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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558) 
 

1) หลักสูตรที่รับการประเมินฯ 
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา รหัสหลักสูตร 
ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 25540181104498 

 
2) รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง รายชื่อ ค.กก. สังกัด บทบาท 
1 ผศ.ดร. นลิน เพียรทอง วิศวกรรมศาสตร์  ม.อุบลราชธานี ประธาน 
2 ดร. สุรชัย จูมพระบุตร เภสัชศาสตร ์ ม.อุบลราชธาน ี กรรมการ 
3 ดร. ประนอม แซ่จึง วิทยาศาสตร ์ ม.อุบลราชธาน ี กรรมการและเลขานุการ 

 
3) วัน/เดือน/ปี ที่รับการตรวจประเมิน 

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
4) รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2560 (ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2561) 
 
5) วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงาน

ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร พร้อม common data set ของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

2. การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะ ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยมหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 
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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

 - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่คณะวิทยาศาสตร์น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิสิต 
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน เพ่ือสอบถาม และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ และน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา
ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่รับการตรวจประเมิน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้
ซักถามและขอความเห็นเพ่ิมเติม 

3. การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 แก่หน่วยรับ

ตรวจ รับทราบภายใน 60 วัน เพ่ือใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 

- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานทีห่ลักสูตรจัดเตรียม 

โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2557 ที่ สกอ.ก าหนด  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น 
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 

 
- ตารางการตรวจเยี่ยม (หมายเหตุ – ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

 

เวลา กิจกรรม 
08.30 -09.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประชุมร่วมกัน  
09.00-09.30 น. การน าเสนอผลการด าเนินงานของหลักสูตร โดย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
09.30 –11.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 นักศึกษา (ทุกชั้นปี)  
 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

11.00 – 12.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 ศิษย์เก่า (ถ้ามี) 
 ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี) 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

เวลา กิจกรรม 
13.00 - 14.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน  
14.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการตรวจประเมิน  
16.00 -16.30 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ น าเสนอผลการประเมิน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ

ส าหรับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม  
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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่ 2 
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 
1) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรมีระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ 
องค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

3.13 จากคะแนนเต็ม 5.00)   
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของ
หลักสูตรภาพรวม ดังนี้ 

 
1. ข้อเสนอแนะภาพรวม 

หลักสูตรมีความเข้มแข็ง มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีศักยภาพ สามารถส่งเสริมให้นักศึกษาใน
หลักสูตรท าวิทยานิพนธ์ได้อย่างประสบความส าเร็จ หลักสูตรควรเสริมความเข้มแข็งในการใช้ศักยภาพของ
อาจารย์ในหลักสูตรในการประชาสัมพันธ์และเพ่ือสนับสนุนให้ได้นักศึกษารับเข้าในจ านวนที่เพ่ิมข้ึน 
  
 2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  

- องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

  
 

- องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

บัณฑิตได้รับความรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในสาขา 
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการท างานหลังจาก
จบการศึกษา 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

- องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

  
ข้อเสนอแนะ :  

1. ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหลักสูตร การจัดการเรียนการสอนให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ 
2. ควรจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายของกลุ่มนักศึกษาเพ่ือให้เกิดบรรยากาศในการแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นของนักศึกษาทั้งในด้านการเรียนและการท างาน 
 

- องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
 จุดแข็ง แนวทางเสริม 

อาจารย์มีศักยภาพและความเชี่ยวชาญสูง 
 

หลักสูตรควรเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
  

 
- องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
หลักสูตรมีความหลากหลาย มีคณาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญ สามารถรองรับการให้ค าปรึกษาในศาสตร์ที่
นักศึกษาสนใจ 
 

หลักสูตรควรพิจารณาจัดให้มีระบบพ่ีเลี้ยงแก่
นักศึกษาทั้งในด้านการเรียน การวิจัยและการใช้
ชีวิตในฐานะนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
  
 

- องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

1. ปรับปรุงระบบการประสานงานระหว่างนักศึกษากับ
หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ให้มปีระสิทธิภาพ 
2. เพ่ิมช่องทางการสื่อสารระหว่างนักศึกษากับหลักสูตร 
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ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  
- การจัดรูปแบบการน าเสนอข้อมูลผลงานวิชาการให้เป็นระบบ สอดคล้องกับประเด็นที่น าเสนอข้อมูล 

 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
1. อยากให้มีกิจกรรมร่วมระหว่างนักศึกษา และอาจารย์ ช่วยส่งเสริมบรรยากาศเรียนรู้ทั้งในด้านสังคม

และวิชาการ 
2. อยากได้แหล่งรวบรวมเอกสารแบบฟอร์มที่ใช้ในการประสานงาน 

 
2) ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 

> องค์ประกอบท่ี 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน       
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่
ประเมิน 

คะแนน ผลประเมิน 

ข้อ 1. จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 
ข้อ 2. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 
ข้อ 3. คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตร  1 1.00 ผ่าน 
ข้อ 4. คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน ที่เป็นอาจารย์ประจ า 1 1.00 ผ่าน 
ข้อ 5. คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 1 1.00 ผ่าน 
ข้อที่ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 1 1.00 ผ่าน 
ข้อที่ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 1 1.00 ผ่าน 
ข้อที่ 8 อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ ์ 1 1.00 ผ่าน 
ข้อที่ 9 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอบวทิยานิพนธ์  กรณี เป็นอาจารย์ประจ า
หลักสตูร หรือ กรณ ีเป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอก 

1 1.00 
ผ่าน 

ข้อที่ 10 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษา  1 1.00 ผ่าน 
ข้อที่ 11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษา 

1 1.00 
ผ่าน 

ข้อที่ 12 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร หรอืทุก
รอบ 5 ปี 

1 1.00 
ผ่าน 

รวม 12 12.00 ผ่านประเมิน 

 
 
 
 
 



~ 8 ~ 
 

 

รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

> องค์ประกอบท่ี 2 – 6 
         

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต       4.91  

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอดุมศึกษา
แห่งชาติ (ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.81 4.81 
         

4.81  
2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจยัของผู้ส าเร็จการศึกษา         

    - ปริญญาเอก - ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ค่าถ่วง นน. 0.80 80.00 5.00  

  ผู้ส าเร็จฯ 1     

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   7.00   2.33 
3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   2.00 2.00 
3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ข้อ   2.00 2.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   9.92   3.31 
4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   2.00 2.00 
4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 8.8   4.916667 

 - ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก   ร้อยละ 3 100.0 5.00 
 - หลักสูตร ระดับปริญญาเอก   3     

 - ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

ร้อยละ 3 100.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาเอก   3     

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร 
ร้อยละถ่วง 

นน. 
2.80 93.3 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาเอก   3     

 - จ านวนบทความของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร ป.เอก ที่ได้รับ
การอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสตูร   

สัดส่วน 7 2.33 4.67 

  3    
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   11.00   2.75 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     2.00 2.00 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน     2.00 2.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน     2.00 2.00 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ   14 100.0 5.00 
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องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 
    14    
 - ผลการด าเนินงาน TQF 5 ข้อแรก ข้อ 5 ผ่าน   
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   3   3.00 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้     3.00 3.00 

ผลรวม       40.73 
ตัวบ่งชี้       13.00 

รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมิน (องค์ 2-6)   ระดับคุณภาพดี   3.13 

 
 
3) การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร 

องค์ประกอบท่ี I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต  -     -    4.91 4.91 ดีมาก 
3. นักศึกษา 2.33  -     -    2.33 ปานกลาง 

4. อาจารย ์ 3.31  -     -    3.31 ด ี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 2.00 3.00  -    2.75 ปานกลาง 
6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
2.70 3.00 4.91 

3.13 ดี 
ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก 
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