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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558) 

 
1) หลักสูตรที่รับการประเมินฯ 
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา รหัสหลักสูตร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 25480181100576 

 
2) รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง รายช่ือ ค.กก. สังกัด บทบาท 
1 ผศ.ดร. กชกร เจตินัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธาน 
2 ดร. สุกัญญา คลังสินศิริกุล เกษตรศาสตร์  ม.อุบลราชธานี กรรมการ 
3 ผศ.ดร. ประสิทธิ์ นครราช วิศวกรรมศาสตร์  ม.อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 

 
3) วัน/เดือน/ปี ท่ีรับการตรวจประเมิน 

วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
 
4) รอบการประเมิน 

ปีการศึกษา  2560 (ผลการด าเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 – 30 กรกฎาคม 2561) 
 
5) วิธีการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
- การวางแผน 

1. การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายในฯ ศึกษาองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ และผลการด าเนินงาน

ตามรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปีการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร พร้อม common data set ของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

-  คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในวางแผนและก าหนดรูปแบบการตรวจประเมินคุณภาพ 

2. การด าเนินการระหว่างตรวจเยี่ยม 
 -คณะกรรมการประเมินฯ เปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับของคณะ ได้ร่วมรับฟังคณะกรรมการตรวจ
ประเมินฯ ชี้แจงวัตถุประสงค์ และวิธีการประเมิน และการตรวจเยี่ยมหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 
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 - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูล เอกสารหลักฐานที่คณะวิทยาศาสตร์น าเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินฯ  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นิสิต 
นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน 

-กรณีหลักฐานไม่ชัดเจน คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้องของ
หลักสูตรที่รับการตรวจประเมิน เพ่ือสอบถาม และขอข้อมูลเพิ่มเติม 

-คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สรุปผลการประเมินฯ และน าเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา
ต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่รับการตรวจประเมิน และเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องได้
ซักถามและขอความเห็นเพ่ิมเติม 

3. การด าเนินการหลังการตรวจเยี่ยม 
- ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการตรวจประเมินฯ จัดท ารายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

และน าเสนอคณะกรรมการตรวจประเมินฯ เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
- ฝ่ายเลขานุการน าเสนอรายงานการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 แก่หน่วยรับ

ตรวจ รับทราบภายใน 60 วัน เพ่ือใช้ในการวางแผน/พัฒนา/ปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษาต่อไป 
 

- วิธีการตรวจสอบความถูกต้องน่าเชื่อถือของข้อมูล 
-  คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ประเมินผลการด าเนินงาน และเอกสารหลักฐานที่หลักสูตรจัดเตรียม 

โดยมีเนื้อหาครอบคลุม 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ ที่สอดคล้องตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน ระดับ
หลักสูตร ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี พ.ศ. 2557 ที่ สกอ.ก าหนด  

- คณะกรรมการตรวจประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหารบุคลากร และผู้เกี่ยวข้องตามองค์ประกอบและตัว
บ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2560 นอกจากนี้ ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอ่ืนเพ่ิมเติม เช่น 
นักศึกษา บัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต เป็นต้น 

 
- ตารางการตรวจเยี่ยม (หมายเหตุ – ก าหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

 

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

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
09.30 –11.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  

 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 นักศึกษา (ทุกชั้นปี)  
 การตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม (ถ้ามี)  

11.00 – 12.00 น. การสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
 ศิษย์เก่า (ถ้ามี) 
 ผู้ใช้บัณฑิต (ถ้ามี) 

12.00 -13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
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เวลา กิจกรรม 
13.00 - 14.00 น. คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน/ผลการด าเนินงาน  
14.00 -16.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ ประชุมร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการตรวจประเมิน  
16.00 -17.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ น าเสนอผลการประเมิน เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ

ส าหรับการพัฒนาคุณภาพหลักสูตร พร้อมตอบข้อซักถามเพ่ิมเติม  
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 

 
 
1) ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาของ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  มี
ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรมีระดับคุณภาพ ตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 ตัวบ่งชี้ที่ 1.1  การก ากับมาตรฐาน “ผ่านเกณฑ์การประเมิน” และ 
องค์ประกอบที่ 2-6 จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ มีระดับค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ดี” (คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 

3.03 จากคะแนนเต็ม 5.00)   
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของ
หลักสูตรภาพรวม ดังนี้ 

 
1. ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1.1 หลักสูตรควรสร้างความเข้มแข็งของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง โดยสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า ให้
ศิษย์ปัจจุบันได้เห็นจุดแข็งจุดอ่อนของหลักสูตร และน ามาประชาสัมพันธ์ได้อีกทางหนึ่ง 

1.2 หลักสูตรควรก าหนดอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่หลักสูตรต้องการ เพ่ือเน้นกิจกรรมและการ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือการพัฒนานักศึกษาให้เป็นไปตามอัตลักษณ์ของบัณฑิตที่สูตรต้องการ 

1.3 หลักสูตรควรมีการวางแผนพัฒนาอาจารย์ให้ครบทุกด้าน เพ่ือให้อาจารย์มีคุณสมบัติเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 อย่างต่อเนื่อง 

1.4 หลักสูตรควรก าหนดเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ และจัดกิจกรรมส่งเสริม
อาจารย์ให้บรรลุเป้าหมาย  

1.5 หลักสูตรควรพิจารณาการเปิดรายวิชาชีพเลือกที่มีความหลากหลาย และเชิงลึกเพ่ือให้เกิด
ความทันสมัยของหลักสูตร   
 
 2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  

- องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

-ควรส่งเสริมให้อาจารย์มีการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง  

 

-ควรส่งเสริมให้อาจารย์ตีพิมพ์ในวารสารฐาน CTI 
กลุ่ม 1 เพิ่มมากขึ้น 
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- องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

- - 
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

-  ควรมีการติดตามบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา เพ่ือให้
เกิดเครือข่ายของศิษย์เก่า และประเมินทักษะที่จ าเป็น
ในการท างาน  
-จ านวนผู้ใช้บัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามให้มากข้ึน 
 

-  ได้ข้อมูลที่มาจากบัณฑิต และผู้ใช้บัณฑิตเพ่ือใช้
ในการปรับปรุงรายวิชา/พัฒนาหลักสูตร หรือใช้
ส าหรับการวิเคราะห์เพ่ือการรับนักศึกษา  

 
- องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-นักศึกษาได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมในการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ ในระดับชาติและนานาชาติ 

-หลักสูตรควรพัฒนาระบบจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
วิชาการของหลักสูตรให้เป็นระบบกลไกที่ชัดเจนเพ่ือ
จะได้มีการประเมินและพัฒนากิจกรรมได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
- จ านวนนักศึกษาที่รับเข้า/รายงานตัวเข้าศึกษาไม่
เป็นไปตามแผน 
 

- หลักสูตรควรมีการวิเคราะห์สัดส่วนข้อมูลนักศึกษา
ที่สมัครและยืนยันสิทธิ์ในแต่ละรอบ และน ามา
ปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษาในรอบถัดไป  
เพ่ือให้ได้นักศึกษาใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด 
- หลักสูตรควรมีการประเมินปัญหาของนักศึกษาแรก
เข้า เพ่ือน ามาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนกิจกรรม
เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาให้ครอบคลุม
ประเด็นที่หลากหลายมากขึ้น 

 
- องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

 จุดแข็ง แนวทางเสริม 
- - 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
- ควรมีการวางแผนพัฒนาอาจารย์ให้ครบทุกด้าน 
เพ่ือให้อาจารย์มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร ปี พ.ศ. 2558 อย่างต่อเนื่อง 
 
 

 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
ควรมีการจัดท าแผนความต้องการการพัฒนา
ตนเองให้สอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตร/รายวิชาที่สอน/คุณสมบัติของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 
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- องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

-  - 
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

 -ควรมีการพิจารณาระบบในการน าพัฒนาสาระ
รายวิชาให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ 
 
 
-ควรมีการพัฒนา การทวนสอบผลสัมฤทฺธิ์ของนักศึกษา
ให้สะท้อนถึงการวัดและประเมินผลทักษะของนักศึกษา
ที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 

 -เนื้อหารายวิชา และหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนา/ยุทธศาสตร์ชาติ หลักสูตรสามารถ
น ามาใช้ในการปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยอยู่
ตลอด 
-หลักสูตรสามารถน าข้อมูลจากการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ฯ ไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรและปรับ
กลยุทธ์การเรียนการสอนได้ 
 

 
- องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
-หลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนพื้นฐานที่เพียงพอต่อการเรียนรู้
ของนักศึกษา 

 

-ควรมีการวางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนที่เป็น
เฉพาะทางเพ่ิมมากขึ้น 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
-ควรมีพื้นที่ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับนักศึกษา
อย่างเพียงพอ/หรือสามารถใช้นอกเวลาเรียนได้ 
 

 -นักศึกษามีโอกาสท างานเป็นทีม แลกเปลี่ยน
ความรู้และประสบการณ์มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้
นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และท า
โครงงานส าเร็จในเวลาที่ก าหนด  
 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  

- ในการเขียนขั้นตอนการประเมินกระบวนการควรให้สอดคล้องกับกระบวนการท างาน และน าผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น  

 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 -หลักสูตรเป็นหลักสูตรตามเกณฑ์ 2558 
-หลักสูตร 4 ปี และ 2 ปีเทียบโอน  
-มีการเพิ่มรายวิชาที่เป็นทางด้าน big data  

สัมภาษณ์นักศึกษา 
-มีการเตรียมความพร้อมพ้ืนฐาน และการติวให้โดยอาจารย์ในช่วงปิดภาคการศึกษา 
-รายวิชาที่เรียนนักศึกษาคิดว่ามันทันสมัย   
-คอมพิวเตอร์ อยากให้ทันสมัยเท่ากัน 
-อยากให้เพ่ิมภาคปฏิบัติ ในส่วนของ IOT 
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บัณฑิตที่จบไปแล้ว 
-พึงพอใจต่อหลักสูตร และความรู้ที่หลักสูตรให้ 
-อยากให้เพ่ิมวิชาเลือกทางด้านการพัฒนาเว็บให้มากขึ้น  web development/การเขียนโปรแกรม

บนมือถือ และให้ลงเนื้อหารายละเอียดให้ลึกลงมากกว่านี้ เพ่ือน าไปใช้เมื่อจบไปท างานได้เชิงลึกมากขึ้น  
- 
2) ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
> องค์ประกอบท่ี 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน    

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ประเมิน คะแนน ผลประเมิน 

1. จ านวนอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลกัสูตร 1 1.00 ผ่าน 

2. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 

3. คุณสมบตัิอาจารย์ประจ าหลักสตูร 1 1.00 ผ่าน 

4. คุณสมบตัิของอาจารยผ์ู้สอน 1 1.00 ผ่าน 

5. คุณสมบตัิของ อาจารยผ์ู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 0 0.00 ไม่ประเมิน 

6. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 1 1.00 ผ่าน 

รวม 5 5.00 ผ่านประเมิน 

 
> องค์ประกอบท่ี 2 – 6 

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต      3.96 

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.20 4.20 4.20 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจยัของผู้ส าเร็จการศึกษา         

    - ปริญญาตรี - ร้อยละของบัณฑิตปรญิญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ค่าถ่วง นน. 35 74.47 3.72 

  ผู้ส าเร็จฯ 47     
องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา      2.67 

3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ   3.00 3.00 
3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ข้อ   3.00 3.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ   2.00 2.00 

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์      3.15 
4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   2.00 2.00 

4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 5.8   4.44 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก   สัดส่วน 2 40.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     
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องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 
 - ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

สัดส่วน 2 40.0 3.33 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าหลักสตูร สัดส่วน 1.80 36.0 5.00 
 - หลักสูตร ระดับปริญญาตรี   5     

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

     2.75 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร ข้อ   2.00 2.00 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน ข้อ   2.00 2.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน ข้อ   2.00 2.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ร้อยละ 15 100.00 5.00 

    15     

 - ผลการด าเนินงาน TQF 5 ข้อแรก ข้อ 5 ผ่าน   

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้      3.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ ข้อ   3.00 3.00 
ผลรวม       39.37 

ตัวบ่งชี้       13.00 

รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมิน (องค์ 2-6)  ระดับคุณภาพดี  3.03 

 
3) การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที ่ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการ
ประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 
2. บัณฑิต  -     -    3.96 3.96 ด ี

3. นักศึกษา 2.67  -     -    2.67 ปานกลาง 
4. อาจารย ์ 3.15  -     -    3.15 ด ี
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 2.00 3.00  -    2.75 ปานกลาง 
6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
2.78 3.00 3.96 

3.03 ดี 
ปานกลาง ปานกลาง ดี 
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