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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

หลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์  ระดับปริญญาตรี คณะ วิทยาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ผลการ ประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2558 โดยองค์ประกอบที่ 1 การก ากับ
มาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน ” และ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยขององค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ 
โดยรวม อยู่ใน  ระดับดี (คะแนน เฉลี่ยเท่ากับ 3.07 จากคะแนนเต็ม 5.00) ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร    

ทั้งนี้ พบว่า องค์ประกอบที่ได้ระดับดีมาก จ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต (4.04 
คะแนน) ระดับดี จ านวน 1 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
(3.25 คะแนน) และระดับปานกลาง 3 องค์ประกอบ คือ องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา (2.33 คะแนน) 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ (2.96 คะแนน) และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (3.00 คะแนน)  โดยมี
ตารางสรุป ดังนี้ 

 
สรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่านการประเมิน ได้มาตรฐาน 
องค์ประกอบที่ 2 4.04 ดมีาก (2 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 3 2.33 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 4 2.96 ปานกลาง (3 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 5 3.25 ดี (4 ตัวบ่งชี้) 
องค์ประกอบที่ 6 3.00 ปานกลาง (1 ตัวบ่งชี้) 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ของทุกองค์ประกอบ 

3.07 ดี (13 ตัวบ่งชี้) 
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วิธีการประเมิน 
 

วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกท่ีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

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
ข้อมูลเพิ่มเติมโดย 

1) สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 
2) สัมภาษณ์ และจดบันทึก 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 นักศึกษา 
3) ศึกษาจากเอกสารที่หลักสูตรน าเสนอ 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ (ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการ

ด าเนินงาน 
องค์ประกอบท่ี 1  การก ากับมาตรฐาน 
ตัวบ่งช้ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ประจ าเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และ
ประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 

ผ่าน 

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน อย่างน้อย 2 คน 

ผ่าน 

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ต้องไม่เกิน 5 ป ี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้ความเห็นชอบ
โดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีท่ี 6) หมาย
เหตุ ส าหรับหลักสูตร 5 ปี ประกาศใช้ในปีท่ี 7 หรือ หลักสูตร 6 ปี 
ประกาศใช้ในปีท่ี 8 

ผ่าน 

 
> องค์ประกอบท่ี 2 - 6     

องค์ประกอบ 
ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต   4.04 

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ระดับ 
ตรี โท และเอก) 

4.07 4.07 4.07 

- จ านวนบัณฑิตทั้งหมด (ผู้ส าเร็จฯ)  33  

- จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน (โดยนายจ้าง)  12  

- ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต (โดยนายจ้าง)  48.84  

คะแนนประเมินบัณฑิต ป.ตร ี  4.07  

- ร้อยละของการส ารวจข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา ระดับ ป.ตรี (ต้ังแต่ร้อยละ 20 ขึ้นไป)  36.36  

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา 24 80.00 4.00 

 30   

1.1  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทั้งหมด  33  

-  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ  1  

-  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อ  0  

- จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจ  30  
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องค์ประกอบ 
ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

- จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปีหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้
ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 

 23  

-  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร  0  

-  จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว  0  

-  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  0  

-  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท  0  

1.2  จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไม่ได้งานท า  6  

1.3 ร้อยละของผู้ตอบแบบส ารวจเรื่องภาวะการมีงานท า  90.91  

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา   2.33 

3.1 การรับนักศึกษา  2.00 2.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  2.00 2.00 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  3.00 3.00 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์   2.96 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  2.00 2.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์   3.89 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4 80.0 5.00 

- หลักสูตร ระดับปริญญาตร ี 5   

1) คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร (คน)  4  

- คุณวุฒิ ป.ตร ี  0  

- คุณวุฒิ ป.โท  1  

- คุณวุฒิ ป.เอก  4  

2) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด (คน)  5  

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1 20.0 1.67 

 5   

- ไม่ได้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ( อาจารย์ )  4  

- รวมอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ  1  

- ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  1  

- รองศาสตราจารย ์  0  

- ศาสตราจารย ์  0  
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องค์ประกอบ 
ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

- ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2.00 40.0 5.00 

 5   

- รวมจ านวนผลงานวิจัย  8  

- ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานวิจัย  2.00  

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาต ิ(0.20) 

 6  

ค่าถ่วงน้ าหนัก  1.2  

-  บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิหรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูล 
ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การ
พิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แต่
สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้ง
ให้ ก.พ.อ./กกอ. ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศ (0.40) 

 2  

ค่าถ่วงน้ าหนัก  0.8  

-   ผลงานได้รับการจดอนุสิทธิบัตร  (0.40)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก  0  

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 2 (0.60) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก  0  

-    บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงาน
ทางวิชาการ พ.ศ.2556 แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดท าเป็นประกาศให้
ทราบเป็นการทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./ กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีออก
ประกาศ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list)  (0.80) หรือ 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก  0  

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการที่
ปรากฏในฐานข้อมูล TCI  กลุ่มที่ 1 (0.80) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก  0  

-   บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณ ์ที่ตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการระดับ
นานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 (1.00) 
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องค์ประกอบ 
ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

ค่าถ่วงน้ าหนัก  0  

-   ผลงานได้รับการจดสิทธิบัตร (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก  0  

-   ผลงานวิชาการรับใช้สังคมที่ผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก  0  

-   ผลงานวิจัยท่ีหน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติว่าจ้างให้ด าเนินการ (1.00)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก  0  

-   ผลงานค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับการจดทะเบียน (1.00)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก  0  

-   ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการประเมินต าแหน่งทางวิชาการแล้ว (1.00)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก  0  

-   ต าราหรือหนังสือท่ีผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมินต าแหน่งทางวิชาการ
แต่ไม่ได้น ามาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ (1.00) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก  0  

- รวมจ านวนผลงานสร้างสรรค ์  0  

- ผลรวมถ่วงน้ าหนักผลงานสร้างสรรค ์  0.00  

- งานสร้างสรรค์ที่มีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online (0.20) 

   

ค่าถ่วงน้ าหนัก  0  

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน (0.40)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก  0  

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ (0.60)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก  0  

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ (0.80)    
ค่าถ่วงน้ าหนัก  0  

- งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ (1.00)    

ค่าถ่วงน้ าหนัก  0  

- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด  5  

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์  3.00 3.00 

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน   3.25 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  3.00 3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  3.00 3.00 
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องค์ประกอบ 
ตัวต้ัง/
ตัวหาร 

ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

5.3 การประเมินผู้เรียน  2.00 2.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 11 100.0 5.00 
 11   

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3  3.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้  3.00 3.00 

ผลรวม   39.96 
ตัวหาร   13 
คะแนน   3.07 
ระดับคุณภาพ   ดี 

 
 

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบท่ี I P O 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน 

2. บัณฑิต    -        -     4.04 

3. นักศึกษา 2.33    -        -     

4. อาจารย์ 2.96    -        -     

5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 3.33    -     

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้    -     3.00    -     

ผลการประเมิน 
2.70 3.25 4.04 

ปานกลาง ดี ดีมาก 

รวม 3.07 

ระดับ ดี 
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จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา และข้อเสนอแนะ 
 

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนในภาพรวม 
1. ในการก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ หลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย

ต่างๆ เพื่อให้การด าเนินงานของหลักสูตรมีประสิทธิภาพสูงสุด 
2. หลักสูตรควรมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง มีวิธีการ เทคนิคการจัดการเรียน

การสอน สื่อที่ใช้ในการเรียนการสอน ที่ทันสมัย น่าสนใจ เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามผลลัพธ์    
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร  

3. หลักสูตรควรหาวิธีการลดอัตราการตกออกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
 - 
 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต เพียงร้อยละ 80 ซึ่งมี
ร้อยละการได้งานท าที่ไม่ตรงสาขาถึงร้อยละ 37.5 

- ควรหาวิธีการเก็บข้อมูลให้ได้มากข้ึน และชี้แจง
ประเด็นข้อค าถามของแบบสอบถามให้ชัดเจน 

  
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 
- การด าเนินงานเรื่องการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา ยังแก้ปัญหาไม่ตรงจุด จากการรายงานผล
การด าเนินงาน พบว่า นักศึกษามีปัญหาเรื่องพ้ืนฐาน
คณิตศาสตร์ 
 
- ยังไม่มีการติดตามผลการด าเนินงานระบบการให้
ค าแนะน าปรึกษา 
- อัตราการคงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มที่ดีข้ึน แต่
ร้อยละของการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษาไม่ถึงร้อยละ 
70 

- หลักสูตรควรเตรียมความพร้อมด้านพื้นฐาน
คณิตศาสตร์ พ้ืนฐานการเขียนโปรแกรม ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษ ให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 
- ควรมีการติดตามผลการให้ค าแนะน าปรึกษาและ
เพ่ิมช่องทางในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
- ควรหาวิธีการในการลดอัตราการตกออก เช่น การ
เข้าถึงนักศึกษารายบุคคล การจัดกิจกรรมเสริมกลุ่ม
ย่อย ฯลฯ 
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องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    
จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- การมีส่วนร่วมของหลักสูตรในการวางแผนการ
พัฒนาอาจารย์ในระดับคณะ 
 

- .ในการจัดท าแผนส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ การ
บริหารอาจารย์ คณะควรให้แต่ละหลักสูตรเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนและนโยบายดังกล่าว 

ข้อเสนอแนะ  
 - การพิจารณาวารสารในการตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ ควรเลือกวาราสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่
สามารถใช้ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการได้ 
  

องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 

- วิธีการที่ใช้ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์  
 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

- ควรมีหลากหลายวิธีการ เช่น การทวนข้อสอบ การ
ทวนการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
- หลักสูตรควรมีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล 
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละรายวิชาให้เป็นไป
ตาม curriculum mapping ที่ก าหนดไว้ใน มคอ.2 

 
ข้อเสนอแนะ  
 - อาจารย์ผู้สอน ควรเลือกใช้สื่อการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยน่าสนใจ เพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ของ
นักศึกษา 
องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- คณะและมหาวิทยาลัยสนับสนุนทรัพยากรที่ใช้ใน
การจัดการเรียนรู้ค่อนข้างท่ีจะสมบูรณ์ 
 

- คณะและมหาวิทยาลัย ควรมีการติดตาม ตรวจสอบ
ทรัพยากรต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
 

จุดอ่อน โอกาสการพัฒนา 
- - 

 
ข้อเสนอแนะ  
  - หลักสูตรควรมีการติดตาม ตรวจสอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ภาษาคอมพิวเตอร์ ระบบการ
จัดการฐานข้อมูล เพ่ือให้มีความทันสมัยและทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการการประเมินคุณภาพภายใน 
 

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ประจ าปีการศึกษา 2558 

วันที่ 11 เดือน กรกฎาคม 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 

 
 
 
 
 
 
 
 


