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บทสรุปสําหรับผู้บรหิาร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระดับปริญญาตรี คณะบริหาร

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1การกํากับมาตรฐาน “ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน”และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ย 3.11 ของ
องค์ประกอบที่ 2-6 จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดี 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯมีข้อเสนอแนะในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 

 - 
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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 4.28 ดีมาก (2 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่3 2.00 น้อย (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่4 3.30 ดี (3 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่5 3.25 ดี (4 ตัวบ่งชี้) 

องค์ประกอบที ่6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้
ของทุกองค์ประกอบ 

3.11 ดี 
(13 ตัวบ่งชี้) 
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บทนํา 
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วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  (อยู่ใน มคอ. 2) 
 

 

 

คุณลักษณะบณัฑิตที่พึงประสงคข์องหลักสูตร (อยู่ใน มคอ. 2) 

 

รายชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร 

มคอ.2 ปัจจุบัน หมายเหต ุ

ดร.จักริน วชิรเมธิน ดร.จักริน วชิรเมธิน  

นางสาวอรุณี มะฎารัก นางสาวอรุณี มะฎารัก  

นางสาวพิมลพรรณ อุดมพันธ์ นางสาวพิมลพรรณ อุดมพันธ์  

นายดุสิต ศรีสร้อย นายดุสิต ศรีสร้อย  

นายวีรภัทร เกียรติดํารง ผศ.ดร.รุ่งรัศมี บุญดาว  
 

 

จํานวนนักศึกษาในหลักสูตรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ปีการศึกษา 2558 
(ข้อมูล ณ วันที ่7 กรกฎาคม 2559) 

 

สาขาวิชา ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที ่3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 ชั้นปีที่ 7 ชั้นปีที่ 8 รวม 

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ 

141 85 102 84 10 1 1 1 425 

 

/ 
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จํานวนผูส้ําเรจ็การศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ ปีการศึกษา 
2558 
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สาขาวิชา ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ ….. รวม 

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดการ 

0 54 3 - 57 
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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 ้(สําหรับหลักสูตรระดบัปริญญาตรี) 

 
เกณฑ์การประเมิน ผลการดําเนินงาน 

องค์ประกอบที ่1  การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจําเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้
และประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดํารงตําแหน่งทาง
วิชาการไม่ตํ่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 
6) หมายเหตุ สําหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ 
หลักสูตร 6 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ไม่ผ่าน  

ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กําหนดไว้เป็น “ผ่าน” และ “ไม่ผ่าน” หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน (คะแนนเป็น ศูนย์) 

 

 

 

 

 
 

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

หลักสูตร ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

ระดับ ปริญญาตร ี     

คณะ 
บริหาร
ศาสตร ์     

 > องค์ประกอบที ่1 การควบคุมกํากับมาตรฐาน   ไม่ได้
มาตรฐาน 

   

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่
ประเมนิ 

คะแนน ผลประเมิน 
 

1. จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน  

2. คุณสมบัติอาจารย์ประจําหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน  

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด 

1 0 
ไม่ผ่าน 

 

รวม 3 2.00 ไม่ผ่าน
ประเมนิ 

ไม่ได้
มาตรฐาน 
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 > องค์ประกอบที่ 2 - 6 

องค์ประกอบ หน่วย 
ตัวต้ัง/
ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต   8.57    4.28  

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอดุมศึกษาแห่งชาต ิ(ระดับ ตรี โท 
และเอก) 

คะแนน 4.64 4.64  4.64  

2.2 : การได้งานทาํ หรือผลงานวิจัยของผูส้ําเร็จ
การศึกษา 

        

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 44.00 78.57  3.93  

  ผู้สําเร็จฯ 56     

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา   6.00   2.00 

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   2.00 2.00 

3.2 การสง่เสริมและพัฒนานักศึกษา ข้อ   2.00 2.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   2.00 2.00 

องค์ประกอบที ่4 อาจารย ์   9.89   3.30 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย ์ ข้อ   3.00 3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 4   3.89 

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มคีณุวุฒิ
ปริญญาเอก   

สัดส่วน 2 40.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการ  

สัดส่วน 1 20.0 1.67 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร สัดส่วน 1.00 20.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     3.00 3.00 

องค์ประกอบที ่5 หลักสูตร การเรียนการสอน การ
ประเมนิผูเ้รียน 

  13.00   3.25 

5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร     3.00 3.00 
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5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน 

  
  

3.00 3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     2.00 2.00 

5.4 ผลการดําเนนิงานหลักสตูรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

  11 100.0 5.00 

    11   

องค์ประกอบที ่6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้   3   3.00 

6.1 สิ่งสนบัสนุนการเรียนรู ้     3.00 3.00 

รวมตัวบ่งชี้ทีป่ระเมนิ (องค์ 2-6) 
  

ระดับ
คุณภาพด ี

  3.11 
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ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร 

 

ตารางการวิเคราะหค์ุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร  

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน  

1. การกํากับมาตรฐาน ไม่ผ่านประเมิน ไม่ได้
มาตรฐาน  

2. บัณฑิต  -     -    4.28 4.28 ดีมาก 

3. นักศึกษา 2.00  -     -    2.00 น้อย 

4. อาจารย์ 3.30  -     -    3.30 ดี 

5. หลักสตูร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 3.33  -    3.25 ดี 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
2.70 3.25 4.28 

3.11 ดี  
ปานกลาง ดี ดีมาก 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 

 

ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ ระดับปริญญาตรี คณะบริหารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มีผลการดําเนินงานในปีการศึกษา 2558 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยองค์ประกอบที่ 1 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1การกํากับมาตรฐาน “ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน”และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ย 3.11 ขององค์ประกอบ
ที่ 2-6 จํานวน 13 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดี 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯมีข้อเสนอแนะในภาพรวม และข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา 

ตามรายองค์ประกอบ ดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

จุดแข็ง จุดเสริม 

- - 

ข้อควรปรับปรุง แนวทางปรับปรุง 

การปรับปรุงหลักสูตรไม่เป็นไปตามรอบระยะเวลาที่

กําหนด 

หลักสูตรควรวางแผนการดําเนินงานในการปรับปรุง

หลักสูตรให้ทันตามรอบระยะเวลา หากหลักสูตร

พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบและกลไกในการดําเนินงานมี

ข้อควรปรับปรุงให้เสนอผู้รับผิดชอบเพื่อดําเนินการ

ต่อไป 

 
 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

จุดแข็ง จุดเสริม 

- ความพึงพอใจจากผู้ใช้บัณฑิตมีแนวโน้มดีขึ้น แสดง
ถึงการยอมรับต่อคุณภาพของบัณฑิต 
- การได้งานทําของบัณฑิตมีแนวโน้มที่ดีขึ้น 

-หากหลักสูตรสามารถเพิ่มจาํนวนผู้ใช้บัณฑิตในการ
ตอบแบบสอบถาม จะทําให้ได้ข้อมูลที่สะทอ้น
คุณภาพของบัณฑิตได้ชัดเจนขึ้น 

ข้อควรปรับปรุง แนวทางปรับปรุง 

- - 

 
 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง  จุดเสริม  

-  

ข้อควรปรับปรุง  แนวทางปรับปรุง  

- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษายังไม่มีการประเมิน
กระบวนการและนําผลมาปรบัปรุง 
 
 
 
- การเสรมิสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ยังไม่ทิศทางที่ชัดเจน  

-หลักสูตรมีการเก็บข้อมูลและประเมินความพร้อมของนักศึกษาในช่วงการ
สอบสัมภาษณแ์ล้ว ควรนําขอ้มูลมาพิจารณาจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
ให้เหมาะสมและติดตามประเมินผลการจัดกิจกรรมเพื่อนํามาปรับปรุงต่อไป 
-หลักสูตรควรพิจารณากําหนดทิศทางในการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ในแต่ละระดับช้ันปีโดยเชื่อมโยงกับการเรียนการสอนใน
หลักสูตร 
- หลักสูตรควรติดตามสถานะและช่วยนักศึกษา 
วางแผนการฝึกงานเพื่อให้สอดคล้องกับระยะเวลาการรับรองการสําเร็จ
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-อัตราการสําเร็จการศึกษาของ
นักศึกษาลดลง 

การศึกษา 

 

 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารยป์ระจําหลักสตูร  

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

ข้อควรปรับปรุง  แนวทางปรับปรุง  

- อาจารย์ประจําหลักสูตรมีตําแหน่งทางวิชาการและ

ผลงานทางวิชาการน้อย 

- ควรมีการส่งเสริมให้อาจารย์ประจําหลักสตูรมี

ผลงานทางวิชาการ  

 

 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

ข้อควรปรับปรุง  แนวทางปรับปรุง  

- การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาควรมีการ

นํามาปรับปรุงตามรอบระยะเวลา 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558  
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ หน้า 15 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 

ข้อควรปรับปรุง  แนวทางปรับปรุง  

- - 

 

ข้อสังเกตจากสัมภาษณ ์

1. จากการสัมภาษณ์นักศึกษาพบว่า อุปกรณ์ด้านกราฟิกมีไม่เพียงพอ 

2. ให้หลักสูตรพิจารณาเพิ่มช่ัวโมงปฏิบัติและการลงพื้นที่ชุมชน 

3. เชิญผู้เชี่ยวชาญในสาขาเฉพาะมาฝึกอบรมอย่างสม่ําเสมอ 
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กําหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 

 

หลักสูตรบรหิารธุรกิจบัณฑิต สาขาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจาํปกีารศึกษา 2558 

วันที่ 11 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 
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ข้อมูลพื้นฐาน  

(Common Data Set) 

 
 

 


