แบบฟอร์มสําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
รายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปีการศึกษา 2557
(ผลการดําเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2558)
วันที่รายงาน 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

รับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 1 : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย วิเชียรไชย
ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
2. อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 2 : อาจารย์ธนันชัย คําเกตุ
ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
3. อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 3 : อาจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
4. อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 4 : อาจารย์วิวัฒน์ ศรีภูมิ
ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
5. อาจารย์ประจําหลักสูตรคนที่ 5 : อาจารย์ธวัชวงศ์ ลาวัลย์
ลายเซ็น : ________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
6. เห็นชอบโดย : อาจารย์ธนันชัย คําเกตุ (หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ______________________
7. เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : _______________________
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
1. รหัสหลักสูตร 25500211107208
1.1  มี มคอ.1
1.2  ไม่มี มคอ.1
2. วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2555
3. วันที่ สกอ. รับทราบและเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2557
4. สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. รายชื่อ/คุณวุฒิ/ตําแหน่งทางวิชาการอาจารย์ประจําหลักสูตร
ที่ระบุใน มคอ.2

ปัจจุบัน

1. ผศ.อนิรุทธ์ โชติถนอม

1. ผศ.วุฒิชัย วิเชียรไชย

2. อ.จตุภูมิ จวนชัยภูมิ

2. อ.ธนันชัย คําเกตุ

3. อ.เดชสิทธิ์ พรรษา

3. อ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง

4. อ.ธนันชัย คําเกตุ

4. อ.วิวัฒน์ ศรีภูมิ

5. อ.วุฒิชัย วิเชียรไชย

5. อ.ธวัชวงศ์ ลาวัลย์

วุฒิการศึกษา
หมายเหตุ
อาจารย์ปัจจุบัน
วท.ม. สถิติประยุกต์
สภาฯเห็นชอบวันที่27
(การจัดการระบบสารสนเทศ) กุมภาพันธ์ 2558
1. ผศ.อนิรทุ ธ์ โชติ
ถนอม ถูกคัดเลือก
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตร
วท.ม. สาขาวิชา
วท.ม.เทคโนโลยีสารสนเทศ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วท.ม.วิทยาการคอมพิวเตอร์ 2. อ.จตุภูมิ จวนชัยภูมิ
และอ.เดชสิทธิ์
พรรษา ได้อนุมัติให้
ลาศึกษาต่อระบบ
วท.ม. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ปริญญาเอก

5.1 ประธานหลักสูตร คือ ลําดับที่ 1
5.2 ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร คือ ลําดับที่. 2 - 5
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6. รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

รศ.วิรัตน์ พงษ์ศิริ
ผศ.ดร.จิรัฐฎา ภูบุญอบ
ผศ.ดร.จารี ทองคํา
ผศ.อนิรทุ ธ์ โชติถนอม
ดร.ฉัตรตระกูล สมบัติธีระ
ผศ.วุฒิชัย วิเชียรไชย
อ.ธนันชัย คําเกตุ
อ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
อ.วิวัฒน์ ศรีภมู ิ

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ (ภายใน
มหาวิทยาลัย)
1. กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ
2. กลุ่มวิชาภาษาไทย
3. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
4. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5. กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ
6. กลุ่มสหศาสตร์
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อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)
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ส่วนที่ 2
ผลการดําเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพในการประกันคุณภาพหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ ําหนดโดย สกอ.
สรุปผลการดําเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 ผ่านทั้ง 4 ข้อ
 ไม่ผ่านครบทั้ง 4 ข้อ
โดยมีรายละเอียดในแต่ละเกณฑ์การประเมินตามตารางดังนี้
ข้อที่
1

เกณฑ์การประเมิน
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร

3

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ ําหนด

ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มี
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร 5 คน
และไม่เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรอื่น
พร้อมทั้งประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรทั้ง 5 คน มี
คุณวุฒิตรงสาขา 2 คน และคุณวุฒิ
สัมพันธ์กับสาขา 3 คน
2. อาจารย์ประจําหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ตั้งแต่ระดับปริญญาโท จํานวน 5 คน
และมีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับ
ผศ. จํานวน 1 คน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็นหลักสูตร 4 ปี รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อ
ปีการศึกษา 2555 ครบวงรอบการ
ปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 โดยยังไม่
ครบกําหนดระยะการปรับปรุง
จึงไม่ขอรับการประเมินในข้อนี้
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
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การดําเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงาน
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน TQF

มีผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้ TQF
เป็นไปตามเกณฑ์
 ครบทัง้ 5 ข้อแรก
 ไม่ครบ 5 ข้อแรก
โดยมีรายละเอียดปรากฏในผลการ
ดําเนินงานองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ หน้าที่ 22

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2555) เปิดรับนิสิต
รุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 1/2555 ปัจจุบันยังไม่มีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ ดังนั้นจึงยังไม่ได้ ดําเนินการ
สํารวจผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บณ
ั ฑิตของหลักสูตรปรับปรุงนี้ อย่างไรก็ตามเนื่องจาก
หลักสูตรได้เปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2548 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งมีบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 จํานวน 114 คน หลักสูตรจึง
ดําเนินการสํารวจผลการประเมินคุณภาพบัณฑิต ในมุมมองของผูใ้ ช้บัณฑิต จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80
ของผู้สําเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 4.68 รายละเอียดดังตาราง
ที่
1
2
3
4
5

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กําหนดใน มคอ.2
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตภาพรวม

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิต
4.75 คะแนน
4.58 คะแนน
4.66 คะแนน
4.71 คะแนน
4.70 คะแนน
4.68 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ข้อมูลพื้นฐาน
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ

จํานวน
114
113
91
91
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ร้อยละ
78.82
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ข้อมูลพื้นฐาน
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)

จํานวน
12
1
0
0

ร้อยละ

3.94 คะแนน

องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนิสิต
ผลการดําเนินงาน
การรับนักศึกษา
การวางแผนรับนิสิต
หลักสูตรฯ มีการตั้งเป้าหมายการรับนิสิต หลักสูตร 4 ปี ระบบปกติจํานวน 100 คน หลักสูตร 4 ปี
ระบบพิเศษ จํานวน 50 คน และหลักสูตรเทียบเข้า จํานวน 50 คน โดยมีขั้นตอนการรับดังนี้
1. อาจารย์ประจําหลักสูตรจะเป็นผู้กําหนดคุณสมบัติของนิสิต และจํานวนนิสิตเพื่อส่งไปยัง
คณะฯ โดยเกณฑ์นั้นมุ่งเน้นไปยังคุณสมบัติพื้นฐานที่สําคัญต่อการเรียนในหลักสูตร ได้แก่
วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ นอกจากจะใช้เกณฑ์ดังกล่าวเพื่อคัดกรอง
ผู้สมัคร
2. เมื่อนิสิ ตมาสัมภาษณ์ท างหลัก สูต รจะมีก ารทดสอบความรู้ พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และ
วิ ท ยาศาสตร์ เพิ่ ม เติ ม จากคํ า ถามที่ ใ ช้ สั ม ภาษณ์ ด้ ว ย กรณี ที่ เ ป็ น การรั บ นิ สิ ต โดยคณะ
ดําเนินการเอง นอกจากจะคัดเลือกจากวิชาพื้นฐานที่กล่าวมาแล้วยังพิจารณาความสามารถ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียนประกอบด้วย
เนื่องด้วยผลการรับนิสิต เข้าศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ในระบบพิเศษและระบบพิเศษเทียบ
เข้า ประจําปีการศึกษา 2557 ก่อนเปิดภาคเรียนยังมีจํานวนยอดนิสิตไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ดังนั้นอาจารย์
ประจําหลักสูตรจึงได้ประชุมทบทวนแผนและกลยุทธ์การรับนิสิตประจําปี 2557 แล้วจึงดําเนินการปรับปรุง
แก้ไข โดยจัดโครงการต่างๆ เพื่อเพิ่มช่องทางการรับนิสิตมากขึ้น เช่น โครงการรับนักเรียนเรียนดีในวันงาน
วิทยาการสารสนเทศ (Informatics Day) โครงการรับนิสิตระบบพิเศษรอบเพิ่มเติมประจําปีการศึกษา 2557
และ การรับเข้าในโครงการคณะดําเนินการเอง สองครั้ง 2 รับนิสิตพิเศษ และเทียบเข้า เพื่อเปิดโอกาส
นักเรียนที่ไม่ผ่าน admissions เป็นต้น
จากการดําเนินการข้างต้น มีจํานวนนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2557 ที่ทําการสมัครเข้าหลักสูตร ตามรายละเอียด
ดังต่อไปนี้


หลักสูตร
4 ปี ปกติ
4 ปี พิเศษ
เทียบเข้า

แผนการรับ
100
50
50

รายงานตัวเข้าศึกษา (คน)
109
14
8

หลักสูตรได้ทําการตรวจสอบผลการดําเนินการตามแผนพบว่า จํานวนนิสิตใหม่หลักสูตร 4 ปี ระบบ
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ปกติ เป็นไปตามเป้าหมาย แต่ หลักสูตร 4 ปี ระบบพิเศษ และระบบเทียบเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ซึ่งอาจ
มีสาเหตุมาจากการประชาสัมพันธ์ยังไม่ถูกเผยแพร่ไปถึงนักเรียนที่จะเข้ามาเรียน และไม่ครอบคลุมสถาบัน
อาชีวะฯ ทั่วประเทศ
ดังนั้นภาควิชาจึงได้ประชุมทบทวนแผนและดําเนินกลยุทธ์เพื่อแก้ไขปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ระบบ
พิเศษเทียบเข้าในสถานศึกษาระดับอนุปริญญา โดยได้จัดโครงการแนะแนวในสถานศึกษาทั่วภาคอีสานจํานวน
5 แห่ง ในจังหวัดต่างๆ เช่น อุดรธานี ขอนแก่น มหาสารคาม และมีจํานวนผู้เข้าร่วมฟังมากกว่า 200 คน ผล
จากการประชาสัมพันธ์ทําให้จํานวนนิสิตที่สมัครเข้าเรียนระบบพิเศษเทียบเข้าปีการศึกษา 2558 มีจํานวน
เพิ่มขึ้นเท่ากับ 14 คน แต่ทว่าก็ยังไม่เป็นไปตามแผนการรับนิสิตจํานวน 50 คนที่ตั้งไว้ ซึ่งภาควิชาจะได้ร่วม
ประชุมหารือและวางแผนกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาต่อไป
หลักสูตร
4 ปี ปกติ
4 ปี พิเศษ
เทียบเข้า

แผนการรับ
100
50
50

รายงานตัวเข้าศึกษา (คน)
110
38
14

1. แผนการพัฒนาปรับปรุง หลักสูตรได้ดําเนินการตามแผนงานข้างต้นและวางแผนในปีการศึกษาถัดไป
ดังนี้
1.1 ทางหลักสูตรฯ จะออกประชาสัมพันธ์แนะแนวหลักสูตรเพิ่มเติมจากการออกประชาสัมพันธ์แนะ
แนวร่วมกับมหาวิทยาลัย จัดโครงการพี่แนะแนวน้อง โดยนํารุ่นพี่ของสถานศึกษาที่ออกแนะแนวนั้นๆ ไปให้
ความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าในสาขาวิชาอย่างแท้จริง และแนะนําวิธีการ
ปฏิบัติตนในการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย
1.2 หลักสูตรวางแผนจะมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยการจัดแนะแนวการศึกษาเองเพิ่มเติม เช่น
โครงการสานสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาเพื่อเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งบรรจุอยู่ในแผน
งบประมาณประจําปี 2559
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้เตรียมความพร้อมให้กับนิสิต
ใหม่ที่เข้ามาศึกษาโดยดําเนินการตามแผนของคณะ ซึ่งคณะได้จัดโครงการสําหับนิสติ ใหม่ดังนี้
1. โครงการปฐมนิเทศนิสิตที่รับเข้าใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา อาจารย์ประจําหลักสูตรและคณะมีการ
เตรียมความพร้อมสําหรับนิสิตก่อนเข้าศึกษาด้วยการจัดการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื่อชี้แจง
หลักสูตร รายวิชา กฎ และระเบียบในการศึกษา สิ่งอํานวยความสะดวก รวมถึงแนะนําอาจารย์ที่ปรึกษา
ประจําชั้นปี เปิดโอกาสให้รุ่นพี่ได้พบปะแนะนําการเตรียมตัวในการเรียนกับรุ่นน้อง นอกจากนี้หลักสูตรยัง
ร่วมกับคณะจัดโครงการคณะพบผู้ปกครองในวันปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงกฎ ระเบียบในการศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษาต่อผู้ปกครองอีกด้วย
การติดตามผล
เมื่อหลักสูตรจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ร่วมกับคณะ หลักสูตรได้มีการติดตามผลจากที่ปรึกษา
เพื่อวิเคราะห์ชีวิตการเป็นนิสิตใหม่ว่ามีปัญหาอะไรบ้าง เช่น การเรียน การใช้ชีวิตอยู่ในรั้ว
มหาวิทยาลัย รวมถึงการเรียนของนิสิตพบว่า นิสิตบางส่วนยังไม่มีความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย เพราะว่านิสิตไม่ได้เข้าร่วมปฐมนิเทศ
แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การทบทวนและดําเนินการปรับปรุง
เนื่องด้วยนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบพิเศษเทียบเข้า ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 25552557 เป็นนิสิตที่สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา (ปวส.) แล้วมาศึกษาต่ออีกประมาณ 2 ปีด้วยการเทียบ
รายวิชาที่ได้ศึกษามาแล้วจึงจะสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ทําให้นิสิตระบบพิเศษเทียบเข้านี้ มีความ
หลากหลาย และจําเป็นต้องปรับพื้นฐานความรู้ ดังนั้นเมื่อนิสิตเข้ามาศึกษาในหลักสูตร ทางอาจารย์ประจํา
หลักสูตรจึงได้มีการสํารวจความต้องการและกําหนดความรู้พื้นฐานที่จําเป็นของนิสิตกลุ่มนี้ จนหลักสูตรได้มี
การจัดโครงการเสริมพื้นฐานความรู้ด้านต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาการเขียนโปรแกรมกับระบบฐานข้อมูล
โครงการพัฒนาการเขียนโปรแกรมบนอุปกรณ์โทรศัพท์แอนดรอยด์ (Android) เป็นต้น
รวมทั้งอาจารย์ในหลักสูตร ท่านที่มีห้องปฏิบัติการวิจัยทางคอมพิวเตอร์ (Computer Research Lab)
ก็ได้พัฒนาและสร้างกลุ่มผู้ชว่ ยนักวิจัย โดยเปิดโอกาสให้นิสิตระดับปริญญาตรีทุกระบบได้เข้าไปเรียนรู้เป็น
ผู้ช่วยในโครงการวิจัย นอกจากนี้นิสิตรุ่นพี่ทมี่ ีความรู้ความสามารถก็มีส่วนช่วยสอนอบรมเสริมให้แก่นิสิตรุ่น
น้อง ซึ่งทางหลักสูตรได้วางแผนดําเนินโครงการพี่สอนน้องและบรรจุอยู่ในแผนงบประมาณประจําปี 2559

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ผลการดําเนินงาน
การควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต
ผลการดําเนินงาน อาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการประชุมกําหนดอาจารย์ที่ปรึกษาประจําชัน้ ปี และมี
การกําหนดให้นิสิตระดับปริญญาตรีทุกคนมีที่ปรึกษาประจําชั้นปี โดยนิสิตชั้นปี 1 จะมีอาจารย์ที่ปรึกษา
จํานวน 3 ท่านเป็นผู้ดูแล ซึ่งมีหน้าที่ให้คําปรึกษาทางด้านวิชาการและสังคม เช่น การลงทะเบียนเรียน การ
พัฒนาศักยภาพทางด้านการเรียน การใช้ชีวิตให้มีคุณภาพในมหาวิทยาลัย เป็นต้น ก่อนเริ่มลงทะเบียนในทุก
ภาคเรียน อาจารย์ที่ปรึกษาประจําชั้นปี ที่มีรายชื่อตามคําสั่ง ได้จัดเตรียมรายชื่อวิชาที่นิสิตที่ปรึกษาตามชั้นปี
ต้องเลือก และควรเลือก รวมถึงปัญหาทางวิชาการ ที่เกิดขึ้นในภาคเรียนก่อนหน้า ซึ่งนิสิตที่มีเกรดเฉลี่ยต่ํา
กว่า 2.00 ระบบจะทําการล๊อกอัตโนมัติ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสามารถล๊อกระบบนิสติ เพื่อให้นิสิตที่มีปัญหา
ผลการเรียนต่ําเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจําชั้นปีเพื่อปลดล๊อกระบบ อาจารย์ได้มีโอกาสให้คําปรึกษาและ
พูดคุย และช่วยให้นิสิตสามารถควบคุมและสําเร็จการศึกษาตามแผนที่นิสิตวางไว้ ในช่วงท้ายของเวลานัดพบ
อาจารย์ทีปรึกษาชั้นปีได้ตรวจสอบว่านิสิตทุกคนเข้าใจในแผนการเรียนของตน และตัดสินใจเลือกรายวิชาที่ลง
ได้ถูก เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการศึกษาของนิสิต
จากการดําเนินงานหลักสูตรได้มีการสอบถามความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ผลที่เกิด นิสิตมีความพึงพอใจต่อการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต มี ค่าเฉลี่ย 4.16 (จากคะแนน
เต็ม 5) รายละเอียดดังตาราง
ผลการประเมิน
ความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
1. การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของอาจารย์ที่ปรึกษา
4.39
0.728
2. การชี้แจงให้นิสิตเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
4.26
0.804
แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
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3. การชี้แจงให้นิสิตทราบข้อปฏิบัติของนิสิต เช่น การแต่งกาย การเข้า
ชั้นเรียน การเข้าห้องสอบ
4. การให้คําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนในหลักสูตร เช่น การลงทะเบียน
เรียนโดยคํานึงถึงความต้องการ ความสนใจ และศักยภาพของนิสิต
5. การให้คําแนะนําเกี่ยวกับการสมัครงานและการศึกษาต่อ ก่อนจบ
การศึกษา
6. การให้คําแนะนําเกี่ยวกับทุนการศึกษา
7. การชี้แจงให้นิสิตเข้าใจบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา
8. การให้คําแนะนําเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม หน่วยงานที่ให้บริการด้านต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย และชุมชนที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่
9. การให้คําแนะนําเกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต
10. การใช้ภาษาในการสื่อสารเพื่อให้คําปรึกษาที่เข้าใจง่าย
11. อาจารย์ที่ปรึกษาสามารถให้คําปรึกษาและแก้ไขปัญหาเรือ่ งต่างๆได้
12. มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สารเพื่อการให้คําปรึกษา
13. ความพร้อมของอุปกรณ์เพื่อใช้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารเพื่อการให้คําปรึกษา
14. การสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา
15. การเปิดโอกาสที่นสิ ิตได้เข้าพบอาจารย์เพือ่ ขอรับคําปรึกษา
16. อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้คําปรึกษาต่อนิสิตอย่างเพียงพอ
17. นิสิตที่มาปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาได้กลับมาปรึกษาต่อเรื่อยๆ
18. การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา
19. นิสิตเกิดความรูส้ ึกในแง่ดตี ่ออาจารย์ที่ปรึกษา

4.41

0.746

4.15

0.814

4.17

0.800

3.85
4.16

0.988
0.802

3.94

0.804

3.99
4.28
4.23
4.10

0.872
0.772
0.770
0.912

4.11

0.858

4.29
0.754
4.29
0.769
4.12
0.822
4.03
0.926
3.99
0.892
4.27
0.814
20. การดูแลช่วยเหลือนิสิตในภาพรวม
4.27
0.800
เฉลี่ยรวม
4.16
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กรรมการประจําหลักสูตร มีการวางแผนตั้งงบประมาณและดําเนินการเพื่อส่งเสริมการเผยแพร่
ผลงานทางวิชาการนิสิต ซึ่งปีการศึกษา 2557 นี้ มีนิสิตชั้นปีที่ 4 ได้ศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
นอกจากนั้น หลักสูตรได้มีการส่งทักษะการเรียนรู้ อาทิเช่น
ด้านภาษา
1. คณะวิทยาการสารสนเทศได้มีการวางแผนงบประมาณสําหรับจัดโครงอบรมด้านภาษาอังกฤษ ให้กับ
นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมโครงการอบรม
เตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษ ก่อนสอบ English Exit-Exam ทั้งหมด 3 ครั้ง ผลการสอบพบว่า
มีนิสิต เข้าสอบ 39 คน สอบผ่าน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33
ด้านเทคโนโลยี
1. คณะวิทยาการสารสนเทศได้มีการวางแผนงบประมาณสําหรับจัดโครงอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้กับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยนิสิตหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการ
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ IT Exit-Exam
มีนิสิต เข้าสอบ 42 คน สอบผ่าน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 95.24
แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. หลักสูตรได้มีการวางแผนงบประมาณสําหรบจัดโครงการพัฒนานิสิตด้านวิชาชีพด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยได้จัดอบรมให้นิสิตจํานวน 3 โครงการคือ
2.1 โครงการเปิดมุมมองแนวคิดในการประกอบวิชาชีพในสายงาน เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ
2.2 โครงการผู้ประกอบการพบว่าที่บัณฑิตรับพี่บัณฑิต
การดําเนินงานพบว่า การพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เห็นชัดว่าหลักสูตรมีการ
พัฒนา ทั้งทักษะด้านภาษา และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างชัดเจน ซึ่งกรรมการประจําหลักสูตร
ก็จะได้มีการทบทวนแผน ประจําปีงบประมาณ 2559 มีการวางแผนตั้งงบประมาณสําหรับจัดโครงการใน
ด้านนี้ อย่างครอบคลุมเพิ่มขึ้นต่อไป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษาที่รบั เข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เริม่ ใช้หลักสูตร)
รุ่นปีการศึกษา 2553
รุ่นปีการศึกษา 2554
รุ่นปีการศึกษา 2555
รุ่นปีการศึกษา 2556
รุ่นปีการศึกษา 2557

จํานวนนิสิตคงอยู่ (จํานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา
2553
2554
2555
2556
2557
189
140
96
87
72
68.57 %
62.42% 51.43%
82
49
43
59.76% 52.44%
123
73
57.94%
108

ผลการดําเนินงาน
การคงอยู่ของนิสิต

จากอัตราการคงอยู่ของนิสิตข้างต้นมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจาก นิสิตไม่
สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนระดับอุดมศึกษาได้ นิสิตไม่เข้าใจในบริบทของหลักสูตรที่เลือกเรียนจึงทํา
ให้เข้ามาเรียนแล้วพบว่าตนเองไม่ถนัด เป็นต้น
แผนการแก้ไขปัญหาในอนาคต ทางหลักสูตรฯ วางแผนจัดเตรียมโครงการ “พี่สอนน้อง” เพื่อให้นิสิต
ใหม่เกิดความเข้าใจในหลักสูตร รวมทั้งเนื้อหาที่ต้องเรียน และเป็นการอบรมปรับพื้นฐานให้กับนิสิตที่สนใจ
นอกจากนี้หลักสูตรยังได้วางแผนจัดโครงการพัฒนาวิชาการนิสิตและเตรียมความพร้อม เพื่อแนะแนวทางการ
ใช้ชีวิตการเรียนในระดับอุดมศึกษาแก่นิสิต
การสําเร็จการศึกษาของนิสิต
- การสําเร็จการศึกษาของนิสิตหลักสูตร 4 ปี ที่รับเข้าเมื่อปีการศึกษา 2553 และ 2554
แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ปีที่
รับเข้า

ปีการศึกษา
2556
สําเร็จ
การศึกษา

2553
2554

30

2557
คงเหลือ

สําเร็จ
การศึกษา

45

คงเหลือ

14
72

31
65

จากจํานวนนิสิตที่สําเร็จการศึกษา พบว่ามีนิสิตที่ไม่สําเร็จการศึกษาตามกําหนด โดยนิสิตรหัส 53 ไม่
สําเร็จการศึกษาร้อยละ 40 และนิสิตรหัส 54 ไม่สําเร็จการศึกษาร้อยละ 47.45
ผลการตรวจสอบนิสิตที่ตกค้างส่วนใหญ่พบว่า มีสาเหตุจากการสอบไม่ผ่านรายวิชาโครงงานปริญญา
นิพนธ์ (Senior Project) ดังนั้นทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้วางแผนจัดโครงการอบรมการจัดทํา
โครงงานปริญญานิพนธ์ตามแนวทางปฏิบัติที่ดี เพื่อให้นิสิตได้มีโอกาสฝึกฝนและเปิดโอกาสให้นิสิตได้ปรึกษา
ปัญหาต่างๆ ที่พบกับคณาจารย์ในหลักสูตร ซึ่งคาดว่าจะทําให้อัตราการคงเหลือของนิสติ ที่ไม่สําเร็จการศึกษา
ลดลง
ดังนั้นทางหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้น โดยให้นิสิตในหลักสูตร
เทียบเข้าได้เข้าร่วมรับการอบรมร่วมกับนิสิตในหลักสูตร 4 ปี และให้อาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีของนิสิตระบบ
เทียบเข้าแนะนําการเทียบโอนรายวิชาและการลงทะเบียนแก่นิสิต เพื่อช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้น
ความพึงพอใจ

และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
หลักสูตรได้มีการสํารวจ ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ค่าเฉลีย่ 4.03 (จากคะแนน
เต็ม 5)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ผลการดําเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจําหลักสูตร
ระบบการรับอาจารย์ประจําหลักสูตร
มีขั้นตอนตามเอกสารแนบหมายเลข 4.1.1
แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
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การแต่งตั้งอาจารย์ประจําหลักสูตร
เนื่องจากปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ จึงส่งผลให้คุณสมบัติและจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่
เป็นตามเกณฑ์ ดังนั้นหลักสูตรจึงมีการวางแผนแต่งตัง้ อาจารย์ประจําหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยได้
ประชุมหารือกรรมการประจําหลักสูตร และส่งผลการประชุมหารือเพิ่มเติมไปยังกรรมการประจําคณะ โดยมี
ผลการดําเนินงานดังนี้
1 ปรับเปลี่ยนประธานหลักสูตรจาก ผศ.อนิรุทธ์ โชติถนอม เป็น ผศ.วุฒิชัย วิเชียรไชย
2 เนื่องจาก อ.จตุภูมิ จวนชัยภูมิ และ อ.เดชสิทธิ์ พรรษา ลาศึกษาต่อ จึงปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร
เป็น อ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง อ.วิวัฒน์ ศรีภูมิ และ อ.ธวัชวงศ์ ลาวัลย์
เมื่อดําเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตรแล้ว ได้ส่งให้สภาวิชาการมหาวิทยาลัยอนุมัติ และมีผล
อนุมัติเมื่อวันที่ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558
หลักสูตรมีการประชุมเพื่อปฐมนิเทศอาจารย์ประจําหลักสูตรที่เข้ามาใหม่และจัดการเรียนการสอน ทําให้
อาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และมีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
อาจารย์ประจําหลักสูตร
ซึ่งผลจากการวางแผนและดําเนินการที่ผ่านมาหลักสูตรได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเมื่ออาจารย์ลาศึกษา
ต่อ จะทําให้อาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ และอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อไม่กลับมาตามระยะเวลาที่
กําหนด
ระบบการบริหารอาจารย์

หลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อให้อาจารย์ประจําหลักสูตรส่งแผนการลาศึกษาต่อแก่กรรมการประจํา
หลักสูตรและภาควิชาต่อไป นอกจากนั้นยังได้แจ้งอาจารย์ที่กําลังลาศึกษาต่อที่ครบกําหนดให้ดําเนินการตาม
ระยะเวลาที่กําหนด เพื่อจะได้ส่งเสริมให้อาจารย์ที่มีแผนการลาศึกษาต่อได้ดําเนินการตามแผน เพื่อเป็นการ
ป้องกันปัญหาจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตรไม่เป็นไปตามเกณฑ์ต่อไป
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

หลักสูตรมีการวางแผนเพื่อให้อาจารย์ประจําหลักสูตรและคณาจารย์ในภาควิชามีการพัฒนาตนเองครบ
ทุกด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดย
ในปีการศึกษานี้มีแผนงบประมาณประจําปี ด้วยการจัดสรรงบประมาณโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์สู่
อาเซียน เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ไปพัฒนาตนเองคนละ 30,000 บาท ส่งเสริมให้ทําวิจัยคนละ 60,000 บาท
และงบประมาณจัดทําโครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
รายละเอียดผลการปฏิบัติดังต่อไปนี้
โครงการที่อาจารย์เข้าร่วมเพื่อพัฒนาตัวเองในปีการศึกษา 2557 คือ
1. ไปเข้าร่วมนําเสนอผลงานวิชาการที่ประเทศอียิปต์ ธ.ค. 2557
2. อบรมการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ ก.พ. 2557
3. อบรมการเขียน มคอ. 7 (ทุกท่าน) 6-7 ก.ค. 2558
โครงการวิจัยของอาจารย์ประจําหลักสูตรในปีการศึกษา 2557 คือ
1. วิธีที่เหมาะสมโดยการเทียบโอนรายวิชาโดยการหาค่าความคล้ายคลึงเชิงความหมาย(ผศ.วุฒิชัย
แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
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วิเชียรไชย)
2. การจัดกลุ่มข้อมูลสังเคราะห์แบบฟัสซีที่ทนทานต่อข้อมูลรบกวนโดยใช้เมทริกการกระจายและปัจจัย
จากข้อมูลโดยรอบ(อ.วิวัฒน์ ศรีภูมิ)
3. การพัฒนาโปรแกรมต้นแบบสําหรับการขายสินค้าผ่านโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลบนระบบปฏิบัติการ
แอนดรอย์ (อ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง)
4. การพัฒนาอัลกอริธึมสาหรับการกระจายส่วนแบ่งอย่างยุติธรรมในระบบมัลติเอเจนต์ภายใต้แปรีโตออ
ปติมัลลิตี้ (อ.ธนันชัย คําเกตุ)
5. การประยุกต์ใช้เกมภาพปริศนาที่ระดับความยากง่ายแตกต่างกันในการออกแบบ Captcha (อ.ธวัช
วงศ์ ลาวัลย์)
จากการส่งเสริมการพัฒนาอาจารย์ในปี 2557 นี้ ได้มีอาจารย์กําลังดําเนินการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการ 2
ท่าน คือ
 อาจารย์วิวัฒน์ ศรีภูมิ ขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยื่นขอเมื่อ… มิ.ย. 58
 อาจารย์ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง ขอตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยื่นขอเมื่อ มิ.ย. 58
และมีอาจารย์ 2 ท่านได้รับอนุมัติทุนไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 2 ท่านคือ
 อาจารย์เดชสิทธิ์ พรรษา อนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อ11 สิงหาคม 2557
 อาจารย์ปรีชา น้อยอําคา อนุมัติให้ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อ 4 มกราคม 2558
หลักสูตรได้จัดประชุมเป็นระยะ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้ ประกอบด้วย การ
ประเมินด้านการยื่นขอตําแหน่งทางวิชาการ การประเมินด้านการวิจัย การประเมินด้านการพัฒนาตนเองและ
การลาศึกษาต่อ รวมทั้งการประเมินการจัดศิลปวัฒนธรรม ซึ่งผลการประเมินพบว่ามีการดําเนินการเป็นไป
ตามแผนบางส่วน หลักสูตรได้เสนอแนะให้อาจารย์ประจําหลักสูตรที่ยงั ไม่เป็นตามแผน เร่งดําเนินในส่วนที่
เกี่ยวข้องให้เป็นตามแผนต่อไป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ผลการดําเนินงาน
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
ผลการดําเนินงานมีดังนี้
1. มีอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน และมีคุณวุฒิปริญญาเอกจํานวน 0 คน คิดเป็นร้อยละ 0 ของ
จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
2. เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป ดังนั้นคิดค่าคะแนนเป็น 0 คะแนน
ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ

ผลการดําเนินงานมีดังนี้
1. มีอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน และมีตําแหน่งทางวิชาการ(ผศ.+รศ.+ศ.) จํานวน 1 คน คิด
แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เป็นร้อยละ 20 ของจํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
2. เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้นคิดค่าคะแนนเป็น 1.67 คะแนน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร

ผลการดําเนินงานมีดังนี้
1. มีอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน
2. มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร จํานวน 3 ผลงาน ดังนี้
ที่
ชื่อผลงาน
1 ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง จันทิมา พลพินิจ วุฒิชัย วิเชียรไชย สาธิต
แสงประดิษฐ์และนัฐริยา เหล่าประชา. The Automatic Thai
Basketry Detection and Recognition on the Local
Wisdom Video. The 9th International Conference on
Informatics and Systems (INFOS 2014). 12 -18 เดือน
ธันวาคม 2557 ณ เมืองไคโร ประเทศสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์
2 Chumsak Sibunruang. The 11th International
Conference on Computing and Information
Technology (IC2IT2015)
July 2nd – 3rd, 2015 Arnoma Hotel Bangkok, Thailand
(http://www.ic2it.org)
3 Chumsak Sibunruang and Jantima Polpinij. Conceptbased Text Classification of Thai Medicine
Recipes Represented with Ancient Isan Language.
Recent Advances in Information and Communication
Technology 2015
Advances in Intelligent Systems and Computing
Volume 361, 2015, pp 117-126
(http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3319-19024-2_12)

ค่าน้ําหนักคุณภาพ
0.4

0.4

1.0

รวมค่าน้ําหนักคุณภาพ
1.8
3. เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป ดังนั้นคิดค่าคะแนนเป็น 5 คะแนน (ร้อยละ 36)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 5 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ผลการดําเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์

แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
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หลักสูตรได้มีการวางแผนให้อาจารย์ประจําหลักสูตรเดิมได้ศึกษาต่อ โดยมีผลการดําเนินงานดังนี้
รายชื่ออาจารย์
ปีการศึกษา
ประจําหลักสูตร
2554
2555
2556
2557
1. ผศ.อนิรุทธิ์ โชติถนอม
ป.โท



2. ผศ.วุฒิชัย วิเชียรไชย




3. อ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง




4. อ.ธนันชัย คําเกตุ




5. อ.เดชสิทธิ์ พรรษา
ลาศึกษา


6. อ.จตุภูมิ จวนชัยภูมิ
ลาศึกษา



7. อ.วิวัฒน์ ศรีภูมิ
ป.ตรี GIs

8. อ.ธวัชวงศ์ ลาวัลย์

1 ปรับเปลี่ยนประธานหลักสูตรจาก ผศ.อนิรุทธ์ โชติถนอม เป็น ผศ.วุฒิชัย วิเชียรไชย
2 เนื่องจาก อ.จตุภูมิ จวนชัยภูมิ และ อ.เดชสิทธิ์ พรรษา ลาศึกษาต่อ จึงปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเป็น อ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง อ.วิวัฒน์ ศรีภูมิ และ อ.ธวัชวงศ์ ลาวัลย์
ดังนั้นอาจารย์ประจําหลักสูตรจึงเป็นไปตามเกณฑ์
ความพึงพอใจของอาจารย์

ผลที่เกิด อาจารย์ประจําหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.08 (จากคะแนนเต็ม 5)
ตามเอกสารหมายเลข 4.3.1
หลักสูตรได้มีการวางแผน และนําเกณฑ์การประเมินมาพิจารณา และได้ทําการสํารวจแบบสอบถาม
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจําหลักสูตร ซึ่งจากการสํารวจพบว่าอยู่ในระดับ “ดี” สรุปผลได้นี้
หลักสูตรควรมีการวางแผนพัฒนาอาจารย์อย่างเป็นระบบ และต้องมีการรับอาจารย์ใหม่เพิ่มเติม รวมทั้ง
ควรส่งเสริมให้อาจารย์มีการพัฒนาทักษะ วิธีการสอนใหม่ๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของนิสิต
ดังนั้นในปีงบประมาณถัดไป หลักสูตรได้วางแผนงบประมาณสนับสนุนพัฒนาทักษะอาจารย์เพิ่มเติม
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดําเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ระบบและกลไกในการออกแบบหลักสูตร

แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
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สาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักคิดในการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร
เนื่องจากปัจจุบันทั้งภาครัฐและเอกชนมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพิ่มมากขึ้น จึงส่งผลให้มีการผลิต
และการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสูงขึ้นตามไปด้วย รวมทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมสารสนเทศใหม่ๆ
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา แต่ปัจจุบันประเทศไทยยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ความชํานาญด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอยู่เป็นจํานวนมากและมีแนวโน้มที่ว่าจะมีความต้องการบุคลากรด้านนี้เพิ่มมากขึ้นใน
อนาคต
ดังนั้นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้วางแผนเตรียมการจัดทําขึ้น
เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและรับใช้สงั คม โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ ช้ในปัจจุบัน
นี้ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและอนุมัติเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยได้ทําวางแผนการวิเคราะห์ปรับปรุงจาก
ผลการใช้งานและผลการประเมินจากหลักสูตรเดิม พ.ศ. 2548 ซึ่งครบวงรอบการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุงนี้ได้ดําเนินการปฏิบัติตาม
แผนด้วยการรวบรวมแนวคิดประสบการณ์ของคณาจารย์ประจําภาควิชา การร่วมวิพากษ์หลักสูตรกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากทั้งภาครัฐและเอกชน ผลสํารวจความพึงพอใจจากศิษย์เก่า และ
ได้ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลจากหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัยต่างๆ
จากในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงได้พิจารณากรอบมาตรฐานทางวิชาชีพทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับสากลที่กาํ หนดโดยสถาบัน ACM/IEEE ข้อมูลสภาพตลาดแรงงานภายในประเทศ และข้อมูลแนวโน้มทาง
วิชาชีพในอนาคต ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ได้ทําตามขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรทําให้หลักสูตรตรงกับความ
แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ต้องการตลาดแรงงานมากขึ้น
ผลการทบทวนการดําเนินการและปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได้มีการนํามาใช้ครั้งแรกกับนิสิตรุ่น
ปีการศึกษา 2555 แล้วพบว่าแผนการเปิดรายวิชาที่กําหนดไว้เดิมตามที่ได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย
และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแล้วนั้น แผนการเปิดรายวิชาบางภาคเรียนมีความไม่เหมาะสมและ
ไม่เอื้อต่อการปรับตัวของนิสิตใหม่ที่เข้ามาเรียนในปีแรก ทําให้นิสิตบางส่วนมีผลการเรียนตกต่ําเพราะมีวิชาที่
เน้นหนักทางภาคปฏิบัติการเขียนโปรแกรมมากเกินไป
ดังนั้นอาจารย์ประจําหลักสูตรจึงได้มีการประชุมทบทวนและสํารวจปัญหาด้วยการสอบถาม
ปัญหาจากนิสิต แล้วได้มีการจัดแผนการเปิดรายวิชาใหม่ขึ้นในปีการศึกษา 2556 เช่น การปรับเปลี่ยนนํา
รายวิชาการจัดการความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ซึ่งตามแผนนั้นต้องเปิดให้แก่นสิ ิตในชั้นปีที่ 3 มาเปิด
สลับกับรายวิชาการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในชั้นปีที่ 1 แทน และเมื่อสิ้นสุดการเรียนตามแผนที่ปรับใหม่
พบว่า ผลจํานวนนิสิตที่มีการติด F และ W น้อยลง กว่าเดิม ซึ่งหลักสูตรได้ตรวจสอบจากผล
การศึกษา ของนิสิต ในรายวิชา 1201102 Algorithm and Problem Solving
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การปรับปรุงหลักสูตรให้ทน
ั สมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้วางแผนเตรียมการจัดทําขึ้นเพื่อ
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการตอบสนองความต้องการของ
ตลาดแรงงานและรับใช้สงั คม โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศทีใ่ ช้ในปัจจุบัน
นี้ เป็นหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงและอนุมัติเมื่อปี พ.ศ. 2555 โดยเนื้อหาและรายวิชาในหลักสูตรมีเป้าหมาย
ในการผลิตบัณฑิตเพื่อเข้าทํางานในตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งมีรายวิชาที่เพิ่มเติมเข้ามาจาก
หลักสูตรเดิม ดังนี้
1201 377
การใช้งานคําสัง่ ลินุกซ์และการเขียนโปรแกรมด้วยเชลล์สคริปต์
แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ

17

Linux Command Line and Shell Scripting
เทคโนโลยีเอ็กเอ็มแอล
XML Technology
1201 379
เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส
Web Service Technology
1201 381
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ 2
Application Development 2
1201 382
การพัฒนาโปรแกรมสื่อประสม
Multimedia Application Development
1201 383
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 1
Application Development on Mobile Devices 1
1201 384
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 2
Application Development on Mobile Devices 2
1201 385
การพัฒนาเกมส์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่
Games Development on Mobile Devices
1201 386
การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ สําหรับธุรกิจ
Application Development on Mobile Devices for Business
1201 387
ระบบฝังตัว 1
Embed System 1
1201 388
ระบบฝังตัว 2
Embed System 2
1201 389
ระบบฝังตัว 3
Embed System 3
1201 391
หัวข้อเลือกสรรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
Selected Topics in Information Technology
จากรายวิชาที่ผ่านการปรับปรุงหลักสูตรปี 2555 ข้างต้น นั้นยังเป็นรายวิชาที่มุ่งในการผลิตบัณฑิตเพื่อ
เข้าทํางานในตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้นหลักสูตรจึงไม่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2557
แต่อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้มีการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ โดยมีการกําหนดโครงการ
โครงการสัมมนาประกันคุณภาพและจัดทําแผนกลยุทธ์หลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตร แผนการดําเนินงาน
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจําปี พ.ศ. 2559
1201 378

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน
การกําหนดผู้สอน

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการวางแผนและกําหนดผูส้ อน
รายวิชาต่างๆ ในหลักสูตรก่อนการเปิดภาคเรียนทุกครัง้ โดยการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและคณาจารย์ในภาควิชาเพื่อกําหนดผู้สอนในรายวิชาต่างๆ อย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเปิดภาคเรียน
เพื่อให้อาจารย์ได้มีเวลาเตรียมการสอน โดยมีการปฏิบัติตามแผนดังนี้
1. การกําหนดอาจารย์ผู้สอนจะเลือกอาจารย์จากคุณวุฒิ ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถ ความ
เชี่ยวชาญ รวมถึงผลงานวิจัยของอาจารย์ทมี่ ีความเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่จะสอนเป็นหลัก
แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
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2. การกําหนดอาจารย์ผู้สอนจะใช้ผลสรุปการประเมินการสอนจากนิสิตในภาคเรียนที่ผ่านมาพร้อม
กับเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) มาพิจารณาควบคู่ รวมถึงผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์รายวิชานั้นๆ ซึ่งหากวิชาใดพบปัญหาก็อาจจะมีพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือการปรับเปลี่ยน
อาจารย์ผู้สอน
3. การกําหนดจํานวนวิชาให้แก่อาจารย์ผู้สอนจะคํานึงถึงภาระงานของอาจารย์ในภาคเรียนนั้นๆ ว่า
มีความเหมาะสมหรือไม่
4. การกําหนดอาจารย์ผู้สอนและจํานวนกลุ่มในการสอนจะใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากจํานวนนิสิตที่
ลงทะเบียนในรายวิชานั้นๆ ซึ่งหากเป็นวิชาที่ต้องฝึกฝนการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เช่น รายวิชา
การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ก็จะกําหนดนิสิตกลุ่มละไม่เกิน 50 คน เพื่อส่งเสริมให้มีการสอนอย่างใกล้ชิดดูแล
อย่างทั่วถึง
5. รายวิชาใดที่จําเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะจากผูส้ อนหลายด้าน ก็จะมีการสอนร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ ซึ่งโดยปกติจะมีผู้สอนไม่เกิน 2 ท่านต่อหนึ่งรายวิชา ยกเว้นรายวิชาพิเศษที่จําเป็นต้องมี
การบูรณาการความรู้หลายด้านเพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น เช่น รายวิชาโครงงานปริญญานิพนธ์
1 จะมีอาจารย์ผู้สอนหลักที่รบั ผิดชอบรายวิชา 1 ท่าน และเชิญคณาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมา
บรรยายให้ความรู้พิเศษเป็นเรื่องๆ ไป เพื่อให้นิสิตมองเห็นทิศทางการทําโครงงานปริญญานิพนธ์รูปแบบต่างๆ
6. รายวิชาใดที่มีผู้สอนมากกว่า 1 คน รวมถึงรายวิชาที่มีการเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนเดิมเป็นผู้สอนใหม่
ในภาคเรียนถัดไปนั้น จะมีประชุมเพื่อตกลงรายละเอียดของเนื้อหาวิชาที่สอน เกณฑ์การให้คะแนน การคุม
สอบ รวมถึงข้อมูลต่างๆ
7. ภายหลังเมื่อกําหนดอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนเสร็จสิ้นแล้ว และได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุม
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ข้อมูลแผนการเปิดรายวิชาจะถูกส่งไปที่งานวิชาการของคณะวิทยาการ
สารสนเทศเพือ่ ดําเนินการในขั้นตอนลําดับถัดไป
เมื่อได้ปฏิบัติงานตามแผนข้างต้นแล้ว ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ร่วมกันตรวจสอบผล
การกําหนดผู้สอนรายวิชา โดยพิจารณาจากความรู้ความสามารถ ภาระงานของอาจารย์ จํานวนนิสิต และการ
ร่วมมือกันสอนระหว่างอาจารย์ พบว่า
1. ผลประเมินด้านความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรายวิชาเพิ่มสูงขึ้น
2. ภาระการสอนของอาจารย์ในภาควิชาผ่านเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ําและมีความสมดุล
3. นิสติ มีพื้นฐานความรู้ที่ดีในการเรียนต่อรายวิชาลําดับถัดไป
4. รายวิชาส่วนใหญ่มีการปรับปรุงครบตามวงรอบ โดยนําผลการวิเคราะห์รายวิชาใน มคอ. 5 มา
ปรับปรุง ทําให้รายวิชาในหลักสูตรมีความเป็นมาตรฐานสูงขึ้น ซึ่งเกิดจากการทบทวนและตรวจสอบคุณภาพ
รายวิชาและเทคนิคการสอนอย่างต่อเนื่อง
ผลจากการตรวจสอบด้านการกําหนดผู้สอนรายวิชาข้างต้น ได้มีการประชุมร่วมระหว่างอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน เพื่อวางแผนดําเนินการในปีการศึกษาถัดไป โดยภาควิชาได้มีการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ด้านต่างๆ เช่น การพัฒนาเทคนิคการสอน การเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เป็นต้น
การกํากับ

ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้วางแผนและกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดทํา
แผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) โดยมีการปฎิบัติและผลดําเนินการตามแผนดังนี้
แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
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1. อาจารย์ผู้สอนจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ตามรูปแบบที่
กําหนดของคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเอกสารแสดงรายละเอียดของ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (มคอ. 2) ทั้งนี้อาจารย์ผสู้ อนจะจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา
(มคอ. 3 และ มคอ. 4) เฉพาะรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบเท่านั้น
2. อาจารย์ผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) และนําเข้าที่ประชุม
ระดับภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีการพิจารณารับรองก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 30 วัน โดยมี
อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมพิจารณาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
3. แผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ใดที่ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดของ
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ (มคอ. 2) จะต้องปรับแก้ให้เสร็จสมบูรณ์และนําเสนอใหม่ต่อที่ประชุมระดับ
ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีอาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมพิจารณาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
4. ภายหลังเมื่อรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมภาควิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศแล้ว ข้อมูลรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) จะถูกส่งไปที่งานวิชาการของ
คณะวิทยาการสารสนเทศเพือ่ ดําเนินการในขั้นตอนลําดับถัดไป
หลักสูตรได้มีการตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และมคอ. 4) การจัดการเรียนการสอน
ตามแผนงานขั้นตอนข้างต้น สรุปผลการตรวจสอบมีดังนี้
1. แผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) จัดทําเสร็จสิ้นและได้รับการรับรอง
ก่อนที่จะมีการเรียนการสอน ร้อยละ 100 เป็นไปตามแผน
2. แผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) สอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ (มคอ. 2) จึงส่งเสริมให้หลักสูตรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
แผน
ทั้งนีภ้ ายหลังที่ตรวจสอบแผนการกํากับติดตามและจัดทําแผนการเรียนรู้ในหลักสูตร ตามที่ได้อธิบาย
ข้างต้น อาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีประชุมสรุป เพื่อวางแผนปรับปรุงการจัดทําแผนการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้นในปี
การศึกษาถัดไป เช่น เสนอการจัดทําแผนการเรียนรู้ให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน ถูกต้อง และเป็นไปตาม
ข้อกําหนดของคณะวิทยาการสารสนเทศและมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การจัดการเรียนการสอนทีม
่ ีการบูรณาการกับการวิจัย

การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบาํ รุง
ศิลปะและวัฒนธรรมหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้วางแผนส่งเสริมให้
อาจารย์มีการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีการปฏิบัติและผลลัพธ์ดังนี้
1. ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศกําหนดนโยบายให้อาจารย์มุ่งเน้นการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดสรรงบประมาณรายได้ในแต่ละประจําปีการศึกษา เพื่อให้
อาจารย์ประจําหลักสูตรและอาจารย์ในภาควิชามีงบประมาณจัดทําโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการ
ทางสังคม และโครงการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. อาจารย์ผู้สอนจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) โดยต้องพิจารณา
ถึงความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยเน้นให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในภาคทฤษฎีหรือภาคปฎิบัติ เช่น การนําผลงานวิจัยของอาจารย์มา
เป็นกรณีศึกษาในชั้นเรียน ตามเอกสารหมายเลข 5.2.1
4. ส่งเสริมให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ เช่น การรับนิสิตเพื่อเป็นผู้ช่วยงานในโครงการวิจัย การให้นิสิตได้ฝึก
แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
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ปฏิบัติในรายวิชาการบริหารโครงการด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการบริการวิชาการ เป็นต้น
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ตรวจสอบผลการการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตามแผนงานข้างต้นพบว่า
1. จํานวนแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) สอดคล้องการบูรณาการเรียน
การสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
2. จํานวนโครงการที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
จากผลการตรวจสอบข้างต้น หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้วางแผนพัฒนา การจัดการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัยการบริการวิชาการทางสังคมและการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยอาจารย์ประจําหลักสูตรได้ร่วมประชุมกับคณาจารย์ เพื่อหาแนวทางสนับสนุนให้เกิด
ความต่อเนื่องของงานด้านนี้ต่อไป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน
ผลการดําเนินงาน
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้วางแผนการประเมินผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ โดยมีการประชุมหารือร่วมกับคณาจารย์ที่สอนในทุกรายวิชาของหลักสูตรและปฏิบัติการตาม
แผนดังนี้
1. ทุกรายวิชากําหนดให้มีแผนการประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่สอดคล้องกับทักษะ 5
ด้าน ตามแต่ละรายวิชาที่ได้มีการระบุไว้ใน มคอ. 2 โดยกําหนดให้อาจารย์ผู้สอนตรวจสอบและระบุไว้ใน
มคอ.3
2. ทุกรายวิชากําหนดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และจัดส่ง
ผลสรุปแต่ละรายวิชาให้แก่หลักสูตร
 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ตรวจสอบผลการกํากับการประเมิน
ผู้เรียนตามแผนข้างต้น ด้วยการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตรและคณาจารย์ในภาควิชา จากนั้น
จึงนําผลการประเมินมาวางแผนเพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบการประเมินผู้เรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในปี
การศึกษาถัดไป เช่น วางแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เรียนให้ตระหนักถึงความจําเป็นที่ต้องมีการ
ประเมินผู้เรียนของหลักสูตร ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนให้ความสําคัญ ใส่ใจ และให้ข้อมูลประเมินผลตามความ
เป็นจริง
 การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ

มคอ.7)
หลักสูตรได้กํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7 โดย
หลักสูตรมีการประเมินการเรียนการสอน 2 ทาง ได้แก่
1. ให้นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบลงทะเบียนของมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์ม มคอ.7 สําหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ
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(การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ)
2. ให้นิสิตประเมินรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทักษะทัง้ 5 ด้าน
(การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา) โดยการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- การคัดเลือกรายวิชาที่มีปัญหา เช่น รายวิชาที่มีเกณฑ์การตัดเกรดที่ไม่ปกติ (ตัด F คะแนนสูงเกินไป
หรือตัด A ที่คะแนนต่ําเกินไป) รายวิชาที่นิสิตถอนเยอะ รายวิชาที่นิสิตสอบตกเยอะ รายวิชาที่มนี ิสิต
ได้คะแนนเยอะและรายวิชาที่ส่งผลการเรียนช้า เป็นต้น จํานวนร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิด
สอนในปีการศึกษา 2557
- ทําการออกแบบประเมินตามประเมินรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทักษะทัง้ 5 ด้าน และ
แจกเอกสารให้นิสิตในรายวิชาดังกล่าวประเมิน
- แต่งตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอนประจําหลักสูตร 2 คนและอาจารย์
จากหลักสูตรอืน่ ในคณะฯ 1 คน
- ทําการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ได้แก่ มคอ.2 มคอ.5 เอกสารสรุปผลการประเมิน
โดยนิสิต เอกสาร รายงานผลการให้คะแนน และข้อสอบ เป็นต้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
คณะฯ กําหนดวันประเมินผลทวนสอบจากกรรมการ โดยได้ทําการประเมินในวันที่ 18 มิ.ย. 58 ซึ่งมีประเด็น
ข้อเสนอแนะ เช่น ควรทบทวนและปรับปรุงประเด็นการประเมินทักษะตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในบาง
รายวิชาให้สอดคล้องกับสภาพการเรียนรู้รายวิชานั้น
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2557
ข้อ 1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดําเนินงานหลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
1. ประชุมเพื่อการวางแผนการดําเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 7
พฤษภาคม พ.ศ. 2557 มีอาจารย์ประหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ประชุมเพื่อการวางแผนการดําเนินงานหลักสูตร หลักสูตร เมื่อ
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557 มีอาจารย์ประหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3. ประชุมเพื่อการติดตามการดําเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 15
พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 มีอาจารย์ประหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
4. ประชุมเพื่อการทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 22
ธันวาคม พ.ศ. 2557 มีอาจารย์ประหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจํานวน
5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
5. ประชุมเพื่อการทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 15
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีอาจารย์ประหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
จํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
6. ประชุมเพื่อการติดตามการดําเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 28
พฤษภาคม พ.ศ. 2558 มีอาจารย์ประหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
จํานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80
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สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านอย่าง
ครบถ้วน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 มีรายละเอียดของ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม รายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดสอน
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
ดังนี้
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค -ภาคการศึกษา 1/2557 เปิดสอน 24 รายวิชา
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
ดําเนินงานเสร็จสิ้นทุกรายวิชาในวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
-ภาคการศึกษา 2/2557 เปิดสอน 19 รายวิชา
ดําเนินงานเสร็จสิ้นทุกรายวิชาในวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 มีการจัดทํารายงานผล
ของรายวิชา และรายงานผลการ
การดําเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินงานของ
ดําเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม ประสบการณ์ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละภาคการศึกษา
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ดังนี้
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
-ภาคการศึกษา 1/2557 เปิดสอน 24 รายวิชา และมีการจัดทํา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการ
ดําเนินงานของประสบการณ์ 24 รายวิชา
ดําเนินงานเสร็จสิ้นทุกรายวิชาในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2558
-ภาคการศึกษา 2/2557 และมีการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินงานของ
ประสบการณ์ 19 รายวิชา
ดําเนินงานเสร็จสิ้นทุกรายวิชาในวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2557
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.
2558
2. หัวหน้าภาคฯเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
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ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต -ภาคการศึกษา 1/2557 เปิดสอน 24 รายวิชา และมีรายวิชาที่
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จํานวน 4 รายวิชา
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย -ภาคการศึกษา 2/2557 เปิดสอน 19 รายวิชา และมีรายวิชาที่มี
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จํานวน 7 รายวิชา
รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 25.58
การศึกษา
ของรายวิชาทั้งหมด
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
การดําเนินงานปรับปรุง
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2556
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ควรมีแผนในการเปิดรายวิชาการ มีการเปลี่ยนแผนการเปิด
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
เขียนโปรแกรมให้มีการกระจายไป สอนรายวิชาการโปรแกรม
มคอ.7 ปีที่แล้ว
ในหลายภาคการศึกษา
ในแต่ละภาคเรียนให้มีไม่
เกิน 2 รายวิชาเพื่อนิสิตไม่
เรียนยากเกินไป
อาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาให้
ประชุมให้อาจารย์ผู้สอน
สอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
เขียนแผนการสอนโดยให้
เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
พร้อมตรวจสอบ มคอ.3
อาจารย์ผู้สอนแต่ละวิชาเพิ่ม
ประชุมให้อาจารย์ผู้สอน
แบบฝึกหัดให้มากขึ้น
เขียนแผนการสอนโดยให้
เพิ่มแบบฝึกหัดให้มากขึ้น
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
มีอาจารย์อาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่ จํานวน 3 คน และได้รับ
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
จัดการเรียนการสอน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 9 อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน
อาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน และได้รับการพัฒนาทาง
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จํานวน 5 คน
ที่ ชื่ออาจารย์ประจําหลักสูตร
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่ ครั้ง
1 ผศ.วุฒิชัย วิเชียรไชย
อบรมการเข้าสู่ตําแหน่งทาง
อ.ธนันชัย คําเกตุ
วิชาการ เดือนกุมภาพันธ์
อ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
พ.ศ. 2558
อ.วิวัฒน์ ศรีภูมิ
2

อ.ธวัชวงศ์ ลาวัลย์
ผศ.วุฒิชัย วิเชียรไชย
อ.ธนันชัย คําเกตุ
อ.ชุมศักดิ์ สีบุญเรือง
อ.วิวัฒน์ ศรีภูมิ
อ.ธวัชวงศ์ ลาวัลย์

อบรมการเขียน มคอ. 7
วันที่ 6-7 เดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2557

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
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ข้อ 10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี

ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไม่ขอรับการประเมิน
ในตัวบ่งชี้นี้
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

1. นิสิตปีสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ย
4.03

จํานวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 22.80 ของผู้สําเร็จการศึกษา
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 4.68
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
1. ตัวบ่งชีT้ QFตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2557 จํานวน 11 ตัว
บ่
ง
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้TQF 2.ชี้ มีผลการดําเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จํานวน 11 ตัวบ่งชี้
ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2557
3. คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ผ่านตามเกณฑ์
4. คิดเป็น 5 คะแนน

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
ผลการดําเนินงาน
 ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ตามที่ได้มีการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปีการศึกษา 2555 นั้น มีหลาย
รายวิชาที่จําเป็นต้องมีอุปกรณ์เพิ่มเติมประกอบการเรียนการสอน เช่น วิชาการพัฒนาโปรแกรมบน
โทรศัพท์มือถือ (Mobile Application Programming) รวมถึงการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุม
หุ่นยนต์และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้นคณาจารย์ประจําหลักสูตรจึงได้ประชุมหารือ ทบทวน เพื่อ
คาดการณ์ความจําเป็นของอุปกรณ์สําหรับการเรียนการสอนในอนาคตตามที่ได้กล่าวข้างต้น และได้ดาํ เนินการ
จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นมา เพื่อนํามาใช้ในการเรียนการสอน เช่น
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Tablet ระบบปฏิบัติการ Android สมาร์ทโฟนระบบปฎิบัติการ iOS เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาโปรแกรม
ระบบปฎิบัติการ iOS หุ่นยนต์แบบประกอบและฝังโปรแกรมเพื่อการควบคุม รวมถึงโดรน (Drone) เป็นต้น โดย
มีการเตรียมสิ่งสนับสนุนการเรียนดังนี้
1. ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์
2. ห้องจัดทําโครงงานปริญญานิพนธ์
3. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายความเร็วสูง ครอบคลุมการใช้งานและสืบค้นของนิสิต
4. หนังสือและวารสารเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (มุมปัญญา)
5. หลักสูตรมี LEGO ให้กับนิสิตที่ตอ้ งการพัฒนาทักษะด้านการเขียนโปรแกรมให้สามารถใช้งานได้
6. ซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน เช่น ระบบฐานข้อมูล การพัฒนาโปรแกรม
7. เครือข่ายสังคมออนไลน์ Face book ของหลักสูตร เว็บไซต์หลักสูตร IT เว็บไซต์ศิษย์เก่า เพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม รายงานความเคลื่อนไหวต่างๆ ที่มีประโยชน์แก่นิสิต เช่น ทุนการศึกษา
ช่วงเวลาการลงเรียน ข่าวรับสมัครงาน เป็นต้น
8. ระบบ WBI เพื่อใช้อํานวยความสะดวกในรายวิชาต่างๆ ของหลักสูตร (wbi.msu.ac.th)
อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศในภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการร่วมประชุมเพื่อ
สรุปสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้แก่นิสิตอยู่เสมอ โดยพิจารณาถึงความจําเป็น ความเพียงพอและเหมาะสมต่อการใช้
งาน ทั้งจากผลการประเมินของนิสิต ความจําเป็นต่อการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และจาก
การเฝ้าสังเกตแนวโน้มเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิด ทําให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ได้ต่อไปนี้
 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรแบ่งการประเมินความพึงพอใจเป็น 2 ส่วน ดังนี้
1. ประเมินความพึงพอใจของนิสิต ซึ่งหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดําเนินการในทุกๆ สิ้นภาค
การศึกษา ซึ่งได้ดําเนินการตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยที่นิสิตจะต้องมีการประเมินผลก่อนจึงจะสามารถ
เข้าดูผลการเรียนได้ จากการประเมินของนิสิตหลักสูตรจะนําผลดังกล่าวมาประชุม หารือถึงผลคะแนนที่ได้
และหาวิธีแก้ไขปรับปรุง
2. ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศได้ดําเนินการในรูปการประชุมพูดคุย
ซึ่งในปี 2557 อาจารย์ประจําหลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ เกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการมีไม่
เพียงพอ และส่วนใหญ่ไม่ใช่ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือบางฟังก์ชันที่ต้องการใช้งานไม่สามารถใช้ได้
นอกจากนั้นมีการเพิ่ม อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนเช่น อุปกรณ์ LEGO ให้มีการจัดหาเพิ่มเติม ซึ่งปัญหานี้
หลักสูตรได้ประชุมปรึกษาหารือกัน และมอบหมายให้หัวหน้าภาคนําปัญหาไปเสนอยังคณะ เนื่องจาก
ซอฟต์แวร์แต่ละประเภทที่หลักสูตรต้องการมีราคาสูงจึงต้องการให้คณะตั้งงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม จาก
การนําเสนอไปยังคณะ คณะได้มีการประชุมและกําลังหาวิธีการที่ดีที่สุด แต่ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากอยู่ใน
ขั้นตอนของการสํารวจ ศึกษา ติดต่อสอบถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง ถึงความเป็นไปได้ที่จะให้ได้มาครบทุกๆ
ซอฟต์แวร์
ผลการการทบทวนแผนการดําเนินงานและการปรับปรุงแก้ไข
จากผลการทบทวนผลการประเมินพบว่า อาจารย์และนิสิตมีความต้องการอุปกรณ์เพิ่มเติมให้สอดคล้อง
กับรายวิชาที่อยู่ในหลักสูตรดังนั้นหลักสูตรได้ดําเนินการ บรรจุความต้องการดังกว่าไว้ในแผนงบประมาณ
ประจําปี 2557 เช่น ชุดปฏิบัติการโปรแกรม IOS จํานวน 12 ชุด และ ได้ซื้อ อุปกรณ์ LEGO จํานวน 10
เพิ่มเติม เพื่อให้อาจารย์และนิสิตได้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยเหมาะสมกับหลักสูตรที่ได้ปรับปรุงใหม่
นอกจากนั้น หลักสูตรได้มีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เหมาะสมต่อการใช้ของนิสติ มากที่สุด แต่ก็ยังมีวัสดุ
อุปกรณ์ที่จําเป็นต่อการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอีกมาก โดยหลักสูตรจะทําการสํารวจความต้องการ
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เพิ่มเติมต่อไป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

ส่วนที่ 3
สรุปผลการประเมินตนเอง
ตารางผลคะแนนการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ตัวชี้บ่งชี้

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ ําหนดโดย
ผ่าน/ไม่ผ่าน
สกอ.
สรุปผลการประเมิน องค์ประกอบที่ 1
ผ่าน/ไม่ผ่าน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ร้อยละ 22.80
4.68
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ
ร้อยละ78.82
3.94
ภายใน 1 ปี
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
4.30
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
1
3.3 ผลที่เกิดกับนิสติ
2
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
2
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
1
4.2 คุณภาพอาจารย์
2.22
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ0
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- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)

ร้อยละ20
=1.67
5
2
1.74
3
2
1
5
2.5
3
2.70

ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
องค์
ประกอบ คะแนน จํานวน
ผ่าน ตัวบ่งชี้
ที่
1
2
3
4
5
6

2
3
3
4
1

ผลการประเมิน
I

P

O

คะแนน 0.01 - 2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
เฉลี่ย
3.01 - 4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

ไม่ผ่าน/ผ่านการประเมนิ
2.1,2.2
3.1,3.2,3.3
4.1,4.2,4.3
5.1
5.2,5.3,5.4
6.1
-

หลักสูตรได้/ไม่ได้มาตรฐาน

ผลการประเมิน
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดเด่น
1.
2.
โอกาสในการพัฒนา
1.
2.
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
จุดเด่น
1.
2.
โอกาสในการพัฒนา
1.
2.
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
จุดเด่น
1.
2.
โอกาสในการพัฒนา
1.
2.
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
จุดเด่น
1.
2.
โอกาสในการพัฒนา
1.
2.
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดเด่น
1.
2.
โอกาสในการพัฒนา
1.
2.
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