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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับปริญญาโท  คณะ

วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ ดี  (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
3.24 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การกํากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่า
คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จํานวน 13 ตัวบ่งชี้   

 
1. ระดับดี จํานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 (บัณฑิต) และ องค์ประกอบที่ 4 (อาจารย์)    
2. ระดับปานกลาง จํานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่  องค์ประกอบที่ 3 (นักศึกษา) องค์ประกอบที่ 5 

(หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน) และ องค์ประกอบที่ 6 (สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 

 
โดยมีข้อเสนอแนะโดยรวม ดังนี้ 
 

- หลักสูตรควรหามาตรการเพิ่มจํานวนนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับเข้า 
- การเขียนผลการดําเนินงานใน SAR ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับขั้นตอนที่กําหนดไว้ และควรสะท้อนให้

เห็นผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย 
- ควรแสดงผลการประเมินกระบวนการให้ชัดเจนและแยกออกจากการประเมินผลการดําเนินงาน 
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สรุปผลการประเมินตามองคป์ระกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ
ประเมนิเฉลี่ย 

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 3.55 ดี (2 ตัวบ่งชี)้ 

องค์ประกอบที ่3 3.00 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี)้ 

องค์ประกอบที ่4 3.67 ดี (3 ตัวบ่งชี)้ 

องค์ประกอบที ่5 3.00 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี)้ 

องค์ประกอบที ่6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี)้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.24 ดี (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 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตาม
หลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

คุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ขึ้นไป ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
จํานวนอย่างน้อย 3 คน 

ผ่าน 

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 1. อาจารย์ประจําหรือผู้ทรง คุณวุฒิภายนอกสถาบัน  มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ 3. มีประสบการณ์ในการ
ทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ผ่าน 

5.คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลัก (ก) และอาจารย์ท่ี
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ (ข) 

1. เป็นอาจารย์ประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่ง
ทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน และ 2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ี
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 

ผ่าน 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

1. เป็นอาจารย์ประจําหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่ากว่ารอง
ศาสตราจารย ์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันและ  
2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  

ผ่าน 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

1. อาจารย์ประจําและผู้ทรงคุณวฒุิภายนอกสถาบัน ท่ีมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือดํารงตําแหน่งทางวิชาการไม่ตํ่า
กว่ารองศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์
กันและ 2. มีประสบการณ์ในการทําวิจัยท่ีไม่ใช่ส่วนหนึ่งของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา  

ผ่าน 

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ
ผู้สําเร็จการศึกษา 

วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการภายนอกมาร่วม
กลั่นกรอง(peer review) ซ่ึงอยู่ในรูปแบบเอกสาร หรือ สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ผ่าน 
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เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

9. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา 

วิทยานิพนธ์ : อาจารย์ 1 คน ต่อ นักศึกษา 5 คน ผ่าน 

10. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
มีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สมํ่าเสมอ 

อย่างน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ป ี ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งาน
ในปีท่ี 6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 
หรือ หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน 

12. การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัว
บ่งชี้ผลการดําเนนิงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ตัวบ่งชี ้TQF ข้อ 1-5 ต้องดําเนินการทุกตัว ผ่าน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
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หลักสูตร วิศวกรรมเครื่องกล   

ระดับ ปริญญาโท 

คณะ วิศวกรรมศาสตร์   

 > องค์ประกอบที ่1 การควบคุมกํากับมาตรฐาน  ได้มาตรฐาน 
  

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ประเมิน 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. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลักและอาจารย์
ที่ปรกึษาการคน้คว้าอิสระ 

1 1.00 ผ่าน 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธร์่วม (ถ้ามี) 1 1.00 ผ่าน 

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ ์ 1 1.00 ผ่าน 

8. การตพีิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สําเร็จการศึกษา (เฉพาะแผน 
ก) 

1 1.00 ผ่าน 

9. ภาระงานอาจารยท์ี่ปรกึษาวทิยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

1 1.00 ผ่าน 

10. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามผีลงานวิจัยอย่างต่อเนือ่ง (อย่างน้อย 1 เรื่องใน
รอบ 5 ปี) 

1 1.00 ผ่าน 

11. การปรับปรงุหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ําหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 11 11.00 ผ่านประเมิน 
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 > องค์ประกอบที่ 2 - 6 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ขอ้ 

องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต       

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 3.77 3.77 

2.2 : การได้งานทํา หรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา       

    - ปริญญาโท - ผลงานของนกัศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทที่ไดร้ับการตพีิมพ์หรอืเผยแพร ่
  

ค่าถ่วง นน. 1.60 26.67 
  ผู้สําเร็จฯ 6 

องค์ประกอบที ่3 นักศึกษา   9   

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   3.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานกัศึกษา ข้อ   3.00 

3.3 ผลที่เกิดกบันักศึกษา ข้อ   3.00 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย ์   7   

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 14.4   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวฒุิปริญญาเอก   สัดส่วน 5 100.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท  5  

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรทีด่ํารงตาํแหน่งทาง
วิชาการ  

สัดส่วน 4 80.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท  5  

 - ผลงานทางวชิาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร สัดส่วน 5.40 108.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   5  

4.3 ผลที่เกิดกบัอาจารย ์     3.00 

องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

      

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร     3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     2.00 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ   12 85.7 
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   14 

องค์ประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   3   

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     3.00 

รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมิน (องค ์2-6) 
  

ระดับคุณภาพ
ดี 
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ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร  

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

1. การกํากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต 0.00 0.00 3.55 3.55 ดี 

3. นักศึกษา 3.00 0.00 0.00 3.00 ปานกลาง 

4. อาจารย์ 3.67 0.00 0.00 3.67 ดี 

5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 3.00 0.00 3.00 ปานกลาง 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 0.00 3.00 0.00 3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
3.29 3.00 3.55 

3.24 ดี 
ดี ปานกลาง ดี 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับปริญญาโท  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ ดี  (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.24 จากคะแนนเต็ม 
5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การกํากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่า
คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จํานวน 13 ตัวบ่งชี้   

 
1. ระดับดี จํานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 (บัณฑิต) และ องค์ประกอบที่ 4 (อาจารย์)    
2. ระดับปานกลาง จํานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่  องค์ประกอบที่ 3 (นักศึกษา) องค์ประกอบที่ 5 

(หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน) และ องค์ประกอบที่ 6 (สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 

 
โดยมีข้อเสนอแนะโดยรวม ดังนี้ 

- หลักสูตรควรหามาตรการเพิ่มจํานวนนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับเข้า 
- การเขียนผลการดําเนินงานใน SAR ให้ชัดเจนและสอดคล้องกับขั้นตอนที่กําหนดไว้ และควรสะท้อนให้

เห็นผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย 
- ควรแสดงผลการประเมินกระบวนการให้ชัดเจนและแยกออกจากการประเมินผลการดําเนินงาน 
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องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- - 

 
ข้อเสนอแนะ 

- เพิ่มข้อมูลการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานในปีการศึกษา 2558 โดยระบุว่าเป็นผลงานของนักศึกษาหรือของ
ผู้สําเร็จการศึกษา  

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- ยังมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติน้อย  

- หลักสูตรควรส่งเสริมสนับสนุนด้านการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติกับนักศึกษา 

 
 
 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- จํานวนนักศึกษาที่รับเข้ามีจํานวนต่ํากว่าแผน 
- การเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาแรกเข้า 

- นําแผนการปรับปรุงและพัฒนาไปปรับใช้ในปี
การศึกษา 2559 
- มีแผนการเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษให้กับ
นักศึกษาทั้งด้านวิชาการและการสื่อสาร 

 

ข้อเสนอแนะ  
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- การจัดทําข้อมูลแสดงจํานวนและร้อยละของนักศึกษาที่คงอยู่ ตกออก และสําเร็จการศกึษา    ย้อนหลัง 3 
ปี  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารยป์ระจําหลักสตูร    
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- อาจารย์ทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน่ง
ทางวิชาการร้อยละ 80 
 

- อาจารย์ประจําหลักสูตรควรแสวงหาแหล่งทุน
วิจัยจากภายนอกเพื่อให้มีตําแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้น และดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามาศึกษามากขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- ยังมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับ
นานาชาติน้อย  

- หลักสูตรควรส่งเสริมสนับสนุนด้านการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติของอาจารย์ 

 
 
 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- การประเมินวิทยานิพนธ์ยังไม่ชัดเจนและเป็นแนวทาง
เดียวกันในหลักสูตร 

- กําหนดแนวทางการประเมินไว้ใน มคอ.3 เพื่อให้
การดําเนินการชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้ 

 
ข้อเสนอแนะ    

- ในตัวบ่งชี้ที่ 5.3 ควรเพิ่มเติมข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา ช่ือวิทยานิพนธ์ ผลงานตีพิมพ์ เวลาที่ตีพิมพ์ ปี
การศึกษาที่จบ และค่าถ่วงน้ําหนักของผลงาน 

- ในตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ควรพิจารณาความถูกต้องสมบูรณ์ของตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตาม มคอ.2 หมวดที่ 7 
ข้อที่ 7 และเพิ่มข้อมูลการพฒันาทางวิชาการและ/หรือวิชาชีพ ของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้
ครบ 

- ควรพิจารณาเสนอขอปรับจํานวนตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานตาม มคอ.2 หมวดที่ 7 ข้อที่ 7  
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- ผลลัพธ์ที่ต้องการยังไม่สะท้อนการดําเนินงาน
ของตัวบ่งชี้ 

- ขั้นตอนการจัดหาสิ่งสนับสนนุยังไม่ชัดเจน 

- ปรับปรุงผลลัพธ์ที่ต้องการในเชิง
ปริมาณและเชงิคุณภาพ 

- ปรับปรุงขั้นตอนการจัดหาสิ่งสนับสนุน
ให้สอดคล้องกบัผลลัพธ์ที่ต้องการ 
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจาํปกีารศึกษา 2558 

วันที่ 23 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 

 

 

 

 

 

 

 


