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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับ ปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 2.84) ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้   

โดยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
ระดับค่าคะแนนของแต่ละองค์ประกอบเป็นดังนี้ 

1)  ระดับดีมาก จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2   
2) ระดับปานกลาง จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 4 และ 5 
3) ระดับน้อย จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 6 
  
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือ

การพัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. หลักสูตรควรหาวิธีการลดอัตราการตกออกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  

2. หลักสูตรควรหาวิธีการเพ่ิมอัตราการส าเร็จการศึกษาตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

3. หลักสูตรควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีวิธีการ เทคนิคการจัดการเรียน

การสอน สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน ที่ทันสมัย น่าสนใจ เพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามผลลัพธ์    

การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
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สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00  ปานกลาง 
3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  
องค์ประกอบที่ 2 4.29 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.33 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 2.63 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 2.88 ปานกลาง (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 2.00 น้อย (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

2.84 ปานกลาง (13 ตัวบ่งชี้) 
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บทน า 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  (อยู่ใน มคอ. 2) 
 
  

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร (อยู่ใน มคอ. 2) 

 

รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 
อ.อนุงพงษ์ รัฐิรมย์ ผศ.ชาญชัย ศุภอรรถกร   
ผศ.ชยาพร แก่นสาร์ ผศ.ชยาพร แก่นสาร์  
ดร.ณัฏฐ์ ดิษเจริญ อ.อัปสร อินทิแสง  
อ.ธนาตย์ เดโชชัยพร ดร.อนุสรณ์ บันเทิง  
อ.กุลธรา มหาดิลกรัตน์ ดร.ปิยะนันท์ พนากานต์  

 

 

 
จ านวนนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศกึษา 2558 
(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559) 
 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ ….. รวม 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ   

     
 

 

 
 
 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558 
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(ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559) 
 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ ….. รวม 

เทคโนโลยี
สารสนเทศ   
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วิธีการประเมิน 

 
วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ก าหนดขึ้น โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า

เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง ทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อันจะน าไปสู่การก าหนด

แนวทางในการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

 

การวางแผนการประเมินของคณะกรรมการประเมินฯ 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

2. ศึกษารายงานการผลการด าเนินงานของหลักสูตร (SAR)  วิเคราะห์ตัวบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ของ สกอ. รวบรวมหลักฐาน

ข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

1) สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

2) สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 นักศึกษา 

3) ศึกษาจากเอกสารที่หลักสูตรน าเสนอ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารยป์ระจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจ าหลักสตูรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบตัิของอาจารย์ประจ า
หลักสตูร 

คุณวุฒิระดับปรญิญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสมัพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับปรุงให้เสรจ็และอนุมัต/ิให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลยั/สถาบัน เพื่อให้หลักสตูรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสตูร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน 

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 ก าหนดไวเ้ป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย)์ 

 

 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 
หลักสูตร เทคโนโลยีสารสนเทศ    

ระดับ ปริญญาตรี      

คณะ วิทยาศาสตร์      

 > องค์ประกอบที่ 1 การควบคุมก ากับ
มาตรฐาน  

 
ได้มาตรฐาน 

   

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ท่ี
ประเมิน 

คะแนน 
ผล

ประเมิน 
 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน  

2. คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน  

3. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 0 0.00 ไม่ผา่น  

4. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 0 0.00 ไม่ผา่น  

5. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

0 0.00 ไม่ผา่น  



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้า 9 

6. คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้า
มี) 

0 0.00 ไม่ผา่น  

7. คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ 0 0.00 ไม่ผา่น  

8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา 
(เฉพาะแผน ก) 

0 0.00 ไม่ผา่น  

9. ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

0 0.00 ไม่ผา่น  

10. อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
ในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง (อย่าง
น้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี) 

0 0.00 ไม่ผา่น  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด 1 1.00 ผ่าน  

รวม 3 3.00 
ผ่าน

ประเมิน 

ได้
มาตรฐา

น 
   

  

 > องค์ประกอบที่ 2 - 6  
   

องค์ประกอบ หน่วย ตัวตั้ง/ตัวหาร 
ร้อยละ/

ข้อ คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   8.59   4.29 

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ ตรี โท 
และเอก) 

คะแนน 4.24 4.24 4.24 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จ
การศึกษา 

        

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่
ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 40.00 86.96 4.35 

  ผู้ส าเร็จฯ 46     

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา   7.00   2.33 

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   2.00 2.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศกึษา ข้อ   2.00 2.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนกัศึกษา ข้อ   3.00 3.00 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   7.89   2.63 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   2.00 2.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ คะแนน 6.6   3.888889 
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 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก   

สัดส่วน 2 20.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   10     

 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  

สัดส่วน 2 20.0 1.67 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   10     

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 2.60 26.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   10     

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์     2.00 2.00 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

  11.50   2.88 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     3.00 3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

  
  

2.00 2.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     2.00 2.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   10 90.9 4.50 

    11    

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   2   2.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้     2.00 2.00 

รวมตัวบ่งชี้ท่ีประเมิน (องค์ 2-6) 
  

ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 

  2.84 
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ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

องค์ 
ประกอบ 

ที ่

คะแนน 
ผ่าน 

จ านวน 
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00 ระดบัคุณภาพน้อย 

2.01 – 3.00 ระดบัคุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00 ระดบัคุณภาพด ี

4.01 – 5.00 ระดบัคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน  
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ

น 
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
 - 

6 

2 - - 4.29 
(2.1,2.2) 

4.29 ดีมาก 

3 3 2.33 
(3.1,3.2,3.3) 

- - 2.33 ปานกลาง 

4 3 2.63 
(4.1,4.2,4.3) 

- - 2.63 ปานกลาง 

5 4 3.00 
(5.1) 

2.83 
(5.2,5.3,5.4) 

- 2.88 ปานกลาง 

6 1 - 2.00 
(6.1) 

- 2.00 น้อย 

รวม 13 7 4 2 13  
ผลการประเมิน ปานกลาง ปานกลาง ดีมาก 2.84 ปานกลาง 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 
ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ในรอบปีการศึกษา 2558 ใน     วันที่ 
31 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมของหลักสูตร ผล
การประเมินอยู่ในระดับ 2.84 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพปานกลาง โดยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน (ตัว
บ่งชี้ที่ 1.1) “ผ่าน”ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และระดับค่าคะแนนของแต่ละองค์ประกอบเป็นดังนี้ 

1)  ระดับดีมาก จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2   
2) ระดับปานกลาง จ านวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 4 และ 5 
3) ระดับน้อย จ านวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 6 
  
ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพ่ือการ

พัฒนา ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 

1. หลักสูตรควรหาวิธีการลดอัตราการตกออกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  

2. หลักสูตรควรหาวิธีการเพ่ิมอัตราการส าเร็จการศึกษาตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

3. หลักสูตรควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีวิธีการ เทคนิคการจัดการเรียน

การสอน สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน ที่ทันสมัย น่าสนใจ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามผลลัพธ์    การ

เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- 

 

 

- 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

 
 
 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- 

 

 

- 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- มีจ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามน้อย - ควรเพิ่มจ านวนผู้ใช้บัณฑิต ส าหรับเก็บข้อมูล

คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ 

- หลักสูตรควรท าวิจัย เพ่ือหาคุณภาพบัณฑิตตาม

ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ ฯ  น อ ก เ ห นื อ จ า ก ที่

มหาวิทยาลัยท าให้ 
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- 

 

- 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- กิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาที่
มหาวิทยาลัยด าเนินการ ยังไม่สอดคล้องกับบริบทของ
นักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- อัตราการส าเร็จการศึกษา 
- อัตราการคงอยู่ 

- หลักสูตรควรจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เฉพาะ

ส าหรับนักศึกษาของหลักสูตร 

- หลักสูตรควรหาวิธีการ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้

นักศึกษาส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- หลักสูตรควรหาวิธีการ เพื่อเพ่ิมร้อยละการคงอยู่

ของนักศึกษาศูนย์มุกดาหารให้มากกว่าร้อยละ 80  

 

 

    

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- จ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

- จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 

- หลักสูตรควรมีมาตรการส่งเสริม สนับสนุนให้

อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และเพ่ิมคุณวุฒิ 

เช่น การจัดหาแหล่งทุน การลดภาระงาน การศึกษา

ต่อแบบใช้เวลาราชการบางส่วน 
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- 

 

- 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- ยังไม่พบการน าผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ไปใช้  

 

 

 

 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 
 
 
 
- กลยุทธ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

- หลักสูตรควรน าผลการทวนสอบมาปรับใช้ในการ

จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนถัดไป และควรมี

วิธีการทวนสอบที่หลากหลาย เช่น การทวนข้อสอบ 

การทวนการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 

 

- หลักสูตรควรมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 

การจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาให้เป็นไป

ตาม curriculum mapping ที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 

ทั้ง 5 ด้าน 

 

- หลักสูตรควรมีการปรับปรุงกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน ที่ได้จาก มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา ไป

ปรับปรุงเป็น มคอ.3 ของภาคเรียนถัดไป และ

รวบรวมปัญหาจาก มคอ.5 ของทุกรายวิชาไปรายงาน

ใน มคอ.7 ของทุกปีการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้า 16 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- 

 

- 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- จ านวน / ความทันสมัย ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  - หลักสูตรควรมีการจัดหา ติดตาม ตรวจสอบสิ่ง

สนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ ให้พร้อมใช้งานและมีความ

ทันสมัยอยู่เสมอ 

 

 

ข้อเสนอแนะ  
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร ์  

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2559 

 

เวลา กิจกรรม 

08.30 -09.00 น. คณะกรรมการฯ ประชุมพิจารณาแนวทางการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

09.00-09.30 น. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

09.30 –11.30 น. คณะกรรมการฯ พูดคุย แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการด าเนินการจัดการหลักสูตรตาม
องค์ประกอบต่างๆ กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรแบบพิชญภิจารณ์  

11.30 –12.00 น. คณะกรรมการฯ พูดคุยและสัมภาษณ์ตัวแทนนักศึกษา 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 -14.00 น. คณะกรรมการฯตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน 

14.00 -16.00 น. คณะกรรมการฯประชุมสรุปผลการตรวจประเมินและเตรียมการเสนอผลด้วยวาจา 

16.00 -16.30 น. คณะกรรมการฯน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้ายวาจา แก่อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้า 19 

ข้อมูลพ้ืนฐาน  

(Common Data Set) 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 


