะห์คุณภาพนักศึกษาแต่ละช่องทางการ

รับเข้าศึกษา เพื่อให้ทราบถึงปัจจัยและคุณภาพของ

นักศึกษาในแต่ละประเภท และใช้เป็นข้อมูลใน    

การเตรียมพร้อมและจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ในการพัฒนา

นักศึกษา 

3.3 วางระบบการจัดกิจกรรมนักศึกษาท้ังหลักสูตร 

และเสริมหลักสูตรให้เป็นรูปธรรม 
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ข้อเสนอแนะ  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

4.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังไม่มีต าแหน่งทาง

วิชาการ 

4.1 วางระบบภาระงานของอาจารย์ ให้สามารถ

ท างานวิจัยหรือผลิตผลงานทางวิชาการ และเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการได้ 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

5.1 ระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ 

5.2 การวางแผนการสอนอย่างเป็นระบบ 

5.3 การบูรณาการ การจัดการเรียนการสอน 

 

5.1 ควรทบทวนระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ

นักศึกษาตามเป้าหมายการเรียนรู้ในรายวิชาที่เปิดสอน 

5.2 ควรพิจารณาล าดับความส าคัญของรายวิชาที่เปิด

สอนในแต่ละภาคการศึกษา อันจะส่งผลถึงการเรียนรู้

ของนักศึกษา 

5.3 ควรให้ความส าคัญ และวางแผนอย่างเป็นระบบใน

การบูรณาการความรู้ในห้องเรียนกับการบริการวิชาการ

กับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

6.1 การสรรหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ

ทางการเรียนการสอน 

6.1 ควรจัดให้มีแบบประเมิน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ของหลักสูตรว่า มีความเพียงพอ หรือมีค าถาม

ปลายเปิดให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น เพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป 

 

 

ข้อเสนอแนะจากการสัมภาษณ์นักศึกษา 

- หลักสูตรควรจัดหาพื้นที่ในการแสดงผลงานของนักศึกษาในหลักสูตรเพ่ิมข้ึน 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร ์

คณะศิลปประยุกต์และการออกแบบ   

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 27 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


