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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาเอก  คณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 3.29  จากคะแนนเต็ม 5.00) 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การกํากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่า
คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จํานวน 12 ตัวบ่งชี้   

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

องค์ประกอบที่ 5 (หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน)   
2. ระดับปานกลาง จํานวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3 (นักศึกษา) 
3. ระดับน้อย จํานวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 6 (สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 

 
โดยมีข้อเสนอแนะโดยรวม ดังนี้ 

• หลักสูตรควรหามาตรการเพิ่มจํานวนนักศึกษาให้เป็นไปตามแผนการรับเข้า 

• ควรแสดงผลการประเมินกระบวนการให้ชัดเจนและแยกออกจากการประเมินผลการดําเนินงาน 

• ควรหามาตรการในการกํากับติดตามวิทยานิพนธ์เพื่อให้นักศึกษาจบตามระยะเวลาของหลักสูตร 
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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 3.91 ดี (2 ตัวบ่งชี)้ 

องค์ประกอบที ่3 3.00 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี)้ 

องค์ประกอบที ่4 3.32 ดี (3 ตัวบ่งชี)้ 

องค์ประกอบที ่5 3.50 ดี (4 ตัวบ่งชี)้ 

องค์ประกอบที ่6 2.00 น้อย (1 ตัวบ่งชี)้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.29 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 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 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที ่1.1 กําหนดไวเ้ป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือวา่หลักสูตร
ไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
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สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสตูร ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม   

ระดับ ปริญญาเอก     

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. 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 ผ่านประเมิน 
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 > องค์ประกอบที่ 2 - 6 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต       

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.70 4.70 

2.2 : การได้งานทํา หรือผลงานวิจัยของผู้สําเร็จการศึกษา       

    - ปริญญาเอก - ผลงานของนักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
  

ค่าถ่วง นน. 1.00 50.00 
  

ผู้สําเร็จฯ 2 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   9.00   

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   3.00 

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 14   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   ร้อยละ 5 100.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาเอก   5   

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการ  

ร้อยละ 5 100.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาเอก   5   

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร ร้อยละถ่วง นน. 4.00 80.0 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาเอก   5   

 - จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตร ป.เอก ที่ได้รับ
การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์
ประจําหลักสูตร   

      

  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลยี 
  

สัดส่วน 
  

12     2.40  
    5  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์     3.00 

องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   14.00   

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     3.00 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558   
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หน้า 10 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน     3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     3.00 

5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  

  11 100.0 

  11 

องค์ประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   2   

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     2.00 

ผลรวม       

ตัวบ่งชี้       

รวมตัวบ่งชี้ทีป่ระเมนิ (องค์ 2-6)   ระดับคณุภาพด ี   
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ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร  

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน  

1. การกํากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้
มาตรฐาน  

2. บัณฑิต  -     -    3.91 3.91 ดี 

3. นักศึกษา 3.00  -     -    3.00 ปานกลาง 

4. อาจารย ์ 3.32  -     -    3.32 ดี 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 3.67  -    3.50 ดี 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    2.00  -    2.00 น้อย 

ผลการประเมิน 
3.14 3.25 3.91 

3.29 ดี  
ดี ดี ดี 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ระดับปริญญาเอก  คณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 3.29  จากคะแนนเต็ม 5.00) 
ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

โดยองค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การกํากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่า
คะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จํานวน 12 ตัวบ่งชี้   

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

องค์ประกอบที่ 5 (หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน)   
2. ระดับปานกลาง จํานวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3 (นักศึกษา) 
3. ระดับน้อย จํานวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 6 (สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) 

 
โดยมีข้อเสนอแนะโดยรวม ดังนี้ 

• หลักสูตรควรหามาตรการเพิ่มจํานวนนักศกึษาให้เป็นไปตามแผนการรับเข้า 

• ควรแสดงผลการประเมินกระบวนการให้ชัดเจนและแยกออกจากการประเมินผลการดําเนินงาน 

• ควรหามาตรการในการกํากับติดตามวิทยานิพนธ์เพื่อให้นักศึกษาจบตามระยะเวลาของหลักสูตร 
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องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- - 

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ และ
นานาชาติน้อย  
 

- มีจํานวนผลงานตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ และ
นานาชาติเพิ่มขึ้น 

 
ข้อเสนอแนะ 

- หลักสูตรควรวางแผนในการตีพิมพ์งานวิจัยของนักศึกษาในวารสารระดับชาติ (TCI 1 และ TCI 2) และ
ระดับนานาชาติ โดยไม่ต้องรอให้ถึงปีที่จะสาํเร็จการศึกษา 

- ควรเพิ่มหัวขอ้ความก้าวหน้าของการเตรียมผลงานเพื่อตีพิมพ์ในแบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- นักศึกษาไมส่ามารถสําเร็จการศึกษาตาม
ระยะเวลาของแผนการศึกษา 
 

- นักศึกษาสามารถสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
หลักสูตร และอาจารย์สามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ 

 
ข้อเสนอแนะ  

- ควรสรุปจุดเด่นของหลักสูตรเพื่อสร้างความสนใจ และประชาสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาปริญญาโทใน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต เพื่อให้ได้นักศึกษาตามแผน 

- การประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการรับนักศึกษา 
- การจัดทําข้อมูลแสดงจํานวนและร้อยละของนักศึกษาที่คงอยู่ ตกออก และสําเร็จการศกึษา    ย้อนหลัง 3 

ปี เพื่อนําการนําไปวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขให้ตรงจุด 
- จัดให้มีการนําเสนอรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์รวมของหลักสูตรปริญญาโทและเอก อย่างน้อย 

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง เพื่อให้เกิดเวทีในการแลกเปลี่ยนความคิดในการทํางานวิจัยและแก้ปัญหา และ
ความกระตือรือร้นเพื่อที่จะสําเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่กําหนด 

 
องค์ประกอบที่ 4  อาจารยป์ระจําหลักสตูร    

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- อาจารย์ทุกคนมีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีตําแหน่ง
ทางวิชาการร้อยละ 100 
 

- อาจารย์ประจําหลักสูตรควรแสวงหาแหลง่ทุน
วิจัยจากภายนอกเพื่อให้มีตําแหน่งทางวิชาการ
สูงขึ้น และดึงดูดนักศึกษาให้เข้ามาศึกษามากขึ้น 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- ยังมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติ
น้อย  

- หลักสูตรควรส่งเสริมสนับสนุนด้านการตีพิมพ์
ผลงานวิจัยในวารสารระดับนานาชาติของอาจารย์ 

 
ข้อเสนอแนะ  

- ควรทําโครงการและแผนพัฒนาอาจารย์เพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการที่ชัดเจน 
- ควรนําผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตรมาปรบัปรุงและพัฒนาเพื่อเป็นแนว

ปฏิบัติที่ดี 
-  
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- แม้ว่าจะมีแบบฟอร์มประเมินรายงานความก้าวหน้า
และผลการดําเนินงานวิทยานิพนธ์ แต่เกณฑ์การ
ประเมินยังไม่เป็นรูปแบบเดียวกัน 
 

- มีเกณฑ์การประเมินผลการดําเนินงานวิทยานิพนธ์
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 
ข้อเสนอแนะ    

- ควรมีแบบฟอร์มและเกณฑ์การประเมินความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ที่มีความชัดเจนและแตกต่างจากแบบ
ประเมินของนักศึกษาปริญญาโท  

- ควรแสดงการวางแผนการทําวิทยานิพนธ์ที่ชัดเจนในแต่ละเทอมไว้ในแบบฟอร์มประเมินความก้าวหน้า 
โดยมีการประเมินความสําเร็จของแผน อยา่งน้อยเทอมละ 2 ครั้ง 

- ควรเพิ่มหัวข้อความก้าวหน้าของการเตรียมผลงานเพื่อตีพิมพ์ในแบบฟอร์มการรายงานความก้าวหน้า
วิทยานิพนธ์ 

 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

จุดที่ควรพฒันา โอกาสการพฒันา 

- ควรเพิ่มเติมการประเมินกระบวนการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 

 

- ได้การประเมินที่สะท้อนความต้องการที่
แท้จริงด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
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ข้อเสนอแนะ 
หลักสูตรควรมกีารจัดทําแบบประเมินความต้องการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เพิ่มเติมไปจาก ระบบ reg 

ของมหาวิทยาลัย เนื่องจากการทํางานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาระดับปรัชญาดุษฎีบัณฑิตอาจมีความต้องการ

เพิ่มเติมและเฉพาะทางมากกว่าข้อคําถามที่มีในแบบประเมินของมหาวิทยาลัย 
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรปรชัญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจาํปกีารศึกษา 2558 

วันที่ 30 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 

 

 

 

 

 

 

 

 


