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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาเอก คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัย

อุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

ระดับปริญญาเอก ค่าคะแนน 2.93  ระดับปานกลาง  
 
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

• หลักสูตร/คณะต้องวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันตามรอบระยะเวลาที่เกณฑ์กําหนด โดย
พิจารณาตามบริบทของหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยร่วมด้วย  

• หลักสูตรต้องกําหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการหลักสตูร โดยต้องครอบคลุมทุกด้าน
และต้องกําหนดทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 

• หลักสูตรต้องปรับปรุงการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน โดยนําเสนอเขิงระบบที่มีความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้เห็นในภาพที่ชัดเจนของระบบ และสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรที่แทจ้ริง 

• หลักสูตรควรเขียนรายงานผลการดําเนินงานชัดเจน โดยแยกระหว่างผลการดําเนินงาน การประเมิน
กระบวนการ และการวางแผนเพื่อปรับปรุงให้ชัดเจน จะได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานต่อไป 

• ในตัวบ่งชี้ที่ต้องนําเสนอแนวโน้ม หลักสูตรต้องนําเสนอผลการดําเนินงานอย่างน้อย ๓ รอบ เพื่อให้เห็น
แนวโน้มที่ชัดเจนและเป็นไปตามเกณฑ์ 
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สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการประเมิน

เฉลี่ย 

ระดับคณุภาพ 

หมายเหต ุ

0.01 – 2.00 น้อย 
2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 
4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที ่1 ผ่าน  

องค์ประกอบที ่2 4.66 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่3 2.33 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่4 3.08 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่5 2.63 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่6 2.00 น้อย (1 ตัวบ่งชี้) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

2.93 ปานกลาง (13 ตัวบ่งชี้) 
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

กําหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า

เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่กําหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการดําเนินงาน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะนําไปสู่การกําหนด

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ต้ังไว้ รวมทั้งให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

การวางแผนการประเมนิของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนกอ่นการตรวจเยี่ยม 

2. ศึกษารายงานการผลการดําเนินงานของหลักสูตร (SAR)  วิเคราะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐาน

ข้อมูลเพิ่มเติมโดย 

1) สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

2) สัมภาษณ ์และจดบันทึก 

− อาจารย์ประจําหลักสูตร 

− นักศึกษา 

3) ศึกษาจากเอกสารที่หลักสูตรนําเสนอ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี ้(สําหรับหลักสูตรระดบับัณฑิตศกึษา) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบที ่1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 
หลักสูตรไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาํ
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทยีบเท่า หรือดํารงตําแหนง่
ทางวิชาการไมต่่ํากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรง
หรือสัมพันธก์ับสาขาวิชาที่เปดิสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ต่ํากวา่ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดํารง
ตําแหน่งศาสตราจารยข์ึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชา
ที่สัมพันธ์กันจํานวนอย่างนอ้ย 3 คน 

ผ่าน 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 1. อาจารย์ประจําหรือผูท้รง คุณวุฒิภายนอกสถาบัน  มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตาํแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่า
รองศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กัน และ 2. มีประสบการณด์้านการสอน และ 3. มี
ประสบการณใ์นการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

ผ่าน 

5.คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลกั (ก) และอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารยป์ระจําที่มีคุณวฒุิปริญญาเอกหรือดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการไม่ต่ํากว่ารองศาสตราจารย์ ใน
สาขาวิชานั้นหรอืสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มี
ประสบการณใ์นการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 

ผ่าน 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้าม)ี 

1. เป็นอาจารยป์ระจําหรอืผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรอืดํารงตําแหน่งทางวิชาการไมต่่ํากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาทีสั่มพันธ์กัน
และ  
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยที่ไม่ใช่ส่วนหนึง่ของ
การศึกษาเพือ่รบัปริญญา  

ผ่าน 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ ์  

1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกสถาบัน ที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรอืดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไมต่่ํากว่ารองศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพนัธ์กันและ 2. มีประสบการณใ์นการทํา

ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

วิจัยที่ไมใ่ช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปรญิญา  

8. การตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการทีม่ีกรรมการภายนอกมารว่ม
กล่ันกรอง(peer review) ซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ 
ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ 

ผ่าน 

9. ภาระงานอาจารยท์ี่ปรกึษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน ผ่าน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามผีลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ําเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรือ่งในรอบ 5 ป ี ผ่าน 

11. การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาทีก่ําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัติ/ให้
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี 
ประกาศใชใ้นปทีี่ 7 หรือ หลกัสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีที่ 
8 

ผ่าน 

12. การดําเนินงานใหเ้ป็นไปตามตัว
บ่งชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี้ TQF ข้อ 1-5 ต้องดําเนินการทุกตวั ผ่าน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร เกษตรศาสตร์     

ระดับ ปริญญาเอก     

คณะ เกษตรศาสตร์     

 > องค์ประกอบที ่1 การควบคุมกํากับมาตรฐาน   ได้มาตรฐาน   

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่
ประเมนิ 

คะแนน ผลประเมิน 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 

2. คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลกัสูตร 1 1.00 ผ่าน 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 1 1.00 ผ่าน 

5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลักและ
อาจารยท์ี่ปรกึษาการค้นคว้าอิสระ 

1 1.00 
ผ่าน 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม (ถ้ามี) 1 1.00 ผ่าน 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ ์ 1 1.00 ผ่าน 

8. การตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา (เฉพาะ
แผน ก) 

1 1.00 
ผ่าน 

9. ภาระงานอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบณัฑิตศึกษา 

1 1.00 
ผ่าน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวจิยัอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อย 1 
เรื่องในรอบ 5 ปี) 

1 1.00 
ผ่าน 

11. การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ําหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 11 11.00 ผ่าน
ประเมนิ 
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 > องค์ประกอบที่ 2 - 6 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ 

องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต       

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.31 4.31 

2.2 : การได้งานทํา หรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จ
การศึกษา 

      

    - ปริญญาเอก - ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร ่
  

ค่าถ่วง นน. 1.60 160.00 
  

ผู้สําเร็จฯ 1 

องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา   7.00   

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   2.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษา ข้อ   2.00 

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา ข้อ   3.00 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย ์   9.25   

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 19.8   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก   

ร้อยละ 7 100.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาเอก   7   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ  

ร้อยละ 5 71.4 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาเอก   7   

 - ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลกัสูตร ร้อยละถ่วง นน. 7.80 111.4 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาเอก   7   

 - จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลกัสตูร ป.เอก ที่
ได้รับการอ้างองิในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อ
จํานวนอาจารย์ประจําหลกัสตูร   

      

  - กลุ่มสาขาวชิาวิทยาศาสตร ์- เทคโนโลยี 
  

สัดส่วน 12 1.71 

                7    
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4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย ์     2.00 

องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

  10.50   

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     2.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     2.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     2.00 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  

  
  

13 
92.9 

14 

องค์ประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   2   

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     2.00 

ผลรวม       

ตัวบ่งชี้       

รวมตัวบ่งชี้ทีป่ระเมนิ (องค์ 2-6) 
  

ระดับคณุภาพปาน
กลาง 
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ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

 

ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร  

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน  

1. การกํากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้
มาตรฐาน  

2. บัณฑิต  -     -    4.66 4.66 ดีมาก 

3. นักศึกษา 2.33  -     -    2.33 ปานกลาง 

4. อาจารย ์ 3.08  -     -    3.08 ดี 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

2.00 2.83  -    2.63 ปานกลาง  

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    2.00  -    2.00 น้อย 

ผลการประเมิน 
2.61 2.63 4.66 

2.93 ปานกลาง  
ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาเอก คณะเกษตรศาสตร์  มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

ระดับปริญญาเอก ค่าคะแนน 2.93  ระดับปานกลาง  
 
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

• หลักสูตร/คณะต้องวางแผนในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันตามรอบระยะเวลาที่เกณฑ์กําหนด โดย
พิจารณาตามบริบทของหลักสูตรและการดําเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัยร่วมด้วย  

• หลักสูตรต้องกําหนดเป้าหมายร่วมกันเพื่อใช้ในการบริหารจัดการหลักสตูร โดยต้องครอบคลุมทุกด้านและ
ต้องกําหนดทั้งด้านปริมาณและคณุภาพ 

• หลักสูตรต้องปรับปรุงการเขียนรายงานผลการดําเนินงาน โดยนําเสนอเขิงระบบที่มีความเชื่อมโยงกัน
ระหว่างหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย เพื่อช่วยให้เห็นในภาพที่ชัดเจนของระบบ และสะท้อนผลการ
ดําเนินงานของหลักสูตรที่แทจ้ริง 

• หลักสูตรควรเขียนรายงานผลการดําเนินงานชัดเจน โดยแยกระหว่างผลการดําเนินงาน การประเมิน
กระบวนการ และการวางแผนเพื่อปรับปรุงให้ชัดเจน จะได้ใช้เป็นแนวทางในการดําเนินงานต่อไป 

• ในตัวบ่งชี้ที่ต้องนําเสนอแนวโน้ม หลักสูตรต้องนําเสนอผลการดําเนินงานอย่างน้อย ๓ รอบ เพื่อให้เห็น
แนวโน้มที่ชัดเจนและเป็นไปตามเกณฑ์ 
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องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

การปรับปรุงหลักสูตรไมแ่ล้วเสร็จตามรอบ

ระยะเวลาที่ต้องดําเนินงาน  

หลักสูตร และคณะ รวมทั้งมหาวิทยาลัย ควรจะวางระบบ

และกลไก เพื่อช่วยเหลือ กํากับ ติดตาม ให้สามารถ

ดําเนินการตามรอบระยะเวลาที่กําหนด 

 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

ผู้สําเร็จการศึกษามีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานใน

วารสารระดับนานาชาติ  

หลักสูตรควรมรีะบบเชื่อมโยงหรือประสานกับบัณฑิต เพื่อให้

มีเครือข่ายวิจัยกว้างขวางขึ้นและมีความร่วมมือกันในการทํา

วิจัยอย่างต่อเนื่อง 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

บัณฑิตทั้งหมดไม่สําเร็จการศกึษาตามระยะเวลาที่

กําหนด และมบีางสาขาที่มีแนวโน้มจะศึกษาเต็ม

ระยะเวลาที่เกณฑ์กําหนด 

หลักสูตร ควรวางระบบและกลไกในการกํากับติดตาม 

ช่วยเหลือ การทําวิทยานิพนธ์อย่างเป็นระบบและเป็น

รูปธรรมชัดเจน เพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถสําเร็จการศกึษา

ตามประสงค์ 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- นักศึกษาได้รบัการดูแลเอาใจใส่จากอาจารย์เป็นอย่างดี 

ทําให้นักศึกษามีความผูกพันกับหลักสูตรและอาจารย์ที่

ปรึกษา 

- นักศึกษาคงอยู่ในหลักสูตรตลอดระยะเวลาของ

การศึกษา 

- หลักสูตร/คณะควรหาแหล่งทุน (TA/RA) เพื่อเป็น

แรงจูงใจให้มีผู้เข้าศึกษาเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเป็นแหล่ง

ทรัพยากรบุคคลท่ีสําคัญในการสร้างผลงานของ

หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย 

 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

- จํานวนรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนของหลักสูตร  

 

- หลักสูตรควรสํารวจความต้องการศึกษาต่อและ

วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน เพื่อใช้วางแผน/

ปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตร หรือ การ

ประชาสัมพันธ์ในตรงกับกลุ่มเป้าหมาย 

- หลักสูตรควรแสวงหาแหล่งทุนทั้งภายในและ

ภายนอกประเทศ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการเลอืกเข้า

ศึกษาของนักศึกษา 

- หลักสูตรควรสร้างเครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน ทั้งภายในและนอกประเทศ  

- หลักสูตรควรใช้การประชาสัมพันธ์เชิงรุก ผ่าน

โครงการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความ

เชี่ยวชาญของอาจารย์ในหลกัสูตร 

- หลักสูตรควรพิจารณาส่งเสริมสนับสนุนในนักศึกษา

ระดับปริญญาโท ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของ

หลักสูตรเพิ่มขึน้ โดยให้มีความต่อเนื่องของงานวิจัย 

โดยอาจปรับหลักสูตรเป็นหลกัสูตรต่อเนื่องหรือ

วางแผนในนักศึกษาทําวิจัยในระดับปริญญาเอก

ต่อเนื่องจากปริญญาโท 

- หลักสูตรปรบัรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้

สอดคล้องกับบริบทของผู้เรียน อาทิ จัดการเรียนการ

สอนเป็น module หรือ จัดการเรียนการสอน เสาร์-
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อาทิตย์ เพื่อรองรับกลุ่มผู้เรยีนที่ไม่สามารถลาเรียน

เต็มเวลา หรือ การเรียนการสอนทางไกล  

- นักศึกษาแรกเข้าไม่ได้รับการแนะนํา/หรือข้อมูลที่

จําเป็นและเป็นประโยชน์ ได้แก่ ข้อมลูการลงทะเบียน

เรียน อาจารย์ในหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตร 

- หลักสูตร และคณะ ควรมีการปฐมนิเทศนกัศึกษา

ใหม่อย่างเป็นรูปธรรม แนะนาํการจัดการเรียนการ

สอน อาจารย์ในหลักสูตร  

 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารยป์ระจําหลักสตูร    

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- อาจารย์ประจําหลักสูตรมีศกัยภาพ และมกีาร

เผยแพร่ผลงานในวารสารระดับนานาชาติอย่าง

ต่อเนื่อง  

 

- หลักสูตร/คณะควรมีระบบและกลไกในการสร้างเครือข่าย

งานวิจัยกับหน่วยงานภายในประเทศและตา่งชาติเพื่อเป็น

แหล่งทุนในการทําวิจัย 

- หลักสูตรและคณะควรวาง road map ในการเข้าสู่

ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างเป็น

รูปธรรมและมกีารกํากับให้เป็นไปตามแผน 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

- ยังไม่พบว่าหลักสูตรมีการวางแผนอัตรากําลัง

และจัดอัตราทดแทนกรณีอาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์จะเกษียณอายุ 

- หลักสูตรควรจัดแนวปฏิบัติสําหรับการดูแลวิทยานิพนธ์ของ

อาจารย์ที่ปรึกษาที่ใกล้จะเกษียณอายุราชการ เพื่อไม่ให้

กระทบต่อการศึกษาและการทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

- หลักสูตรยังไม่วางระบบการประเมิน

ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาที่เป็น

ข้อตกลงร่วมของหลักสูตร 

 

- หลักสูตรควรกําหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการ

ประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ และแจง้ให้อาจารย์และ

นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน และกํากับให้เป็นไปตามแนว

ปฏิบัติที่กําหนดไว้ 

- หลักสูตรควรสร้างบรรยากาศทางวิชาการให้แก่นักศึกษา

ในหลักสูตร เช่น จัดเวทีนําเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ 

ร่วมกันระหว่างหลักสูตร ป.โท และ ป.เอก โดยให้มีการ

นําเสนอทุกสาขาของหลักสูตร 

 

- หลักสูตรมีการกํากับและติดตามการจัดทํา มคอ 

๓ ถึง ๗ ให้ตามกําหนดระยะเวลาแต่ยังไม่ได้เน้น

ด้านคุณภาพมากนัก 

- หลักสูตรควรใช้ระบบการบริหารจัดการหลักสูตร (มคอ ๓ 

ถึง ๗ ) ที่มีอยูใ่นการดําเนินงานเพื่อให้เกิดการพัฒนา

หลักสูตรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพอย่างแท้จริง 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดอ่อน โอกาสการพฒันา 

หลักสูตรใช้ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จาก

ผลประเมินรายวิชา ซึ่งอาจไม่สอดคล้องหรอืตรงตาม

ความต้องการที่แท้จริงของนกัศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

- หลักสูตรควรมีระบบและกลไกในการประเมินสิ่งสนับสุนนการ

เรียนรู้ ในระดับปริญญาเอกที่ เฉพาะของหลักสูตร เพื่อให้

สามารถจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในสอดคล้องกับระดับ

การศึกษา โดยต้องมีการประเมินจากทั้งอาจารย์ผู้สอนและ

นักศึกษา 
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจาํปกีารศึกษา 2558 

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อาจารย์ประจําหลักสูตรรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ปีการศกึษา 2558 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมการฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการดําเนินการจัดการหลักสูตรตาม
องค์ประกอบต่างๆ กับอาจารย์ประจําหลักสตูรแบบพิชญภิจารณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมการฯ พูดคุยและสมัภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการดําเนินงาน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมการฯประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลด้วยวาจา 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯนําเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจา แก่อาจารย์ประจําหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถามเพิ่มเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


