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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 สาขาวิชา 

วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ผลการตรวจ

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ประกอบดวย  6 องคประกอบ จํานวน 13 

ตัวบงช้ี พบวาคุณภาพดาน Input ระดับคุณภาพดี 3.14 และดาน Process มีคุณภาพดี 3.50 และดาน 

Output ระดับคุณภาพดีมาก 4.55 สรุปภาพรวมผานการประเมินคะแนน 3.47 อยูในระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมินระดับหลักสูตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนไปตามมาตรฐานตามเกณฑคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ประจําป 2558  

 จากผลการประเ มิน คุณภาพภายในระดับหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติสามารถสรุปไดดังน้ี 

1.  องคประกอบที่ 1 ผลประเมินตัวบงช้ี 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผานตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

2. องคประกอบที ่2  ผลประเมินตามตัวบงช้ีเฉล่ียรวม 4.55 ระดับคุณภาพดีมาก  
 

3. องคประกอบที ่3 ผลประเมินตามตัวบงช้ีเฉล่ียรวม ได 2.67  คุณภาพระดับปานกลาง 

4. องคประกอบที่ 4 ผลประเมินตามตัวบงช้ีเฉล่ียรวมของตัวบงช้ี 3.67 คุณภาพระดับดี 

5. องคประกอบที่ 5 ผลประเมินตามตัวบงช้ีเฉล่ียรวม 3.50 คุณภาพระดับดี 

6. องคประกอบที่ 6 ผลประเมินตามตัวบงช้ีรวมของตัวบงช้ี เฉล่ียรวม 3.00 คุณภาพระดับ

ปานกลาง 
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สวนที่ 1 บทนํา 

 

1.1 ประวัติความเปนมาของหลักสูตร 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรอยูในภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต แขนงวิทยาการคอมพิวเตอร 

โดยรับผิดชอบผลิตบัณฑิตวิชาเอกวิยาการคอมพิวเตอร และไดเปล่ียนมาเปนหลักสูตรวิทยาการ

คอมพิวเตอรในป 2549 ตอมาปรับปรุงหลักสูตรและผานการอนุมัติหลักสูตรจาก สกอ. เมื่อวันที่ 28 

มกราคม 2554 ลาสุดไดปรับปรุงหลักสูตรในป พ.ศ.2559 โดยผานความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 

ในการประชุม ครั้งที่ 11/2558 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และใชหลักสูตรดังกลาวจนถึงปจจุบัน 

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา 

สําหรับปการศึกษา 2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได

ปรบัปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินปที่ผานมา ดังน้ี 

ขอเสนอแนะ ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

1. หลักสูตรควรดาํเนินการจัดทําแบบประเมิน

วัดความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต โดย

รายการประเมินสอดคลองกับ Learning 

Outcome ใน มคอ.2  

2. วิเคราะหผลการประเมินในแตละ Learning 

Outcome เพื่อจัดทําโครงการหรือกิจกรรม

เพื่อพัฒนานักศึกษา 

1. หลักสูตรไดปรบัปรุงแบบประเมินความพึง

พอใจของผูใชบัณฑิตใหสอดคลองกับ 

Learning Outcome ใน มคอ.2 

2. หลักสูตรไดจัดทําโครงการหรอืกิจกรรมใน

การพัฒนานักศึกษาที่สอดคลองกับ 

Learning Outcome 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

1. ใหรายงานจํานวนนักศึกษาตามประเภทที่

รับเขา เชน แผนการเรียน วิทย-คณิต , 

ศิลป,คํานวณ และ ปวช. เพื่อเตรียมความ

พรอมใหเหมาะสมกับประเภทที่รับเขา 

2. หลักสูตรประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาใน 4 ประเด็นหลัก ดังตอไปน้ี 

2.1 การรับสมัครนักศึกษา 

2.2 การเตรียมความพรอม 

1. หลักสูตรไดจัดทํารายงานจํานวนนักศึกษา

ตามประเภทที่รับเขา เชน แผนการเรียน 

วิทย-คณิต , ศิลป,คํานวณ เปนตน 

เน่ืองจากนักศึกษาที่รับเขาสวนใหญมีการ

เรียน วิทย-คณิต , ศิลป,คํานวณ ทาง

หลักสูตรจึงไดจัดโครงการเตรียมความ

พรอมดานคณิตศาสตรและอัลกอริทึม 

2. หลักสูตรไดทําการประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาใน 4 ประเด็นหลัก ตามที่
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ขอเสนอแนะ ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

2.3 การใหคําปรึกษา 

2.4 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใน

ศตวรรษที่ 21 

คณะกรรมการเสนอแนะ  

องคประกอบที่ 4 อาจารย 

1. กําหนดคุณสมบัติการรับอาจารยใหม 

2. อาจารยประจําหลักสูตรควรไดรับการ

อบรมสัมมนนาในศาสตรดานคอมพิวเตอร 

หรือสอดคลองกับรายวิชาที่รับผิดชอบสอน 

3. หลักสูตรควรกํากับติดตามแผนอัตรากําลัง

และแผนพัฒนาของอาจารย ป ร ะจํ า

หลักสูตรใหเปนไปตามแผน 

1. หลักสูตรไดปรบัปรุงคุณสมบัติการับ

อาจารยใหม 

2. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการ

อบรม สัมนาในศาสตรดานคอมพิวเตอร 

หรือสอดคลองกับรายวิชาที่รับผิดชอบสอน 

3. หลักสูตรไดกํากับติดตามแผนอัตรากําลัง

และแผน พัฒนาของอาจารย ป ร ะจํ า

หลักสูตรใหเปนไปตามแผน โดยการลด

ภาระงานสอดใหกับอาจารยที่กําลังศึกษา

ตอปริญญาเอก และสนับสนุนอาจารยที่

ไม ได ศึกษาตอให เขารวมโครงการเพ่ิม

ตําแหนงทางวิชาการ 

องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน 

การประเมินผูเรียน 

1. หลักสูตรควรจดัทํา ดําเนินการ และ

รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนในระดับหลักสูตร 

2. หลักสูตรควรจะเพิ่มผูทรงคุณวุฒิภายนอก

เปนกรรมการทวนสอบฯ 

1. หลักสูตรไดดําเนินการและจัดทํารายงาน

ผลทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยนใน

ระดับหลักสูตร 

2. หลักสูตรไดเชิญผูทรงคุณวฒิุภายนอกมา

เปนกรรมการทวนสอบฯ 

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

1. ควรเสริมและสนับสนุนใหอาจารยประจํา

หลักสูตรและอาจารยผูสอนใช เอกสาร

ประกอบการสอน 

1. หลักสูตรไดขอความรวมมือใหอาจารย

ประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนทุกทาน

นําเอกสารประกอบการสอนข้ึนเว็บไซตของ

อาจารย 

 

 



7 
 

1.3 วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงคในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

กําหนดข้ึน 

 ทั้งน้ีโดยการวิเคราะห/เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีในทุกองคประกอบ

คุณภาพวาเปนไปตามเกณฑและไดมาตรฐานที่กําหนดไว 

 2. ใหหลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสูเกณฑและมาตรฐานที่ตั้งไว 

 3. ใหหลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ดําเนินงานเพ่ือสงเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือใหเกิดการ

พัฒนาอยางตอเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 - การเตรียมการและวางแผนกอนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะหดัชนีบงช้ีและองคประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอมูลเพ่ิมเติมโดย 

 - สังเกตจากสภาพจริงดวยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณและจดบันทึก 

 - อาจารยประจําหลักสูตร 

 - อาจารยผูสอน 

 - บุคลากรและเจาหนาที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑิต/ศิษยเกา 

 - ผูใชบัณฑิต 

 - ศึกษาจากเอกสาร 
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สวนที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบงช้ี 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน 

ตัวบงช้ี 1.1 การบริหารหลักสตูรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผาน  

1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร ผาน   

2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ผาน   

11. การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด ผาน   

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบงช้ี 2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ 

127 คะแนนเฉลี่ย 

29.90 
4.38 

 

29  

ตัวบงช้ี 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ป 84 รอยละ 94.38 
4.72 

 

89  

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบงช้ี 3.1 การรับนักศึกษา 3 3  

ตัวบงช้ี 3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3 3  

ตัวบงช้ี 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 

 
2 2 

 



9 
 

ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 4  อาจารย 

ตัวบงช้ี 4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย 3 3  

    ตัวบงช้ี 4.2 คุณภาพอาจารย 

 4.2.1 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 รอยละ 20 5  

5 

 4.2.2 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 
3 รอยละ 60 

5 
 

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 6 รอยละ 120 5  

5  

รวมคะแนน ตัวบงช้ี 4.2   

ตัวบงช้ี 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย 3 3  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

ตัวบงช้ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3 3  

ตัวบงช้ี 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3 3  

ตัวบงช้ี 5.3 การประเมินผูเรียน 

 

 

3 3  
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ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร 

      ตัวบงช้ี 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมในการประชมุ

เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

มี การดําเนินการ 

รอยละ 100 

มีการดําเนินการ  

  2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

มี การดําเนินการ มีการดําเนินการ  

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ

ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแต

ละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

มี การดําเนินการ มีการดําเนินการ  

  4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

มี การดําเนินการ มีการดําเนินการ  

  5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60วัน หลังส้ินสุดปการศึกษา 

มี การดําเนินการ มีการดําเนินการ  

  6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ที่

กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชาทีเ่ปดสอน

ในแตละปการศึกษา 

มี การดําเนินการ มีการดําเนินการ  

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน หรือ การ

ประเมนิผลการเรียนรู จากผลการประเมนิการดําเนนิงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว  

มี การดําเนินการ มีการดําเนินการ  
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ตัวบงช้ีคุณภาพ 

ผลการดําเนินงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหต ุ

ตัวตั้ง ผลลัพธ (% หรือ

สัดสวน) ตัวหาร 

  8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการ

จัดการเรียนการสอน 

ไมมีอาจารยใหม ไมนับตัวบงช้ี  

  9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยางนอยปละหน่ึงครั้ง 

มี การดําเนินการ มีการดําเนินการ  

  10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

มี การดําเนินการ 

 

มีการดําเนินการ  

  11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพ

หลักสูตร เฉลีย่ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี การดําเนินการ 

 

มีการดําเนินการ  

  12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอย

กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี การดําเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.38 

มีการดําเนินการ  

รวมคะแนนตัวบงช้ี 5.4 ผาน 11 ขอ  

คิดเปนรอยละ 100 

5  

องคประกอบที่ 6 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

ตัวบงช้ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 3 3  

รวมคะแนนเฉล่ีย 13 ตัวบงช้ี 3.47 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ขอเสนอแนะในภาพรวม 

1. จุดเดนและแนวทางเสริม 

- การพัฒนาจํานวนผลงานทางวิชาการสูงข้ึนกวาในปการศึกษาที่ผานมา 

- บัณฑิตมีอัตราการไดงานทําที่สูง (รอยละ 94.38) 

 

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง  

- หลักสูตรควรกาํหนดเปาหมายของกระบวนการดําเนินงาน เพ่ือมาใชในการเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการในการติดตามและประเมินผลกระบวนการ 

สงผลใหหลักสูตรสามารถปรบัปรุงระบบและกลไกไดอยางตรงจุดมุงหมาย 

- หลักสูตรควรสงเสริมและพัฒนาอาจารยในดานคุณวุฒิและตําแหนงวิชาการที่สูงข้ึนอยางตอเน่ือง 

- หลักสูตรควรนําผลการประเมินโครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศกึษามาวิเคราะหวามีความสอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงคของ

หลักสูตรและทักษะการเรียนรูศตวรรษที่ 21 ที่ตองการ เพ่ือใหหลักสูตรนําผลการวิเคราะหมาพัฒนานักศึกษาใหครบถวน 
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องคประกอบที่ 1: การกํากับมาตรฐาน 

 

ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ใหหลักสูตรมีมาตรฐานอยางตอเน่ืองและยั่งยืน 

 

 

 

 

 

การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จดุเดนและแนวทางเสริม 

 

 

 

 

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง  

 

 

 

 

 

3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จดุเดนและแนวทางเสริม 

 

 

 

 

 

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง  

 

 

 

 

3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบที่ 4: อาจารย 

 

1. จดุเดนและแนวทางเสริม 

 

 

 

 

 

    2. จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

 

 

 

 

3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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องคประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 

 

1. จดุเดนและแนวทางเสริม 

 

 

 

 

2. จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

 

 

 

 

 

3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 

 

 

 

 

หมายเหต ุ: ในประเด็น 5.4 ใหเขียนขอเสนอแนะในองคประกอบที่เกี่ยวของ 
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องคประกอบที่ 6: ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

 

1.จดุเดนและแนวทางเสริม 

 

 

 

 

2.จุดที่ควรพฒันาและแนวทางปรับปรุง 

 

 

 

 

3.การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเดน 
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สวนที่ 3 สรปุผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

 

การวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบที ่

คะแนน

ผาน 

จํานวนตัว

บงช้ี 
I P O 

คะแนน

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผาน หลักสูตรไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

น
เฉ

ลี่ย
ขอ

งท
ุกต

ัวบ
งชี้

ใน
 

อง
คป

ระ
กอ

บ
ที

่ 2
 -

6 

2 - - 4.55 4.55 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 2.67 - - 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.67 - - 3.67 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2 3.47 ระดับคุณภาพดี 

ผลการ

ประเมิน 

  
3.14 3.50 4.55 
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ภาคผนวก 
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กําหนดการตรวจประเมิน 

  



22 
 

 
 

กําหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดบัหลักสูตร  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีมหาวิทยาลัยราชภฏัสวนสุนนัทา 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 
 

************************************** 
 

วันศุกรที่   ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ 
 
เวลา ๐๙.๐๐ – ๐๙.๓๐ น.    - อาจารยประจําหลักสูตรกลาวตอนรับ และนําเสนอภาพรวมของหลักสตูร 

เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. - ตรวจประเมนิคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ 

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

   โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันตชัย รัตนนนท  (ประธานกรรมการ) 

อาจารย ดร.ไสว   ศิริทองถาวร (กรรมการ) 

ผศ.ดร.ฤดี    นิยมรัตน (กรรมการ) 

นางสาวพิลาวรรณ  กองทองนอก (เลขานุการ) 

     ณ  หองประชุม ๒๖๑๐๙ ช้ัน ๑ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น.      พักรับประทานอาหารกลางวัน 

เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น.    - ดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  

  ประจําปการศึกษา ๒๕๖๑ (ตอ) 

เวลา ๑๕.๐๐ – ๑๕.๓๐ น.  - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประชุมสรุปผล 

  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  

เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. - คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน แจงผลการตรวจ 

  ประเมิน และขอเสนอแนะตออาจารยประจําหลักสูตร 

 

*********************************************** 
 
หมายเหตุ    กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 

เวลา  ๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๕ น.   พักรับประทานอาหารวาง 
เวลา  ๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น.   พักรับประทานอาหารวาง 
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คําสั่งแตงต้ัง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 
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