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รายงานตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 
 

ส่วนที่ 1 
บทน า 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะวิทยาศาสตร์ 
(เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ปี 2558) 

 
1) หลักสูตรที่รับการประเมินฯ 
 

ชื่อปริญญา สาขาวิชา รหัสหลักสูตร 
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เทคโนโลยีสารสนเทศ 25450181102316 

 
2) รายชื่อคณะกรรมการประเมินฯ 
 

ล าดับ ต าแหน่ง รายช่ือ ค.กก. สังกัด บทบาท 
1 ผศ.ดร. กชกร เจตินัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ประธาน 
2 ดร. นรินทร บุญพราหมณ์ เกษตรศาสตร์  ม.อุบลราชธานี กรรมการ 
3 ผศ.ดร. นลิน เพียรทอง วิศวกรรมศาสตร์  ม.อุบลราชธานี กรรมการและเลขานุการ 

 
3) วัน/เดือน/ปี ท่ีรับการตรวจประเมิน 

วันที่ 18 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 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี  มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรมีระดับคุณภาพ ตาม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ดังนี้  

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

3.50 จากคะแนนเต็ม 5.00)   
 

ในการนี้ คณะกรรมการประเมินฯ มีข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานของ
หลักสูตรภาพรวม ดังนี้ 

 
1. ข้อเสนอแนะภาพรวม 

1) หลักสูตรควรพิจารณาการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะในศตวรรษที่ 21 ให้มีความหลากหลาย
และครอบคลุม โดยมีแผน ระบบ และกลไกที่ชัดเจน และติดตามจนเห็นผลเป็นรูปธรรม 

2) หลักสูตรควรจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ ในระยะ 5 ปี ทั้งในส่วนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
และอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

3) สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้มีความเข้มแข็ง เพ่ือให้บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่น ได้มี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก 
 
 2. ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ  

- องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
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- องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 
จุดแข็ง แนวทางเสริม 

  
จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 

สร้างเครือข่ายศิษย์เก่าให้มีความเข้มแข็ง 
 

บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในแต่ละรุ่น ใด้มีโอกาส
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเป็นการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเชิงรุก 
 

 
- องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
มีระบบการควบคุม ดูแล และให้ค าปรึกษา
นักศึกษาที่ด ีส่งผลให้นักศึกษามีผลงานตีพิมพ์มาก
ขึ้น 
 

พัฒนาให้นักศึกษาตีพิมพ์ในระดับ TCI ฐาน 1 และ 
ฐาน 2 มากข้ึน 

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
  

 
- องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย์ประจ าหลักสูตร    

 จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
ส่งเสริมให้อาจารย์มีผลงานตีพิมพ์ตามความเชี่ยวชาญ
ของตนเองมากขึ้น  
 

แสวงหาแหล่งทุนอุดหนุนการวิจัยตามศาสตร์ที่
เชี่ยวชาญ เพื่อน ามาเป็นผลงานในการเข้าสู่
ต าแหน่งวิชาการท่ีสูงขึ้น 
 

 
- องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
  
ข้อเสนอแนะ :  

- หลักสูตรควรปรับสาระของแต่ละรายวิชาให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งปรับปรุงกลยุทธ์  การ
เรียนการสอนให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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- หลักควรพัฒนาเครื่องมือการประเมินผู้เรียนให้เหมาะสม และสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

- หลักควรจัดท าระบบและกลไกในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน 
 
- องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   

จุดแข็ง แนวทางเสริม 
  

จุดที่ควรพัฒนา โอกาสการพัฒนา 
ควรจัดท าแผน 5 ปี ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
และพิจารณาจากความต้องการของนักศึกษา และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรประกอบ 
 

หาช่องทางในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ทั้งในระบบ และจากแหล่งสนับสนุนภายนอก 
เช่นศิษย์เก่า หรือหน่วยงานภายนอก 

 
ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  

ควรเพ่ิมเติมรายละเอียดในแต่ละประเด็นให้ชัดเจนมากขึ้น โดยอาจแสดงรายละเอียดในรูปของ
แผนภาพประกอบ 
 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์  

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิตโดยรวมในระดับดี และให้ความเห็นว่าควรพัฒนาให้มี
ทักษะในการน าเสนองานบนเวทีระดับชาติให้สูงขึ้น 

 
 

2) ผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
> องค์ประกอบท่ี 1 การควบคุมก ากับมาตรฐาน    

เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ประเมิน คะแนน ผลประเมิน 

ข้อที่ 1 จ านวนอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูร (คน) 1 1.00 ผ่าน 

ข้อที่ 2 คุณสมบัติของอาจารยป์ระจ าหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 

ข้อที่ 3 คุณสมบัติของอาจารยผ์ู้รบัผิดชอบหลักสูตร 1 1.00 ผ่าน 

ข้อที่ 4 คุณสมบัติของอาจารยผ์ูส้อน  1 1.00 ผ่าน 
ข้อที่ 5 คุณสมบัติของอาจารยผ์ูส้อน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ 
(ถ้ามี)  

- - ไม่ประเมิน 

ข้อที่ 6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอสิระ 

1 1.00 ผ่าน 

ข้อที่ 7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้า
มี) กรณี เป็นอาจารย์ประจ า / กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก 

- - ไม่ประเมิน 

ข้อที่ 8  อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ 1 1.00 ผ่าน 
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เกณฑ์มาตรฐาน ตัวบ่งชี้ที่ประเมิน คะแนน ผลประเมิน 
ข้อที่ 9 คุณสมบัติอาจารยผ์ู้สอบวทิยานิพนธ์ กรณ ีเป็น
อาจารย์ประจ าหลักสตูร /หรือ กรณี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก  

1 1.00 ผ่าน 

ข้อที่ 10 การตีพิมพ์เผยแพรผ่ลงานของผู้ส าเรจ็การศึกษา 1 1.00 ผ่าน 

ข้อที่ 11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑติศึกษา 

1 1.00 ผ่าน 

ข้อที่ 12 การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสตูรหรือทุกรอบ 5 ปี  

1 1.00 ผ่าน 

รวม 10 10.00 ผ่านประเมิน 

 
> องค์ประกอบท่ี 2 – 6 
  

องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต      4.71  

2.1 : คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(ระดับ ตรี โท และเอก) 

คะแนน 4.42 4.42 4.42 

2.2 : การได้งานท า หรือผลงานวิจยัของผู้ส าเร็จการศึกษา         

    - ปริญญาโท - ผลงานของนักศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร ่

ค่าถ่วง นน. 2.60 43.33 5.00 

  ผู้ส าเร็จฯ 6     

องค์ประกอบท่ี 3 นักศกึษา      3.00 
3.1 การรับนักศึกษา  ข้อ  3.00 3.00 

3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา ข้อ  3.00 3.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา ข้อ  3.00 3.00 
องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์      3.68 

4.1 การบรหิารและพัฒนาอาจารย์ ข้อ   3.00 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย ์ คะแนน 7.2   4.03 

 - ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก   สัดส่วน 3 100.0 5.00 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   3     

 - ร้อยละของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ  

สัดส่วน 1 33.3 2.08 

 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   3     

 - ผลงานทางวิชาการของอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตร สัดส่วน 3.20 106.7 5.00 
 - หลักสูตร ระดับปริญญาโท   3     
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องค์ประกอบ หน่วย ตัวต้ัง/ตัวหาร ร้อยละ/ข้อ คะแนน 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์     4.00 4.00 
องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

     3.25 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร     3.00 3.00 
5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรยีนการสอน     3.00 3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน     2.00 2.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

  15 100.0 5.00 

    15    

 - ผลการด าเนินงาน TQF 5 ข้อแรก ข้อ 5 ผ่าน   

องค์ประกอบท่ี 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   3   3.00 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้     3.00 3.00 
ผลรวม       45.45 

ตัวบ่งชี้       13.00 

รวมตัวบ่งชี้ที่ประเมิน (องค์ 2-6)   ระดับคุณภาพดี   3.50 

       
3) การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

องค์ประกอบที ่ I P O คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน ผ่านประเมิน ได้มาตรฐาน 

2. บัณฑิต  -     -    4.71 4.71 ดีมาก 
3. นักศึกษา 3.00  -     -    3.00 ปานกลาง 
4. อาจารย ์ 3.68  -     -    3.68 ดี 
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 3.00 3.33  -    3.25 ดี 
6. สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้  -    3.00  -    3.00 ปานกลาง 

ผลการประเมิน 
3.29 3.25 4.71 

3.50 ดี 
ดี ดี ดีมาก 
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