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บทคัดย่อ

การวิเคราะห์ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา
2557-2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการประเมิน
และศึกษาพัฒนาการผลประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จำ�นวน 13 หลักสูตร
ดำ�เนินการวิเคราะห์ใน 6 องค์ประกอบ ตามกรอบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของสำ�นักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
ผลการวิจัยปรากฏดังนี้
1. ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำ�ปีการศึกษา 2557–
2560 พบว่า ปีการศึกษา 2557 2558 2559 และ 2560 ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ภาพรวมของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เฉลี่ยจำ�นวน 13 หลักสูตร พบว่า มี
หลักสูตรที่มีระดับคุณภาพ “ดี” 5 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 38.47 และระดับคุณภาพ “ปานกลาง” 8
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 61.53
2. ผลการศึกษาพัฒนาการของผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2557–2560 พบว่า จำ�นวน 13 หลักสูตร ผลประเมินคุณภาพมีแนวโน้มของระดับคุณภาพ
“ดี” ขึ้นทุกปี คิดเป็นร้อยละ 100 และผลประเมินคุณภาพแต่ละองค์ประกอบ ปีการศึกษา 2557-2560 มี
จำ�นวน 7 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 53.85 ที่มีผลการประเมินแต่ละองค์ประกอบที่ดีขึ้นทุกปี
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Abstract

The objective of the analysis of internal quality assessment results by course level of
the Faculty of Engineering, Mahasarakham University during the academic year of 2014-2017
was to study into the educational assessment results by course level for 13 courses.Theis was
performed by the analysis of 6 components in accordance with the internal education quality
assurance framework and the standard framework for higher education qualifications of the
Office of the Higher Education Commission.
The internal educational quality assurance assessment by course level of the Academic
Year 2014-2017 were found as in the academic year of 2014, 2015, 2016, and 2017 the overall
mean score of the internal educational quality assurance assessment by course level, of the
Faculty of Engineering for 13 courses that there were 5 courses with “good” quality of the
performance equal to 38.47% and there were 8 courses with “moderate” quality of the
performance equal to 61.53%.
The results of the study into the development of the internal educational quality
assurance assessment by course level in the academic year of 2014- 2017 were found that
the level of quality of 13 courses tended to have scores of the assessment results with “good”
quality equal to 100%. The level of performance of the internal educational quality assurance
assessment by course level in the academic year of 2014-2017, with the analysis into
6 elements, had better assessment results each year for 7 courses equal to 53.85%.
Keywords: analysis, the internal educational quality assurance assessment, by course level,
assessment

บทนำ�

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
กําหนดจุดมุ่งหมายและหลักการของการจัดการ
ศึ ก ษาที่ มุ่ ง เน้ น คุ ณ ภาพและมาตรฐาน โดยกํ า
หนดรายละเอียดไว้ในหมวด 6 มาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษาซึ่งประกอบด้วย
“ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบ
การประกันคุณภาพภายนอก” เพื่อใช้เป็นกลไก
ในการผดุ ง รั ก ษาคุ ณ ภาพและมาตรฐานของ
สถาบันอุดมศึกษา (สำ�นักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา, 2557) ในปี พ.ศ.2557 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ตระหนัก

ถึงความสําคัญของหน่วยย่อยของการอุดมศึกษา
ที่ ทํ า หน้ า ที่ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ให้ มี คุ ณ ภาพ จึ ง ได้ กํ า
หนดกรอบแนวทางการพัฒนาระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา โดยให้
พิจารณาเพิม่ เติมในสาระทีเ่ กีย่ วข้องในกรอบแผน
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.25512565) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับ
ที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) มาตรฐานการอุดมศึกษา
มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 รวมทัง้ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2552 ทั้งนี้ กําหนดให้มีการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับ
คณะ และระดับสถาบัน โดยมีองค์ประกอบการ

[วารสารสาระคาม : ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565] :

ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามพันธกิจ 4
ด้านของสถาบันอุดมศึกษาและเพิ่มเติมด้านอื่นๆ
ที่จําเป็น สําหรับการพัฒนาตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประกั น คุ ณ ภาพการศึกษาภายในทั้งระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบันดําเนินการไปพร้อม
กัน หากเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นกระบวนการจะต้องมี
การประเมินผลลัพธ์ภายใต้การดําเนินการตามตัว
บ่งชีก้ ระบวนการดังกล่าว (process performance)
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558)
การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ
ได้แก่องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน องค์
ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ ป ระกอบที่ 4 อาจารย์ องค์ ป ระกอบที่ 5
หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัว
บ่ ง ชี้ แ ละเกณฑ์ ก ารประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในระดับหลักสูตรครอบคลุมเรื่องการส่งเสริม
พัฒนานักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน จาํ นวนอาจารย์ตอ่ นักศึกษาในระดับ
บัณฑิตศึกษา ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจยั ของ
คณาจารย์ สือ่ อุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด
และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การดําเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมี
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ คุณภาพผลงาน
ตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิต
ศึกษา
สำ � หรั บ ระบบการประกั น คุ ณ ภาพการ
ศึกษาภายในรอบใหม่นี้จะมุ่งเน้นที่การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีกา
รดํ า เนิ น การตั้ ง แต่ ก ารวางระบบคุ ณ ภาพ การ
ควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การประเมิ น คุ ณ ภาพและการพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
เพื่ อ สร้ า งความมั่ น ใจให้ กั บ ผู้ ใ ช้ บั ณ ฑิ ต และ
ส่งเสริมสนับสนุน กํากับติดตามการดําเนินงาน
ของคณะและสถาบันให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
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วิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ส ถาบั น อุ ด มศึ ก ษากํ า หนด โดยให้
สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ
มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิต
บัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการ
ประจําหลักสูตร มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพ
ผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจาํ คณะ
และคณะกรรมการระดับสถาบันในทุกปีการศึกษา
มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพ
ภายนอกทีจ่ ะมีการรับรองคุณภาพการศึกษาระดับ
ชาติ รวมทัง้ มีการประเมินคุณภาพเพือ่ ให้ได้ขอ้ มูล
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการ
ผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพื่อสร้างความ
เชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษา
จากสถาบันอุดมศึกษา
แผนการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม มี ค วามสอดคล้ อ ง
กับแนวทางการประกันคุณภาพของสำ �นักงาน
คณะกรรมการอุดมศึกษาและศูนย์พัฒนาประกัน
คุ ณ ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม กำ � หนด
ให้ระดับหลักสูตรดำ�เนินการจัดทำ�รายงานการ
ประเมินตนเอง (SAR) และประเมินประกันคุณภาพ
การศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร โดยผู้ ท รง
คุณวุฒิจากภายนอกช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฏ
าคมของทุกปี (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,
2560)
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม มีหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2557-2560 จำ�นวน 13 หลักสูตร
แยกเป็น 1) ระดับปริญญาตรี 7 หลักสูตร 2) ระดับ
ปริญญาโท 3 หลักสูตร และ 3) ระดับปริญญา
เอก 3 หลักสูตร ดังนั้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะ
วิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดั บ หลั ก สู ต ร เพื่ อ ให้ ค ณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนได้ทราบผล
การวิเคราะห์การประเมินและการพัฒนาของผล
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ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2557-2560 และมีขอ้ มูลและแนวทาง
การพัฒนาผลการดำ�เนินงานที่สูงขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาผลการประเมิ น ประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร
ปีการศึกษา 2557-2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. เพื่ อ ศึ ก ษาพั ฒ นาการผลประเมิ น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร
ปีการศึกษา 2557-2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ขอบเขตการวิจัย

วิเคราะห์ข้อมูลใน 6 องค์ประกอบ 13
ตั ว บ่ ง ชี้ การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดั บ หลั ก สู ต ร ตามแนวทางสำ � นั ก งานคณะ
กรรมการอุดมศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบ
ที่ 1 การกำ�กับมาตรฐาน) ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหาร
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาํ หนดโดย สกอ. องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต) ตัวบ่งชี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตัวบ่งชี้ 2.2 การได้
งานทาํ หรือผลงานวิจยั ของผูส้ าํ เร็จการศึกษา ดังนี้
1) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 2) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
โทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 3) ผลงานของ
นักศึกษาและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
เอกทีไ่ ด้รบั การตีพมิ พ์หรือเผยแพร่ องค์ประกอบที่
3 นักศึกษา) ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา ตัวบ่งชี้
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ตัวบ่งชี้ 3.3
ผลที่เกิดกับนักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์)
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ตัวบ่งชี้
4.2 คุณภาพอาจารย์ ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน) ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของ

รายวิชาในหลักสูตร ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบ
ผู้ ส อนและกระบวนการจั ด การเรี ย นการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรียน ตัวบ่งชี้ 5.4 ผล
การดํ า เนิ น งานหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ องค์ประกอบที่ 6
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้) ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้

วิธีการดำ�เนินการวิจัย

แหล่งข้อมูล
เอกสารรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึ ก ษาภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร ประจำ � ปี
การศึกษา 2557-2560 คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จำ�นวน 52 เล่ม 13
หลักสูตร
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ได้แก่ แบบบันทึกการสรุปผลจากรูปเล่มรายงาน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร จำ�นวน 52 เล่ม 13 หลักสูตร ที่ผู้วิจัยนำ�
มาจัดทำ�เป็นตารางเก็บข้อมูล (แบบ ป.1) ที่ผู้วิจัย
ได้สร้างขึ้นเอง และได้รับการตรวจสอบคุณภาพ
โดยผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
ผูเ้ ชีย่ วชาญจากมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึง่ เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านประกันคุณภาพการศึกษา
การวิเคราะห์ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและพัฒนาการของผล
การประเมินเพื่อหาผลรวม ค่าเฉลี่ย ร้อยละ แล้ว
นำ�เสนอในรูปแบบตาราง แผนภูมิ และบรรยาย
สรุป
การแปลผลการประเมิน
ค่าเฉลี่ย 0.01-2.00 คะแนน หมายถึง
ระดับคุณภาพ “น้อย” 2.01-3.00 คะแนน หมายถึง
ระดับคุณภาพ “ปานกลาง” 3.01-4.00 คะแนน
หมายถึง ระดับคุณภาพ “ดี” และ 4.01-5.00
คะแนน หมายถึง ระดับคุณภาพ “ดีมาก”
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ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2560
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พบว่า

ผลการวิจัย

1. ผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
5
4.5
4

ค่าคะแนนผลการประเมินฯ

3.5
3
2.5

2
1.5
1
0.5
0

วศ.บ.
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วศ.บ.โยธา
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ปีการศึกษา 2557
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2.55
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ปีการศึกษา 2558
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ปีการศึกษา 2559
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ปีการศึกษา 2560
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ภาพ
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46.15
23.07
ง” 4 หลั
กสูตร คิระดั
ดเป็บนร้คุอณ
ย ภาพ
ละ “น้
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ร ได้แก่ หลักสูตร วศ.บ.
30.77งสุจากหลั
เครื่องกล และ วศ.บ.การผลิต รองลงมาได้แก่ หลักสูตร
โดยมีหลักสูตรที่มีผลการประเมินภาพ
วศ.บ.ไฟฟ้ า วศ.ม.เครื่อ งกล ปร.ด.เครื่อ งกล วศ.บ.
รวมสูงสุดจำ�นวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
ชีวภาพ วศ.บ.โยธา ปร.ด.ไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์ วศ.ม.
วศ.บ.เครื่องกล และ วศ.บ.การผลิต รองลงมา
ไฟฟ้ าและคอมพิวเตอร์ และมีหลักสูตรที่ “ไม่ผ่าน” การ
ได้นแตามเกณฑ์
ก่ หลั ก สูกตารประเมิ
ร วศ.บ.ไฟฟ้
า วศ.ม.เครื
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นองค์ประกอบที
่ 1 จานวน่ อ งกล
ปร.ด.เครื
งกล
ว ภาพ กวศ.บ.โยธา
4 หลั
กสูตร ได้แก่่ อ หลั
กสูตวศ.บ.ชี
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1.2 ผลการประเมิน คุ ณ ภาพภายใน
ระดับ หลัก สู ต ร ปี การศึ ก ษา 2558 จ าแนกตามราย
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ก
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ป ร.ด.ไฟ ฟ้ าและค อม พิ วเต อร์ วศ .ม .ไฟ ฟ้ าและ
ผลการดำ�เนินงานระดับคุณภาพ “ดี” 7 หลักสูตร
คอมพิวเตอร์ วศ.ม.โยธา และ วศ.บ.การผลิต ตามลาดับ
คิดเป็นร้อยละ 53.85 ระดับคุณภาพ “ปานกลาง”
1.3 ผลการประเมิน คุ ณ ภาพภายใน
6 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 46.15 จากหลักสูตร
ระดับหลักสูตร ปี การศึกษา 2559 แยกตามรายหลักสูตร
ทั้งหมด
จ านวน
13 หลัก สู ต ร พบว่ า ภาพรวมคะแนนเฉลี่ ย
สูตรที
ีผลการประเมิ
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คุ ณลักภาพ
“ดี”่มคะแนนอยู
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ดจำ�นวน
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กสูตราเนิได้น งานระดั
แก่ หลับกสูตร
3.03–3.84
ก สูต รที
ีผ ลการด
คุ ณ ภาพ “ดี” 13 หลัก สูต ร คิด เป็ นร้อ ยละ 100 จาก
หลักสูตรทัง้ หมด
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วศ.ม.เครื่ อ งกล และ ปร.ด.เครื่ อ งกล รองลง
มาได้ แ ก่ หลั ก สู ต ร วศ.บ.เมคาทรอนิ ก ส์
วศ.บ.ชีวภาพ วศ.บ.สิ่งแวดล้อม วศ.บ.เครื่องกล
วศ.บ.ไฟฟ้า วศ.บ.โยธา ปร.ด.โยธา ปร.ด.ไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
วศ.ม.โยธา และ วศ.บ.การผลิต ตามลำ�ดับ
1.3 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2559 แยกตามรายหลักสูตร
จำ�นวน 13 หลักสูตร พบว่า ภาพรวมคะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 3.33 ระดับคุณภาพ “ดี” คะแนนอยูร่ ะหว่าง
3.03–3.84 และหลักสูตรที่มีผลการดำ�เนินงาน
ระดับคุณภาพ “ดี” 13 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ
100 จากหลักสูตรทั้งหมด
โดยมีหลักสูตรที่มีผลการประเมินภาพ
รวมสูงสุด ได้แก่ วศ.บ.ไฟฟ้า รองลงมาได้แก่
วศ.บ.โยธา วศ.บ.สิ่งแวดล้อม วศ.บ.เครื่องกล
วศ.บ.เมคาทรอนิ ก ส์ วศ.ม.โยธา ปร.ด.โยธา
ปร.ด.เครื่องกล วศ.บ.ชีวภาพ วศ.ม.เครื่องกล
วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ วศ.บ.การผลิต และ
ปร.ด.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ตามลำ�ดับ
1.4 ผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2560 แยกตามรายหลักสูตร
จำ�นวน 13 หลักสูตร พบว่า ภาพรวมคะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 3.27 ระดับคุณภาพ “ดี” คะแนนอยูร่ ะหว่าง
3.01–3.55 และหลักสูตรที่มีผลการดำ�เนินงาน

ระดับคุณภาพ “ดี” 13 หลักสูตร (คิดเป็นร้อยละ
100) จากหลักสูตรทั้งหมด
โดยมีหลักสูตรที่มีผลการประเมินภาพ
รวมสู ง สุ ด ได้ แ ก่ ปร.ด.โยธา รองลงมาได้ แ ก่
วศ.บ.โยธา วศ.บ.ไฟฟ้ า วศ.บ.สิ่ ง แวดล้ อ ม
วศ.ม.เครื่องกล วศ.บ.ชีวภาพ วศ.บ.เครื่องกล
วศ.ม.โยธา วศ.บ.เมคาทรอนิกส์ ปร.ด.เครื่องกล
วศ.บ.การผลิต ปร.ด.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และ
วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ตามลำ�ดับ
2. ผลการศึกษาการพัฒนาการผลการ
ประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ประจำ�ปีการศึกษา 2557–2560 พบว่า
		 2.1 ระดั บ คุ ณ ภาพของหลั ก สู ต ร
จำ�นวน 13 หลักสูตร มีแนวโน้มคะแนนผลการ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ “ปานกลาง-ดี” คิด
เป็นร้อยละ 100
2.2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร มีจำ�นวน 2 หลักสูตร ที่มี
แนวโน้มของคะแนนที่ดีขึ้นทุกปี ได้แก่ หลักสูตร
วศ.ม.โยธา และ ปร.ด.โยธา คิดเป็นร้อยละ 15.38
ของหลักสูตรทั้งหมดจำ�นวน 13 หลักสูตร
2.3 ผลการดำ�เนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำ�ปีการ
ศึ ก ษา 2557-2560 ดำ � เนิ น การวิ เ คราะห์ 6
องค์ประกอบ

คุ ณ ภาพ “ดี” 13 หลัก สูต ร (คิด เป็ น ร้อ ยละ 100) จาก
หลักสูตรทัง้ หมด
โดยมี ห ลัก สู ต รที่ มี ผ ลการประเมิ น
ภาพรวมสูงสุด ได้แก่ ปร.ด.โยธา รองลงมาได้แก่ วศ.บ.
โยธา วศ.บ.ไฟฟ้ า วศ.บ.สิ่ง แวดล้อ ม วศ.ม.เครื่อ งกล
วศ.บ.ชีวภาพ วศ.บ.เครื่องกล วศ.ม.โยธา วศ.บ.เมคา

ปร.ด.โยธา คิดเป็ นร้อยละ 15.38 ของหลักสูตรทัง้ หมด
จานวน 13 หลักสูตร
2.3 ผ ลก ารด าเนิ น งาน ป ระกั น คุ ณ ภ าพ
การศึ
ก ษาภายใน :ระดั
ประจ าปีถุนกายน
ารศึ2565
ก ษา
[วารสารสาระคาม
ปีที่ บ13หลัฉบักบสูที่ ต1รมกราคม-มิ
]:
2557-2560 ดาเนินการวิเคราะห์ 6 องค์ประกอบ
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ภาพที่ 3 ผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปี การศึกษา 2558 ตามรายองค์ประกอบที่ 1 – 6
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ประจ5าปีผลการประเมิ
การศึกษา 2560
ตามรายองค์
ประกอบที
่ 1 – 6 ระดับหลักสูตร
ประจำ�ปีการศึกษา 2560 ตามรายองค์ประกอบที่ 1-6
พ บ ว่ า มี จ าน วน 7 ห ลั ก สู ต ร ที่ มี ผ ลการ
ดาเนินงานและค่าคะแนนที่ดขี น้ึ ป็ นประจาทุกปี คิดเป็ น
ร้อ ยละ 53.85 ของหลัก สูต รทัง้ หมด ได้แ ก่ หลัก สูต ร
วศ.บ.ไฟฟ้ า วศ.บ.สิง่ แวดล้อม วศ.ม.โยธา ปร.ด.โยธา

สรุปและอภิ ปรายผล

การวิจ ัย เรื่อ ง “การวิเคราะห์ ผ ลการประเมิน
ประกัน คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ระดับ หลัก สูต ร ปี
ก ารศึ ก ษ า 25 57 -2 56 0 ค ณ ะวิ ศ ว ก รรม ศ าสต ร์

[วารสารสาระคาม : ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565] :

พบว่า มีจำ�นวน 7 หลักสูตร ที่มีผลการ
ดำ�เนินงานและค่าคะแนนที่ดีขึ้นป็นประจำ�ทุกปี
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 53.85 ของหลั ก สู ต รทั้ ง หมด
ได้แก่ หลักสูตร วศ.บ.ไฟฟ้า วศ.บ.สิ่งแวดล้อม
วศ.ม.โยธา ปร.ด.โยธา วศ.บ.ชีวภาพ วศ.บ.การ
ผลิต และ วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ จาก 3
องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา มีจำ�นวน 4
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 30.77 ได้แก่ หลักสูตร
วศ.บ.ไฟฟ้า วศ.บ.สิ่งแวดล้อม วศ.ม.โยธา และ
ปร.ด.โยธา ที่มีผลการประเมินที่ดีขึ้นทุกปีของ
หลักสูตรทั้งหมด
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ มีจำ�นวน 7
หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 53.85 ได้แก่ หลักสูตร
วศ.บ.ชีวภาพ วศ.บ.การผลิต วศ.บ.สิ่งแวดล้อม
วศ.ม.โยธา วศ.ม.ไฟฟ้ า และคอมพิ ว เตอร์
ปร.ด.โยธา และร ปร.ด.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ที่ มี ผ ลการประเมิ น ที่ ดี ขึ้ น ทุ ก ปี ข องหลั ก สู ต ร
ทั้งหมด
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน มีจำ�นวน 3 หลักสูตร
คิดเป็นร้อยละ 23.08 ได้แก่ หลักสูตร วศ.บ.โยธา
วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ และ ปร.ด.โยธา ที่มี
ผลการประเมินที่ดีขึ้นทุกปีของหลักสูตรทั้งหมด

สรุปและอภิปรายผล

การวิ จั ย เรื่ อ ง “การวิ เ คราะห์ ผ ลการ
ประเมิ น ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557-2560 คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม
ผูว้ จิ ยั นำ�ประเด็นทีส่ �ำ คัญในภาพรวมทีม่ ผี ลต่อการ
ดำ�เนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ตามรายองค์ประกอบ มาทำ�การอภิปราย
ผลการดำ�เนินงานดังนี้
1. ผลการประเมินประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 25572560 มีผลการดำ�เนินงานดังนี้
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1.1 ผลการดำ � เนิ น งานและผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ปีการศึกษา 2557-2560 ทั้ง 13 หลักสูตร พบว่า
มีจำ�นวน 2 หลักสูตร ที่มีผลการดำ�เนินงานและ
ค่ า คะแนน ในภาพรวมที่ ดี ขึ้ น เป็ น ประจำ � ทุ ก ปี
ซึ่งได้แก่ หลักสูตร ปร.ด.โยธา (0.00 คะแนน
2.79 คะแนน 3.29 คะแนน และ 3.55 คะแนน)
และ วศ.ม.โยธา (0.00 คะแนน 2.56 คะแนน 3.29
คะแนน และ 3.31 คะแนน) อยู่ในระดับคุณภาพ
“ปรับปรุง-ดี”
1.2 ผลการดำ�เนินงานปีการศึกษา 2557
มีจำ�นวนหลักสูตรที่ “ไม่ผ่าน” เกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 การกำ�กับมาตรฐานหลักสูตร
จำ�นวน 4 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร วศ.บ.เม
คาทรอนิกส์ วศ.บ.สิ่งแวดล้อม วศ.ม.โยธา และ
ปร.ด.โยธา เนือ่ งจากคุณสมบัตขิ องอาจารย์ประจำ�
หลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
และการรั บ อาจารย์ ป ระจำ � หลั ก สู ต รไม่ เ ป็ น ไป
ตามระยะเวลาที่กำ�หนด ส่งให้หลักสูตรดังกล่าว
ข้างต้น “ไม่ผ่าน” การประเมินในองค์ประกอบ
ที่ 1 และยังส่งผลไปต่อมิได้รับการประเมินใน
องค์ประกอบที่ 2–6 ต่อไป โดยคณะกรรมการ
ประจำ � คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ คณะกรรมการ
วิ ช าการระดั บ ปริ ญ ญาตรี และคณะกรรมการ
วิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ได้มีความตระหนัก
และให้ ค วามสำ � คั ญ ต่ อ ผลการดำ � เนิ น งานและ
ข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิ น
ระดับหลักสูตร ที่ไม่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์
มาตรฐานองค์ประกอบที่ 1 ได้ทำ�การพิจารณา
ผลการประเมินและผลการดำ�เนินงาน โดยมีมติ
และแนวทางการแก้ไขปัญหากับหลักสูตรทีไ่ ม่ผา่ น
การประเมินองค์ประกอบที่ 1 และหลักสูตรที่ผ่าน
การประเมิน ดังนี้ 1) เร่งรัดดำ�เนินการหลักสูตร
ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ โดยตรวจสอบคุณสมบัติของอาจารย์
ประจำ�หลักสูตรเพื่อตรงกับเกณฑ์การประเมิน
องค์ประกอบที่ 1 2) ดำ�เนินการรับสมัครและ
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คัดเลือกอาจารย์ประจำ�หลักสูตร เพื่อมาทดแทน
อาจารย์ประจำ�หลักสูตรที่ลาออก ภายใน 90 วัน
นั บ ตั้ ง แต่ วั น ที่ อ าจารย์ ป ระจำ � หลั ก สู ต รลาออก
(เฉพาะหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินฯ) 3) ให้ทุก
หลักสูตรดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัติ และปรับ
เปลี่ยนอาจารย์ประจำ�หลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตาม
เกณฑ์การกำ�กับมาตรฐานหลักสูตร ซึ่งจากผล
การกำ�กับติดตาม และการดำ�เนินงานตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการประจำ�คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะกรรมการวิชาการระดับปริญญาตรี และคณะ
กรรมการวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา ส่งผลให้ใน
ปีการศึกษา 2558-2560 หลักสูตรทัง้ 13 หลักสูตร
“ผ่าน” การประเมินในองค์ประกอบที่ 1 การกำ�กับ
มาตรฐานหลั ก สู ต ร (สำ � นั ก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา, 2557)
1.3 เมื่อทำ�การพิจารณาผลการประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557-2560 ในภาพรวม พบว่า
มีจำ�นวน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร ปร.ด.โยธา
และ วศ.ม.โยธา ที่มีผลการดำ�เนินงานดีขึ้นเป็น
ประจำ�ทุกปี และอีกจำ�นวน 11 หลักสูตร ได้แก่
หลักสูตร วศ.บ.ชีวภาพ วศ.บ.โยธา วศ.บ.เครือ่ งกล
วศ.บ.การผลิต วศ.บ.เมคาทรอนิกส์ วศ.บ.ไฟฟ้า
วศ.บ.สิ่งแวดล้อม วศ.ม.เครื่องกล วศ.ม.ไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ ปร.ด.เครือ่ งกล และ ปร.ด.ไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์ ที่มีผลการดำ�เนินงานและผล
การประเมินที่เพิ่มขึ้นและลดลง ในแต่ละปีการ
ศึกษา โดยพบว่ามาจากผลการดำ�เนินงานในแต่ละ
ตัวบ่งชี้ที่มีผลการดำ�เนินงานไม่คงที่และมีผลการ
ประเมินทีล่ ดลง เช่น ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษา ซึง่ ใน
แต่ละปีการศึกษาผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มา
จากสาเหตุปจั จัยผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตทีม่ ผี ลความพึงพอใจ
ต่ อ บั ณ ฑิ ต ของคณะวิ ศ วกรรมศาสตร์ ที่ จ ะ
ต้ อ งทำ � การประเมิน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai

Qualifications Framework for Higher Education:
TQF) ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ที่ ห ลั ก สู ต รกำ � หนดไว้ ใ น มคอ.2 ที่ ค รอบคลุ ม
ผลการเรี ย นรู้ อ ย่ า งน้ อ ย 5 ด้ า น คื อ 1) ด้ า น
คุณธรรมจริยธรรม 2) ด้านความรู้ 3) ด้านทักษะ
ทางปัญญา 4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบและ 5) ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ ซึ่ ง ผลประเมิ น ในแต่ ล ะ
ปีการศึกษามีค่าคะแนนเฉลี่ยที่เปลี่ยนแปลงใน
ทิศทางที่เพิ่มขึ้นและลดลง มาสาเหตุและปัจจัย
ดังต่อไปนี้ 1) คุณภาพของบัณฑิตยังไม่เป็นไป
ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 2) การเปลี่ยน
กลุ่มผู้ใช้บัณฑิตในการตอบแบบแบบสอบถาม
แต่ละปีการศึกษา 3) ทักษะองค์ความรูข้ องบัณฑิต
ยังไม่มีการปรับตัวและการเตรียมความพร้อมสู่
ตลาดการแข่งขัน เมื่อทำ�การพิจารณาจากผลการ
ดำ�เนินงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำ�ข้อสังเกต
และข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บัณฑิตและข้อมูลจาก
การนิเทศนิสิตฝึกงาน มาประกอบการวางแผน
กำ�กับ ติดตาม และทำ�การพิจารณากระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนในระดับ
ปริ ญ ญาตรี แ ละบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เพื่ อ ให้ ต รงกั บ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งสอดคล้องกับ
การวิจัยของ กัมปนาท อาชา (2562) ดังนี้ การ
ปรับเปลี่ยนรายวิชาให้ความทันสมัยและตรงกับ
สภาวะสถานการณ์การแข่งขันในปัจจุบัน การ
ปรับ/ลดรายวิชาที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น
เพื่อให้นิสิต/บัณฑิตเกิดทักษะการเรียนรู้และได้
ลงมือปฏิบัติจริง การเพิ่มรายวิชาร่วมกับสถาน
ประกอบในการจัดการเรียนการสอน และ ทบทวน
กระบวนการ การจัดทํา Curriculum Mapping
ใน มคอ.2 และในแต่ละรายวิชา ที่สอดรับกับ
คุณภาพตามคุณลักษณะบัณฑิตทีพ่ งึ ประสงค์ตาม
ที่หลักสูตรกำ�หนด จากกระบวนการการดำ�เนิน
งานส่งผลให้บัณฑิตมีคุณภาพที่ดีขึ้นและมีความ
สามารถที่เพิ่มขึ้น เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต

[วารสารสาระคาม : ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565] :

ส่งผลให้ระดับคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจฯ มีผล
การประเมิ น ที่ ดี ขึ้ น ในบางประเด็ น และครบทุ ก
ประเด็นที่กำ�หนดไว้
1.4 ผลการดำ�เนินงานในตัวบ่งชี้ที่ 3.1–
6.1 ขององค์ประกอบที่ 3–6 จำ�นวน 11 ตัวบ่งชี้
มีผลการดำ�เนินงานทีม่ งุ่ เน้นผลสัมฤทธิก์ ารดำ�เนิน
งานในรูปแบบของกระบวนการ ดังต่อไปนี้ 1) มี
ระบบและกลไกการดำ�เนินงาน 2) มีการนำ�ระบบ
และกลไกไปสู่การดำ�เนินงาน 3) มีการนำ�ผลการ
ดำ�เนินงานมาสู่การปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
4) มีผลจากการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการทีเ่ ห็น
เป็นรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่แท้จริง 5) มีผล
การดำ�เนินงานทีเ่ ห็นเป็นรูปธรรมและนำ�ไปสูแ่ นว
ปฏิบัติที่ดีในเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่อง
ผลการดำ�เนินงานในตัวบ่งชี้ที่ 3.1–6.1
ขององค์ประกอบที่ 3–6 จากหลักสูตรทั้งหมด
มีผลคะแนนอยู่ระหว่าง 2.00–3.00 คะแนน ระดับ
คุณภาพ “ปานกลาง” ที่ขึ้นอยู่กับกระบวนการ
และขั้ น ตอนการดำ � เนิ น งานของแต่ ห ลั ก สู ต รที่
จะมี ก ารวางแผนและกำ � หนดระบบและกลไก
การดำ�เนินงาน ของหลักสูตรดังต่อไปนี้ 1) การ
มี ร ะบบและกลไกการดำ � เนิ น งาน และกำ � หนด
เป้าหมายการดำ�เนินงาน 2) การวางแผนการ
ดำ�เนินงาน 3) การวิเคราะห์และนำ�ผลจากปีที่
ผ่านมามาสู่กระบวนการปรับปรุง 4) ผลสัมฤทธิ์ที่
เกิดขึ้นจากกระบวนการการปรับปรุงแก้ไขที่ดีขึ้น
5) มีผลการดำ�เนินงานที่เห็นเป็นรูปธรรมและนำ�
ไปสู่แนวปฏิบัติที่ดีในเชิงประจักษ์อย่างต่อเนื่อง
ซึ่ ง กระบวนการขั้ น ตอนทั้ ง หมดนี้ ค ณะฯ และ
หลักสูตรได้มีการถอดบทเรียนร่วมกันเกี่ยวกับ
การวิธีการและขั้นตอนการดำ�เนินงานเพื่อก่อให้
เกิดผลการดำ�เนินงานและประสิทธิผลตามตัวบ่ง
ชี้ที่อยู่ภายใต้องค์ประกอบที่ 3–6 เป็นไปตามเป้า
หมายและผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ
อุดมศึกษาแห่งชาติที่กำ�หนดไว้
สาเหตุและปัจจัยที่ส่งผลให้การดำ�เนิน
งานตามตัวบ่งชี้ที่ 3.1–6.1 ขององค์ประกอบที่
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3–6 จำ�นวน 11 ตัวบ่งชี้ มีผลคะแนนที่เพิ่มขึ้น-ลด
ลง จากรายงานผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำ�ปีการ
ศึกษา 2557–2560 พบว่าในแต่ละปีการศึกษามี
สาเหตุและปัจจัยเกิดดังต่อไปนี้ 1) การกำ�หนด
เป้าหมายและการดำ�เนินงานไม่มีความชัดเจน
ตามตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินที่กำ�หนดไว้
2) ผลการดำ�เนินงานของหลักสูตรไม่เป็นไปตาม
เป้ า หมายและแผนงานที่ กำ � หนดไว้ 3) ไม่ มี
การนำ�ผลการดำ�เนินงานในปีที่ผ่านมา มาทำ�การ
วิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุงผลการดำ�เนินงานให้
ดีขึ้น 4) ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการดำ�เนินงาน
ยังไม่มีความชัดเจนและเห็นเป็นรูปธรรมในแต่ละ
ตัวบ่งชี้
ค ณ ะ แ ล ะ ห ลั ก สู ต ร มี ก า ร ท บ ท ว น
กระบวนการดำ�เนินงานของหลักสูตรเพื่อให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์และผลลัพธ์ที่เป็นไปตามเกณฑ์การ
ประเมินของแต่ละตัวบ่งชี้ ขององค์องค์ประกอบ
ที่ 3-6 ดังต่อไปนี้ 1) การตรวจสอบคุณภาพและ
คุณสมบัติอาจารย์ประจำ�หลักสูตรที่เป็นไปตาม
เกณฑ์ ก ารประเมิ น และคุ ณ สมบั ติ ข องอาจารย์
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี และบัณฑิต
ศึกษา 2) การกำ�หนดนโยบายและหาแนวทาง
การพัฒนาคุณภาพนิสิต/บัณฑิต ที่เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และตามคุ ณ ลั ก ษณะบั ณ ฑิ ต ที่ พึ ง ประสงค์ ต าม
ที่ ห ลั ก สู ต รกำ � หนดไว้ ใ น มคอ.2 (Curriculum
Mapping) 3) การทบทวนกระบวนการการดำ�เนิน
งานทุกตัวบ่งชี้ 3.1–6.1 ขององค์ประกอบที่ 3-6
ตามเกณฑ์การประเมินและตามขั้นตอนที่กำ�หนด
ไว้ นำ�มาสู่การปฏิบัติเพื่อส่งผลให้ผลการดำ�เนิน
งานเป็ น ไปตามเป้ า หมายที่ กำ � หนดไว้ (คณะ
วิ ศ วกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม,
2560)
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1.5 ผลการวิ เ คราะห์ ผ ลการประเมิ น
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจำ � ปี ก ารศึ ก ษา 2557-2560 ตามรายองค์
ประกอบที่ 1–6 เมือ่ ทำ�การพิจารณาผลการดำ�เนิน
งานและผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบของ
หลักสูตรทั้งหมด พบว่าทั้ง 13 หลักสูตร มีผลการ
ดำ�เนินงานที่ลดลง–เพิ่มขึ้น อยู่ในช่วงค่าคะแนน
ผลการดำ�เนินงานอยู่ระหว่าง 1.00–3.00 ระดับ
คุณภาพ “น้อย–ปานกลาง” มาสาเหตุปัจจัยการ
ดำ�เนินงานการบริหารจัดการของหลักสูตรดังต่อ
ไปนี้ 1) หลักสูตรมีการดำ�เนินงานที่ไม่เป็นไปตาม
แผนการดำ�เนินงานและระบบกลไก ของแต่ละ
หลักสูตรทีไ่ ด้มกี ารกำ�หนดไว้ตงั้ แต่ตน้ ปีการศึกษา
2) หลักสูตรมีการดำ�เนินงานที่ยังไม่เป็นไปตาม
ผลลัพธ์การเรียนรู้ของนิสิตที่ได้ระบุไว้ใน มคอ. 2
(Curriculum Mapping) ของแต่ละหลักสูตร และ
แต่ละรายวิชา 3) ระบบการจัดเก็บข้อมูลเอกสาร
หลักฐานอ้างอิงทีไ่ ม่สอดรับกับเกณฑ์การประเมิน
ในแต่ละตัวชี้วัด
คณะฯ และหลั ก สู ต รมี ก ารทบทวน
กระบวนการ และนำ�วงจรคุณภาพการดำ�เนิน
งานตามวงจร PDCA มาเป็นเครื่องมือการกำ�กับ
ติดตาม ตรวจสอบผลการดำ�เนินงานของหลักสูตร
ตามระยะวงรอบ 6 9 และ 11 เดือน เพื่อให้
หลักสูตร ได้มกี ารทบทวน วางแผน ติดตาม ตรวจ
สอบ และปรับปรุงผลการดำ�เนินงานของหลักสูตร
ในแต่ละวงรอบของการดำ�เนินงาน เพื่อนำ�ผลที่
ได้นำ�มาสู่การพัฒนาผลการดำ�เนินงานในแต่ละ
ตัวชี้วัดให้มีผลการดำ�เนินงานที่ดีขึ้นและมีผลการ
ดำ � เนิ น งานในเชิ ง ประจั ก ษ์ ต ามผลสั ม ฤทธิ์ แ ละ
ผลลัพธ์ของการบริหารจัดการหลักสูตร
2. ผลการศึกษาการพัฒนาการของผล
การประเมิ น ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับหลักสูตร ประจำ�ปีการศึกษา 2557-2560
พบว่า 1) หลักสูตรจำ�นวน 13 หลักสูตร มีผล
คะแนนการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน
ระดับหลักสูตร มีคุณภาพแนวโน้มที่ดีขึ้น ซึ่งค่า

คะแนนอยู่ระหว่าง 1.52–3.32 ระดับคุณภาพ
“น้อย-ดี” คิดเป็นร้อยละ 100 และมีหลักสูตรทีม่ ผี ล
การประเมินดีขึ้นเป็นประจำ�ทุกปี ได้แก่ หลักสูตร
ปร.ด.โยธา และ วศ.ม.โยธา 2) มี ห ลั ก สู ต ร
จำ�นวน 7 หลักสูตร ที่มีผลการดำ�เนินงานและ
ค่าคะแนนของแต่ละองค์ประกอบที่ 3–5 ที่ดีขึ้น
ทุ ก ปี ได้ แ ก่ หลั ก สู ต ร วศ.บ.ไฟฟ้ า วศ.บ.
สิ่งแวดล้อม วศ.ม.โยธา ปร.ด.โยธา วศ.บ.ชีวภาพ
วศ.บ.การผลิต และ วศ.ม.ไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
เนื่องจากทั้ง 7 หลักสูตร มีการดำ�เนินงานการวาง
ระบบการดำ�เนินงานคุณภาพบัณฑิต คุณภาพ
อาจารย์ การวางระบบการจั ด การเรี ย นสอนที่
เป็นไปตามแนวทางการดำ�เนินงานและเกณฑ์
การประเมิ น ของหลั ก สู ต รอย่ า งครบถ้ ว นและ
สมบูรณ์ ส่งผลให้ผลการดำ�เนินงานในแต่ละตัวบ่ง
ชีอ้ ยูภ่ ายในการดำ�เนินงานขององค์ประกอบที่ 3-5
บรรลุตามเป้าหมายตามผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
ที่กำ�หนดไว้

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในการดำ�เนินงานผล
การวิจัยไปใช้
1.1 ผลการวิ เ คราะห์ แ ละผลดำ � เนิ น
งานการกำ � กั บ มาตรฐานหลั ก สู ต ร คณะและ
หลักสูตร/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
นำ�ข้อมูลไปใช้ประกอบการจัดทำ�แผนกกลยุทธ์
แผนปฏิบตั ริ าชการ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ เพื่อนำ�ข้อมูลทำ�การ
ทบทวนและปรับปรุงผลการดำ�เนินงานต่อไป
1.2 ผลการวิเคราะห์และผลการดำ�เนิน
งานองค์ประกอบที่ 2 ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1 คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่ง
ชาติ และผลการวิ เ คราะห์ อ งค์ ป ระกอบที่ 3-6
พบว่า ผลการดำ�เนินงานและคะแนนของแต่ละ
หลักสูตรมีความแตกต่างกันในแต่ละปีการศึกษา
ในเช่น การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ผลที่เกิด
กับนักศึกษา สาระของรายวิชาในหลักสูตร การ

[วารสารสาระคาม : ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2565] :

ประเมินผูเ้ รียน และสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ ดังนัน้
คณะและหลั ก สู ต ร/หน่ ว ยงาน/มหาวิ ท ยาลั ย /
ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งนำ � ข้ อ มู ล เพื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
กั บ คณะและหลั ก สู ต รอื่ น ภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีและปัญหา
อุปสรรคที่มีต่อผลการบริหารงานหลักสูตร เพื่อ
นำ�ข้อมูลทีไ่ ด้มาสูก่ ารปรับกระบวนการปฏิบตั งิ าน
เพื่ อ เข้ า กั บ บริ บ ทของการบริ ห ารงานของ
หน่วยงานและหลักสูตร รวมถึงการทำ�งานร่วมกัน
ในรูปแบบของเครือข่ายหลักสูตร การวางระบบ
การดำ�เนินงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร และ
การศึกษาดูงาน เป็นต้น
2. ข้อเสนอแนะเพือ่ การวิจยั ครัง้ ต่อไป
2.1 ศึกษาวิเคราะห์ถึงสาเหตุเชิงลึกราย
หลักสูตร ที่มีผลการดำ�เนินงานต่ำ�สุดของแต่ละ
ปีการศึกษา ที่ต้องมีการจัดเก็บข้อมูลลักษณะ
การสั ม ภาษณ์ อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร
อาจารย์ประจำ�หลักสูตร เจ้าหน้าทีป่ ระจำ�หลักสูตร
เจ้าหน้าทีว่ ชิ าการ บัณฑิตและนิสติ ประจำ�หลักสูตร
เพือ่ เป็นการสอบทานข้อมูลแต่ละองค์ประกอบและ
แต่ละตัวบ่งชี้ ถึงสาเหตุทหี่ ลักสูตรมีผลการดำ�เนิน
งานไม่เป็นไปตามเกณฑ์ประเมินและเป้าหมาย
ที่กำ�หนดไว้
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2.2 วิเคราะห์ข้อมูลผลการดำ�เนินงาน
เพิ่มเติม โดยศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารจัดการประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ที่มีผลคะแนนการ
ประเมินที่ดีขึ้นเป็นประจำ�ทุกปีการศึกษาเพื่อนำ�
มาเป็นโมเดลการดำ�เนินงานการบริหารจัดการ
ของหลักสูตรอื่นในคณะวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป
3. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์
จากผลการประเมินประกันคุณภาพการ
ศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำ�ปีการศึกษา
2557-2560 โดยส่วนใหญ่มีผลการดำ�เนินงาน
ระดับคุณภาพ “ดี” ดังนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร์
และหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนภายใต้การ
กำ�กับการบริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ควร
หาแนวทางและวางแผนร่วมกันเพือ่ การพัฒนาขับ
เคลื่อน หลักสูตรทั้ง 13 หลักสูตร เข้ารับการเผย
แพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
TQR (Thai Qualifications Register) เพื่อสะท้อน
คุณภาพผลการดำ�เนินงานและการขับเคลื่อนการ
บริ ห ารงานหลั ก สู ต รตามเกณฑ์ ม าตรฐานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ต่อไปใอนาคต
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