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ค ำน ำ 
 

การประเมินครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะด าเนินการตามมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  ที่ว่า “ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดท ารายงานประจ าปี เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อให้
หลักสูตรทราบสัมฤทธิผลในการด าเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ส าหรับเป็นข้อมูลในการวาง
แผนการด าเนินงานในปีต่อไปเพื่อให้มหาวิทยาลัย และหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีข้อมูล
พื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสมโดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่ อประ เมินระบบและกลไกการด า เนินงานของ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รวมทั้งผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ที่สะท้อนคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ สกอ. ก าหนด รวมทั้งเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานที่เก่ียวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชน  

2. เพื่อให้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ทราบจุดแข็งและแนวทางเสริม จุดที่
ควรพัฒนาและแนวทางแก้ไข เพื่อใช้ในการท าแผนยกระดับคุณภาพในปีต่อไป 

3. เพื่อให้หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มีข้อมูลพื้นฐานที่สมบูรณ์ ถูกต้อง และ
เหมาะสมส าหรับการพัฒนาคุณภาพ 

บัดนี้ คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินจัดท าเล่มรายงานสรุปผลการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ปีการศึกษา 25๖๐ เสร็จ
เรียบร้อย ตามรายละเอียดปรากฏในรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในฉบับนี้ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอย่างดียิ่ง 
จึงขอขอบคุณมาไว้ ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย ์จินดาพร จ ารัสเลิศลักษณ ์
 ประธานคณะกรรมการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล 

มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี
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ข้อมูลทั่วไปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
ปีการศึกษา 2560 

 
 

การประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
 
หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
รหัสหลักสูตร (14 หลัก) 25470181103567 
ระดับปริญญา ปริญญาเอก 
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ใช้ประเมิน พ.ศ.2558 
ภาควิชา/ สาขา วิศวกรรมเครื่องกล 
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ 
วัน/เดือน/ปี ท่ีประเมิน 24 กรกฎาคม 2561 

 
 

รายชื่อคณะกรรมการประเมิน 
ล าดับ ชื่อ – สกุล หน้าที่ 

1 ผศ.ดร.จินดาพร จ ารัสเลิศลักษณ์ ประธานกรรมการ 
2 ผศ.ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์ กรรมการ 
3 ผศ.ดร.ศุภาวีร์ มากดี กรรมการและเลขานุการ 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ระดับปริญญาเอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 โดยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
“ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 12 ตัวบ่งชี้ โดยรวมอยู่
ใน ระดับดี (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.32 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร    
 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่านการประเมิน และหลักสูตรได้มาตรฐาน  
องค์ประกอบที่ 2 4.84 ดีมาก (1 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.67 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 4.00 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.00 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.32 ดี (13 ตัวบ่งชี้) 
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วิธีการประเมิน 
 

วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ก าหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 
การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ได้ส่ง  e-

mail แจ้งแผนการท างาน  
- กรรมการทุกคนประเมินคะแนนตามตัวบ่งชี้ทุกองค์ประกอบตามแบบประเมินที่ทุกคนได้รับ พร้อม จุด

แข็ง โอกาสพัฒนา ข้อแนะน า และน ามาสรุปร่วมกันในวันตรวจประเมิน 
- มอบหมายให้อาจารย์ทั้งสองซึ่งสังกัดมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีมหาวิทยาลัย ตรวจสอบล่วงหน้าว่า 

มคอ.3  และ มคอ.5 ที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 ของหลักสูตรครบทุกวิชาและถูกต้องหรือไม่  มีการทวนสอบ
หรือไม ่

- ประธานเขียนสรุป รายงานผลการตรวจประเมินฯ หลักสูตร 

2. คณะกรรมการผู้ประเมินฯประมวลข้อมูลหลักฐานด้วยวิธีการหลากหลายจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ดังนี้ 
- ศึกษาเอกสารต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น มคอ.2 มคอ.3 และ มคอ.5    
- สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักศึกษา ระหว่างสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะกรรมการ

ผู้ประเมินฯได้ให้ความชัดเจนเกี่ยวกับ PDCA ระบบและกลไกการด าเนินงานต่างๆของหลักสูตรและข้อเสนอแนะ
แนวทางในการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานต่างๆของหลักสูตรเพ่ือให้เกิด PDCA และเป็นระบบท่ีดีขึ้น 

3. หลังการตรวจเยี่ยม  คณะผู้ประเมินฯ ร่วมพิจารณาประเด็นการประเมินผลต่าง ๆ ให้เกิดความชัดเจน 
และครอบคลุมสาระส าคัญ แล้วจัดท าเป็นรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อหลักสูตรพิจารณา  

4. ผู้ให้ข้อมูลในวันตรวจเยี่ยมหลักสูตร ( เช่น อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เรียน) 
(โปรดระบุรายชื่อและต าแหน่ง) 

5. คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน  สัมภาษณ์ผู้ที่เก่ียวข้อง  
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (หลักสูตรระดับปริญญาเอก)  
เกณฑ์มาตรฐานฯ ปี 2558 

 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมิน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
หมายเหตุ 

(ประเมิน/ไม่ประเมิน) 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน  
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ.  

1. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ
หลักสตูร 

1. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร อย่างน้อย 3 คน  
ต้องอยู่ประจ าหลักสตูรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา  
เป็นอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรเกินกว่า 1 หลักสูตร 
ในเวลาเดยีวกันไมไ่ด ้ 
ยกเว้นหลักสูตรพหุวิทยาการหรือ สหวิทยาการ ให้เป็น
อาจารยผ์ู้รับผิดชอบได้อีกหนึ่งหลกัสูตร และอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้ าได้ไมเ่กิน 2 คน  

ผ่าน  

2. คุณสมบตัิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ 

คุณสมบัติของอาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสตูร มีคณุวุฒิระดับ 
ป.เอก หรือข้ันต่ า ป.โทท่ีมตี าแหนง่ทางวิชาการระดับ รศ.  
มีคุณวุฒิตรงหรือสมัพันธ์ มีหน้าทีส่อนและค้นคว้าวิจัย  
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นงานวิจัย  
เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรหลายหลักสตูรได้ในเวลา
เดียวกัน ไม่จ ากัดจ านวน  

ผ่าน  

3. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มคีุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกหรือเทยีบเท่า หรือข้ันต่ าปริญญาโทหรือ
เทียบเท่าท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์  
มีคุณวุฒิตรงหรือสมัพันธ์กับสาขาวิชาของหลักสูตรที่เปดิ
สอน  
มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

ผ่าน  

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน คุณสมบัติของอาจารย์ผูส้อน  
-ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหรืออาจารย์พิเศษท่ีมีคณุวุฒิขั้นต่ า 
ป.เอกหรือข้ันต่ า ป.โท ที่มตี าแหนง่ทางวิชาการระดับ รศ.ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพนัธ์กันหรือในสาขาวิชาของ
รายวิชาที่สอน 
- ต้องมีประสบการณด์้านการสอน 
- มีผลงานทางวิชาการ อย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง 
- อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 

ผ่าน  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมิน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
หมายเหตุ 

(ประเมิน/ไม่ประเมิน) 
กรณีรายวิชาที่สอนไม่ใช่วิชาในสาขาวิชาของหลักสูตร 
อนุโลมให้อาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทยีบเท่า
ที่มีต าแหน่งทางวิชาการต่ ากว่ารองศาสตราจารย์ท าหน้าท่ี
อาจารยผ์ู้สอนได ้

5. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

5. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอสิระ  
- ต้องเป็นอาจารย์ประจ าหลักสตูร  
ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่า หรือข้ันต่ าปรญิญาโท
หรือเทียบเท่าที่มตี าแหน่งรองศาสตราจารย ์ 
-มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่ก าหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอยา่งน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  

ผ่าน  

6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) 

6. คุณสมบตัิของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) - 
กรณีเป็นอาจารย์ประจ า ต้องมีคณุวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรกึษาวิทยานิพนธ์หลัก 
กรณีเป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ไดร้ับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง 
กรณีเป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการตามที่ก าหนด ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูงเป็นที่ยอมรบั ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานพินธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศกึษาทราบ 

ผ่าน  

7. คุณสมบตัิอาจารย์ผูส้อบ
วิทยานิพนธ์ 

7. คุณสมบตัิอาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ - ประกอบด้วย 
อาจารย์ประจ าหลักสตูรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบัน 
รวมไม่น้อยกว่า 5 คน  
ประธานกรรมการสอบต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
 
กรณีอาจารย์ประจ าหลักสตูร ต้องมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่าหรือขั้นต่ าปรญิญาโทหรอืเทียบเท่าที่มีต าแหน่งทาง
วิชาการระดับรองศาสตราจารย์ และมผีลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรบัปริญญา และเป็นผลงาน
ทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดใน

ผ่าน  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมิน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
หมายเหตุ 

(ประเมิน/ไม่ประเมิน) 
การพิจารณาแต่งตั้งบุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการอย่าง
น้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 
รายการต้องเป็นผลงานวิจัย  
กรณีเป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปรญิญาเอกหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ ได้รับการตีพมิพ์
เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นท่ียอมรับใน
ระดับนานาชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
หรือการค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 5 เรื่อง  
กรณีเป็นผู้ทรงคณุวุฒิภายนอกท่ีไม่มีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการตามที่ก าหนด ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกจะต้องเป็นผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณส์ูงเป็นที่ยอมรบั ซึ่ง
ตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานพินธ์หรือการค้นคว้าอิสระ 
โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่งนั้น 
และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศกึษารับทราบ 

8. การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของ
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผูส้ าเร็จการศึกษา  
- แบบ 1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของวิทยานิพนธ์
ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยไดร้ับการยอมรับให้
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มีคณุภาพ
ตามประกาศคณะกรรมการการอดุมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์
การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ อย่างน้อย 2 เรื่อง  
- แบบ 2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหน่ึงของผลงาน
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยไดร้ับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่
มีคุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ 

ผ่าน  

9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบณัฑติศึกษา 

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานพินธ์และการค้นควา้อิสระ
ในระดับบณัฑิตศึกษา - กรณีอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มี
คุณวุฒิปรญิญาเอกหรือเทียบเท่าและมผีลงานทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมได้ไมเ่กิน 5 คนต่อ
ภาคการศึกษา  
กรณีอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดบัผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคณุวุฒิปริญญาโทหรือเทยีบเท่าที่
ต าแหน่งทางวิชาการระดบัรองศาสตราจารย์ขึ้นไปและมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์

ผ่าน  
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เกณฑ์การประเมิน 
ผลประเมิน 

(ผ่าน/ไม่ผ่าน) 
หมายเหตุ 

(ประเมิน/ไม่ประเมิน) 
ของนักศกึษาระดับปรญิญาโทและเอกรวมกันไดไ้ม่เกิน  
10 คนต่อภาคการศึกษา  
กรณีอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มคีณุวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและด ารงต าแหน่งทางวิชาการระดบัศาสตราจารย์ 
และมีความจ าเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจ านวนท่ี
ก าหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกดิ 
15 คนต่อภาคการศึกษา หากมคีวามจ าเป็นต้องดูแล
นักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอดุมศึกษาเป็นรายกรณี 

10. การปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลา 

การปรับปรุงหลักสูตร - ต้องไม่เกนิ 5 ปี (จะต้องปรับปรุง 
ให้เสร็จและอนมุัติ/ให้ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/
สถาบัน  
เพื่อให้หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 6) 

ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ผ่าน ได้มาตรฐาน 

หมายเหตุ - ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง 
ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 
 
> องค์ประกอบท่ี 2 - 6     

องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   4.84 
2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ 
ตรี โท และเอก) 

  4.84 

- จ านวนบัณฑิตทั้งหมด (ผู้ส าเร็จฯ)    

ระดับ ป.เอก  3  

- จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน (โดยนายจ้าง)  2  

- ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต (โดยนายจ้าง)    

คะแนนประเมินบณัฑิต ป.เอก  4.84  

- ร้อยละของการส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ป.เอก (ต้ังแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป)  66.67  

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา (นกัศกึษา / ผู้ส าเร็จ
การศึกษา ป.เอก) 

  ไม่ประเมิน 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาเอก    

 - รวมผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์    

 - รวมค่าคะแนนถ่วงน้ าหนกัผลงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์    
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

 - รวมจ านวนผลงานวิจัย    

 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจยั    

 -   บทความฉบับสมบรูณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ 
ระดับชาติ (0.20) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

 -  บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพใ์นรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. 
หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบัน
อนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

  -   ผลงานได้รับการจดอนสุิทธิบัตร  (0.40)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

 -  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติทีไ่ม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบยีบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสาร
ทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ ก.พ.อ./กกอ. 
ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  (0.80)  หรือ 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

 -   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 1 (0.80) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

 -  บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับ
นานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรอืระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย 
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 
2556 (1.00) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

  -   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

 - รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค ์    

 - ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์    
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

 - งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

 - งานสร้างสรรค์ท่ีไดร้ับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

 - จ านวนผูส้ าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกท้ังหมด  0  

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   2.67 

3.1 การรับนักศึกษา  3.00 3.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา  2.00 2.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา  3.00 3.00 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   4.00 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  3.00 3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์   5.00 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3 100 5.00 

- หลักสูตร ระดับปรญิญาเอก 3   

1) คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสตูร (คน)  3  

- คุณวุฒิ ป.ตร ี  0  

- คุณวุฒิ ป.โท  0  

- คุณวุฒิ ป.เอก  3  

2) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน)  3  

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 100 5.00 

- หลักสูตร ระดับปรญิญาเอก 3   

- ไม่ไดด้ ารงต าแหน่งทางวิชาการ ( อาจารย์ )  0  

- รวมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  3  
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  3  

- รองศาสตราจารย ์  0  

- ศาสตราจารย ์  0  

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.20 140.00 5.00 

- หลักสูตร ระดับปรญิญาเอก 3   

- รวมจ านวนผลงานวจิัย  10  

- ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย  4.20  

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (0.20) 

 7  

ค่าถ่วงน้ าหนัก  1.40  

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลู 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอดุมศึกษาว่าดว้ย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมตัแิละจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเปน็การทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ผลงานได้รบัการจดอนุสิทธิบัตร  (0.40)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมลูตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพรผ่ลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบนัน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจดัท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออกประกาศ 
(ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  (0.80) หรือ 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 1 (0.80) 

 1  

ค่าถ่วงน้ าหนัก  0.80  
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมลูระดับนานาชาตติามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบยีบ
คณะกรรมการการอดุมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.00) 

 1  

ค่าถ่วงน้ าหนัก  1.00  

-   ผลงานได้รบัการจดสิทธิบัตร (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผา่นการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

-   ต าราหรือหนังสือท่ีผา่นการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)  1  

ค่าถ่วงน้ าหนัก  1.00  

-   ต าราหรือหนังสือท่ีผา่นการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไมไ่ด้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค ์    

- ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค์    

- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สูส่าธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผา่นสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก    
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องค์ประกอบ 
ตัวตั้ง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/
ข้อ 

คะแนน 

- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้งหมด  3  

- จ านวนบทความของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ป.เอก ท่ีได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล 
TCI และ Scopus ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   

  5.00 

   - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ - เทคโนโลย ี 24 8.00 5.00 

  จ านวนที่ได้รับการอ้างอิงฯ (ช่วง 5 ปี ย้อนหลัง คือ ปี 2555 - 2559)  24  

 - ฐาน TCI  4  

 - ฐาน Scopus  20  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์  4.00 4.00 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   3.00 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  3.00 3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  2.00 2.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน  2.00 2.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 13 100.00 5.00 

 13   

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   3.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  3.00 3.00 

ผลรวม   39.84 

ตัวหาร   12 

คะแนน   3.32 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
 
 

องค์ประกอบ Input Process Output 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน 

2. บัณฑิต - - 4.84 

3. นักศกึษา 2.67 - - 

4. อาจารย์ 4.00 - - 

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 3.00 - 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 3.00 - 

ผลการประเมิน 
3.29 3.00 4.84 

ดี ปานกลาง ดีมาก 

รวม 3.32 
ระดับ ด ี
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะภาพรวม 
 หลักสูตรควรก าหนดเป้าหมาย (ผลลัพธ์) ของตัวบ่งชี้กระบวนการให้ชัดเจน เพ่ือให้สามารถประเมินได้ว่า 
การด าเนินงานในตัวบ่งชี้นั้นๆ ประสบความส าเร็จหรือไม่ 
 
 2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  

- องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรงกับหลักสูตร 
(ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และเอก                
ในสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล)  

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ : - 
 

- องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติอยู่ในระดับดีมาก (4.84) 
 

หลักสูตรควรพิจารณาประเด็น LO ที่ได้คะแนนต่ า
มาพิจารณาเพ่ือก าหนดแนวทางในการปรับปรุง 
และเนื่องจากบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษามีจ านวนไม่
มาก หลักสูตรอาจพิจารณาเก็บข้อมูลให้ครบทุก
คน รวมถึงพิจารณาการสอบถามด้วยแนวทางอ่ืน
เพ่ิมเติม เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะเพ่ือการ
พัฒนา 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ :   
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-องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
จ านวนนักศึกษาแรกเข้าไม่เป็นไปตามแผนการรับ
นักศึกษาที่ระบุไว้ใน มคอ. 2 
 
อัตราการส าเร็จการศึกษาต่ า 
 

ตบช. 3.1 (ประเด็นการรับนักศึกษา) หลักสูตรและ
ภาควิชาฯควรสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรส่ง
ข้อเสนอรับทุนวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
และด าเนินการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และสรุปผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 
ตบช. 3.1 (ประเด็นการเตรียมความพร้อม) หลักสูตร
ควรก าหนดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุม
ประเด็นปัญหาแรกเข้าของนักศึกษา ตามที่ระบุไว้ใน
เล่ม มคอ. 2 
ตบช. 3.3 หลักสูตรควรก ากับติดตามนักศึกษาที่ใกล้
ครบก าหนดระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาอย่างใกล้ชิด 
รวมถึงด าเนินการก ากับติดตามนักศึกษาใหม่ให้เป็นไป
ตามระบบและกลไกที่หลักสูตรก าหนด 
ตบช. 3.3 หลักสูตรควรประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อหลักสูตรในประเด็นตามตัวบ่งชี้ 3.1 
และ 3.2 (การรับและการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา) และท าการวิเคราะห์ผลประเมินเพื่อน า
ข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการฯ 

ข้อเสนอแนะ :  
 

-องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
 จุดแข็ง แนวทางเสริม 

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีต าแหน่งทางวิชาการ
ทุกคน 
 

ตบช . 4.2 อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรควร
ยกระดับภาพการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการให้
สูงขึ้น 
ตบช. 4.3 หลักสูตรควรประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลักสูตรให้ครอบคลุม
ประเด็นใน ตบช . 4.1 และวิ เคราะห์ผลการ
ประเมินเพื่อน ามาปรับปรุงกระบวนการท างาน 
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จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 

ข้อเสนอแนะ :  
 

-องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

หลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การให้หน่วยกิต
วิทยานิพนธ์ 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

1. หลักสูตรควรพิจารณาผลการเรียนรู้ เครื่องมือใน
การประเมินผลการเรียนรู้ และการทวนสอบผลการ
ประเมินว่ามีความสอดคล้องกันอย่างไร  
2. หลักสูตรควรท าให้มั่นใจว่า หัวข้อวิทยานิพนธ์
และผลงานทางวิชาการของอาจารย์มีความ
สอดคล้องกับปรัชญา วัตถุประสงค์ และผลการ
เรียนรู้ของหลักสูตร รวมถึงนโยบายการวิจัยชาติ 

ข้อเสนอแนะ :  
 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
 
 

 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
 
 

 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  
หลักสูตรควรเขียนรายละเอียดของผลการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ให้อย่างเฉพาะเจาะจงและชัดเจน โดย
แสดงผลการด าเนินงานเทียบกับเป้าหมาย (ผลลัพธ์) ที่ระบุไว้ ในกรณีที่มีผลลัพธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้แสดงผล
ดังกล่าว  
 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  
- 
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ภาคผนวก 
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ตารางการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลกัสูตร 
 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2560 
วันที่ 24 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

 
เวลา กิจกรรม 

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

ประจ าหลักสูตร 
09.30 –11.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 นักศึกษา (ทุกชั้นปี) 
การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพ่ิมเติม (ถ้ามี) 

11.00 – 12.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ศิษย์เก่า 
 ผู้ใช้บัณฑิต 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.00 - 14.00 น. การเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน / คณะกรรมการฯ ตรวจสอบ

เอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 
14.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประชุมร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการตรวจประเมิน 
16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯ น าเสนอผลการประเมิน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาคุณภาพ

หลักสูตร พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 
 

 


