แบบรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร (มคอ. 7) และ
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร) พ.ศ. 2558
คณะวิทยาการสารสนเทศมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปการศึกษา 2558
(ผลการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559)
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วันที่รายงาน………………………………………..
รับรองความถูกตองของขอมูล
1. ประธานหลักสูตร : ผูชวยศาสตราจารย ดร. จันทิมา พลพินิจ
ลายเซ็น :

วันที่รายงาน :

2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฉัตรเกลา เจริญผล
ลายเซ็น :

วันที่รายงาน :

3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : ผูชวยศาสตราจารย ดร. พนิดา ทรงรัมย
ลายเซ็น :

วันที่รายงาน :

4. อาจารยประจําหลักสูตร : ผูชวยศาสตราจารย ดร. มนัสวี แกนอําพรพันธ
ลายเซ็น :

วันที่รายงาน :

5. อาจารยประจําหลักสูตร : อาจารย ดร. สมนึก พวงพรพิทักษ
ลายเซ็น :

วันที่รายงาน :

6. เห็นชอบโดย : อาจารยพชระ พฤกษะศรี (หัวหนาภาควิชา)
ลายเซ็น :

วันที่รายงาน :

7. เห็นชอบโดย : ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุจิน บุตรดีสุวรรณ (คณบดี)
ลายเซ็น :

วันที่รายงาน :
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หมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป
1.1 รหัสหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร)
1.1.1

มี มคอ.1
1.1.2
 ไมมี มคอ.1
1.2 วันทีส่ ภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตร 24 กุมภาพันธ 2555
1.3 วันทีน่ ําสงหนังสือแจง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร 16 ธันวาคม พ.ศ. 2558
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.5 อาจารยประจําหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตรที่ระบุใน มคอ. 2 และ ปจจุบนั
ที่ระบุใน มคอ.2
1. นางสาวฉัตรเกลา เจริญผล
2. นางสาวพนิดา ทรงรัมย
3. นายพัฒนพงษ วันจันทึก

ปจจุบัน
1. นางสาวฉัตรเกลา เจริญผล *
2. นางสาวพนิดา ทรงรัมย *
3. นางสาวจันทิมา พลพินิจ **

4. นายสมนึก พวงพรพิทักษ
5. นางสาวมนัสวี แกนอําพรพันธ

4. นายสมนึก พวงพรพิทักษ
5. นางสาวมนัสวี แกนอําพรพันธ

หมายเหตุ -

หมายเหตุ

เปลี่ยนแปลงเมื่อภาคการศึกษา
2/2557 เนื่องจาก นางสาวจันทิมา
พลพินิจ มีวุฒิตรง

* อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร คือ ลําดับที่ 1-3
** ประธานหลักสูตร คือ ลําดับที่ 3
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1.5.2 ขอมูลประวัติการศึกษาอาจารยประจําหลักสูตรปจจุบนั --ตัวบงชี้ 4.2-รายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรปจจุบัน
1. ผศ. ดร.จันทิมา พลพินิจ

2. ผศ. ดร. ฉัตรเกลา เจริญ
ผล

3. ผศ. ดร. พนิดา ทรงรัมย

4. ผศ. ดร. มนัสวี แกนอํา
พรพันธ

ระดับ
ปที่จบ
การศึกษา การศึกษา
ที่จบ
(พ.ศ.)
ตรี

2539

โท

2545

เอก

2557

ตรี

2543

โท

2547

เอก

2554

ตรี

2543

โท

2549

เอก

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา
วม.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร)
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร)
Ph.D. (Computer
Science)

กลุม
สาขาวิชาที่
สาขาวิชาที่
จบ
จบ
การศึกษา
ตาม ISCED
06
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
06
วิทยาการ
คอมพิวเตอร
06
วิทยาการ
คอมพิวเตอร

วม.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร)
วศ.ม (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร)
Ph.D. (Electrical
and Computer
Engineering)

06

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร)
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร)

06

2552

ปร.ด. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร)

06

ตรี

2544

06

โท

2545

เอก

2552

B.Eng. (Computer
Systems
Engineering)
M.Sc. (Advanced
Computing: Global
Computing and
Multimedia)
Ph.D.(Computer
Science)

06
06

06

06

06
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ชื่อสถาบันที่
จบการศึกษา

มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร
University of
Wollongong,
Australia
วิทยาการ
มหาวิทยาลัย
คอมพิวเตอร ราชภัฏอุดรธานี
วิศวกรรม
มหาวิทยาลัย
คอมพิวเตอร ขอนแกน
Electrical มหาวิทยาลัย
and
เทคโนโลยีพระ
Computer จอมเกลาธนบุรี
Engineering
วิทยาการ
มหาวิทยาลัย
คอมพิวเตอร มหาสารคาม
วิทยาการ
สถาบัน
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจา
คุณทหาร
ลาดกระบัง
วิทยาการ
สถาบัน
คอมพิวเตอร เทคโนโลยีพระ
จอมเกลาเจา
คุณทหาร
ลาดกระบัง
Computer University of
Systems
Warwick, UK
Engineering
Advanced University of
Computing Bristol, UK
and
Multimedia
Computer University of
Science
Bath, UK
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5. ดร. สมนึก พวงพรพิทักษ

ตรี

2538

โท

2542

เอก

2546

วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร)
M.Sc. (Distributed
Multimedia
Systems)
Ph.D. (Computer
Networking)

06
06
06

วิทยาการ
คอมพิวเตอร
Distributed
Multimedia
Systems
Computer
Networking

มหาวิทยาลัย
ขอนแกน
University of
Leeds, UK
University of
Leeds, UK

1.5.3 ขอมูลผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรคอาจารยประจําหลักสูตรปจจุบนั --ตัวบงชี้ 4.2-รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
1. ผศ. ดร. จันทิมา พลพินิจ

2. ผศ. ดร. ฉัตรเกลา เจริญ ผล

3. ผศ. ดร. พนิดา ทรงรัมย

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค
1. J. Polpinij, A. Ghose, & H.K Dam, Mining business rules from
business process model repositories. Business Proc. Manag. Journal
21(4): 820-836 (2015)
2. J. Polpinij, Design of Speech-based Thai Information Retrieval
System in Desktop Device for Blind People, ICITEE2015.
3. J. Polpinij, Concept-based Sentiment Analysis for Opinion Texts
with Multiple-Languages, IC2IT2016
4. C. Wongsin, N. Srikarnjanapert, & J. Polpinij, Automatically Rating
of Hotel Service Aspects from Textual Customer Reviews,
NCCIT2016
1. P. Songram & C. Jareanpon, Opinion Mining of Thai Politics on
Facebook Status Updates: Proceeding of The 3rd International
Conference on Intelligent Systems and Image Processing, Japan,
2015, pp. 240-245
2. C. Jareanpon, Automatic Advertisement System using Text Mining
Technique, ICISIP2015
3. N. Vong-a-nan & C. Jareanpon, Multi Image Stitching with
Cylindrical Surface Base on Local Feature Matching for Solving the
Distortion Problem, ICISIP2015
4. C. Jareanpon, Face Recognition System on Mobile using
Similarity Data Mining Technique, ICISIP2015
5. T. Boonrod, C. Jareanpon & P. Chomphuwiset, The Comparison
of Template Matching and SURF for Logo Classification on Product,
ICISIP2015
1. P. Songram & C. Jareanpon “Opinion Mining of Thai Politics on
Facebook Status Updates” Proceeding of The 3rd International
Conference on Intelligent Systems and Image Processing, Japan,
2015, pp. 240-245
2. M. Saensuk, P. Songram & P. Chomphuwiset, Feature-Based
Opinion Mining on Smart Phone Reviews, ICISIP2015
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คาน้ําหนัก
คุณภาพ
1.0
0.4
0.4
0.2

0.4

0.4
0.4

0.4
0.4

0.4

0.4
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4. ผศ. ดร. มนัสวี แกนอําพร
พันธ
5. ดร. สมนึก พวงพรพิทักษ

1. ณัฐพล สีกะมุด, ปราโมย พาสนุก และมนัสวี แกนอําพรพันธ, แอปพลิเคชัน
คนหาเสนทางในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม, NCCIT2016
1. S. Puangpronpitag, A Flexible ARP Spoof Detection & Prevention
System for Organizations, Journal of Science and Technology
Mahasarakham University, 34(5), 2015.
2. รอยตํารวจโทประดิษฐ วงศกุล
ดร.สมนึก พวงพรพิทักษ, การเสริมสรางความมั่นคงและประเมินคุณภาพการ
ใหบริการของไอสานบอกด็อทเอฟ, วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม ปที่ 34 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม 2558
3. Mr. Sok Rachana
ดร.สมนึก พวงพรพิทักษ, Security and safety evaluation and
enhancement of internet banking systems: a case study of
Cambodia public bank PCL, วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาสารคาม ปที่ 35 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม 2559
4. อ.ดร.สมนึก พวงพรพิทักษ และ อ.ธงชัย เจือจันทร* (มรภ.สุรินทร), ระบบ
ตรวจจับและปองกันการปลอมแปลงโพรโทคอลเออารพีแบบยืดหยุนสําหรับ
องคการ, วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มมส ปที่ 34 ฉบับที่ 5 ก.ย. – ต.ค.
2558 ISSN: 1686-9664
ผลรวมคาน้ําหนักคุณภาพ = (7.4/5) * 100

0.2

0.6

0.6

0.6

0.6
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1.5.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงในฐานขอมูล TCI และ
Scopus
รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
1. ผศ. ดร. จันทิมา พลพินิจ

ป ค.ศ.
2011
2012
2013
2014
2015

2. ผศ. ดร. ฉัตรเกลา เจริญ ผล

2011
2012
2013
2014

ฐานขอมูล
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
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จํานวนบทความ
ที่ไดรับการอางอิงฯ
จํานวน - บทความ
จํานวน 3 บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน 5 บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน 4 บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน 4 บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน 2 บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน 2 บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน 1 บทความ
จํานวน - บทความ
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รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร

ป ค.ศ.
2015

3. ผศ. ดร. พนิดา ทรงรัมย

2011
2012
2013
2014
2015

4. ผศ. ดร. มนัสวี แกนอําพรพันธ

2011
2012
2013
2014
2015

5. ดร. สมนึก พวงพรพิทักษ

2011
2012
2013
2014
2015

ฐานขอมูล
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus

รวมจํานวนบทความ
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จํานวนบทความ
ที่ไดรับการอางอิงฯ
จํานวน 1 บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน 2 บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน 5 บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน 1 บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน 3 บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน 1 บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน 2 บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน 2 บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน 1 บทความ
จํานวน 1 บทความ
จํานวน 2 บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน 1 บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน 1 บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน 3 บทความ
จํานวน - บทความ
จํานวน 3 บทความ
50
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1.6 รายชื่ออาจารยผสู อน
อาจารยผูสอนภายในคณะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผศ. ดร. จันทิมา พลพินิจ
ผศ. ดร. ฉัตรเกลา เจริญผล
ผศ. ดร. พนิดา ทรงรัมย
ผศ. ดร. มนัสวี แกนอําพรพันธ
ดร. สมนึก พวงพรพิทักษ
ดร. พัฒนพงษ ชมพูวิเศษ
ดร. รพีพร ช่ําชอง

อาจารยผูสอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)
อาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารยพิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)
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1.7 รายงานผลการดําเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.--ตัวบงชี้ที่
1.1—
ขอที่
1

เกณฑการประเมิน
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
มีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 5 คนและไมเปนอาจารยประจําหลักสูตรอื่น พรอม
ทั้งประจําหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
 สรุปวา  ผาน  ไมผาน

2

คุณสมบัติของอาจารยประจํา
หลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 คนมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ในวุฒิทตี่ รง
หรือสัมพันธกบั สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ทัง้ 5 คน
โดยมีอาจารยซึ่งมีคุณวุฒิ วิทยาการคอมพิวเตอร จํานวน 4 คน
คือ
ผศ.ดร.มนัสวี แกนอําพรพันธ
ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย
ดร.สมนึก พวงพรพิทักษ
ผศ.ดร.จันทิมา พลพินิจ
และ อาจารยทีมีในคุณวุฒิ วิศวกรรมคอมพิวเตอร จํานวน 1 คน
ผศ.ดร.ฉัตรเกลา เจริญผล
ซึ่งเปนคุณวุฒติ รงและสัมพันธอางอิงจาก
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร พ.ศ.2552
- Computer Science Curricula 2013: Curriculum – ACM
(คุณวุฒขิ องอาจารยประจําหลักสูตร ตามตารางอาจารยประจําหลักสูตร
ปพ.ศ. 2557)
 สรุปวา  ผาน  ไมผาน

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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คนที่
1

2

3

4

5

มีคุณสมบัติเปน
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
 อาจารยสอบวิทยานิพนธ
 อาจารยผูสอน
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
 อาจารยสอบวิทยานิพนธ
 อาจารยผูสอน
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
 อาจารยสอบวิทยานิพนธ
 อาจารยผูสอน
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
 อาจารยสอบวิทยานิพนธ
 อาจารยผูสอน
 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
 อาจารยสอบวิทยานิพนธ
 อาจารยผูสอน

สรุปวา  ผาน  ไมผาน
3

คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร

อาจารยประจําหลักสูตร คนที่ 1/2/3 เปนอาจารยผูรับ ผิดชอบหลักสูตร ซึ่งมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกและตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
สรุปวา  ผาน ไมผาน

4

คุณสมบัติของอาจารยผูสอน

มีอาจารยผูสอนทั้งหมด 7 คน ประกอบดวย
1. อาจารยผูสอนภายในคณะ 7 คน ไดแก
(1) ผศ.ดร. จันทิมา พลพินิจ
(2) ผศ.ดร. ฉัตรเกลา เจริญผล
(3) ผศ.ดร. มนัสวี แกนอําพรพันธ
(4) ผศ.ดร. พนิดา ทรงรัมย
(5) อาจารย ดร. รพีพร ช่ําชอง
(6) อาจารย ดร. สมนึก พวงพรพิทักษ
(7) อาจารย ดร. พัฒนพงษ ชมภูวิเศษ
2. อาจารยผูสอนนอกคณะ (ภายในมหาวิทยาลัย) จํานวน - คน
3. อาจารยพิเศษภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน - คน
ซึ่งทั้งหมดมี
1. คุณวุฒิตั้งแตป ริญญาเอกและบางทานมีตําแหนงผูชวยศาสตราจารย และ
2. มีป ระสบการณดานการสอน และ

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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3. มีป ระสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
สรุปวา  ผาน  ไมผาน
5

คุณสมบัติของอาจารยทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธหลักและอาจารยที่
ปรึกษาการคนควาอิสระ

มีอาจารยที่ทําหนาที่เปนทีป่ รึกษาวิทยานิพนธหลักของนิสิตในหลักสูตร จํานวน 7
คนดังนี้
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธหลัก
1. ผศ.ดร. จันทิมา
2. ผศ.ดร. ฉัตรเกลา

3. ผศ.ดร. พนิดา
4. ผศ.ดร. มนัสวี
5. ดร. พัฒนพงษ
ชมภูวิเศษ
6. ดร. สมนึก

6

คุณสมบัติของอาจารยทปี่ รึกษา
วิทยานิพนธรวม (ถามี)

สาขาที่จบ
PhD (Computer
Science)
Ph.D. (Electrical
and Computer
Engineering)
ปร.ด. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร)
PhD (Computer
Science)
PhD (Computer
Science)
PhD (Computer
Networking)

ประสบการณวิจัย
 มี
 ไมมี
 มี
 ไมมี
 มี
 ไมมี
 มี
 ไมมี
 มี
 ไมมี
 มี
 ไมมี

ซึ่งทั้งหมด
1. เปนอาจารยประจํา และ
2. คุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
3. มีป ระสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
สรุปวา  ผาน  ไมผาน
มีอาจารยที่ทําหนาทีท่ ปี่ รึกษาวิทยานิพนธรวมของนิสิตในหลักสูตรจํานวน 5 คน
ดังนี้
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม
1. ผศ.ดร. จันทิมา
2. ผศ.ดร. ฉัตรเกลา

3. ผศ.ดร. พนิดา
4. ผศ.ดร. มนัสวี
5. ดร. พัฒนพงษ
ชมภูวิเศษ
6. ดร. สมนึก

สาขาที่จบ
PhD (Computer
Science)
Ph.D. (Electrical
and Computer
Engineering)
ปร.ด. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร)
PhD (Computer
Science)
PhD (Computer
Science)
PhD (Computer
Science)
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ประสบการณวิจัย
 มี
 ไมมี
 มี
 ไมมี
 มี
 ไมมี
 มี
 ไมมี
 มี
 ไมมี
 มี
 ไมมี
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ซึ่งทั้งหมดมี
1. คุณวุฒปิ ริญญาเอกหรือตําแหนงทางวิชาการตั้งแตรองศาสตราจารยในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธกัน และ
2. มีป ระสบการณในการทําวิจัยที่ไมใชสวนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
สรุปวา  ผาน  ไมผาน
7

คุณสมบัติของอาจารยผูสอบ
วิทยานิพนธ

มีอาจารยที่ทําหนาทีผ่ ูสอบวิทยานิพนธของนิสิตในหลักสูตร จํานวน 8 คน ดังนี้
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม
1. ผศ.ดร. จันทิมา
2. ผศ.ดร. ฉัตรเกลา

3. ผศ.ดร. พนิดา
4. ผศ.ดร. มนัสวี
5. ดร. พัฒนพงษ
ชมภูวิเศษ
6. ดร. สมนึก
7. ดร. รพีพร
8. ดร.คํารณ สุนัติ
(ม.ข.)

สาขาที่จบ
PhD (Computer
Science)
Ph.D. (Electrical
and Computer
Engineering)
ปร.ด. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร)
PhD (Computer
Science)
PhD (Computer
Science)
PhD (Computer
Networking)
PhD (Computer
Science)
ปร.ด. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร)

ประสบการณวิจัย
 มี
 ไมมี
 มี
 ไมมี
 มี
 ไมมี
 มี
 ไมมี
 มี
 ไมมี
 มี
 ไมมี
 มี
 ไมมี
 มี
 ไมมี

สรุปวา  ผาน ไมผาน
8

การตีพิมพเผยแพรผลงานของ
ผูสําเร็จการศึกษา

ผลงานตีพิมพเผยแพรของผูสําเร็จการศึกษาแผน ก. ทุกคนไมต่ํากวารายงานสืบ เนื่อง
จากฉบั บ เต็ ม ในการประชุ มทางวิ ชาการ (proceeding)หรือ วารสารหรื อสิ่ งพิ มพ
วิชาการซึ่งอยูในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส
สรุปวา  ผาน ไมผาน

9

ภาระงานอาจารยที่ป รึ กษา
ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
วิทยานิพนธและการคนควาอิสระ หลักสูตรบัณฑิต พ.ศ. 2548 ขอ 10 ซึ่งอาจารยประจําหนึ่งคนใหเปน
ในระดับบัณฑิตศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาไดไมเกิน 5 คน นอกจากจะไดรับการอนุมัติจาก

สถาบันอุดมศึกษานั้น (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กําหนดใหอยูในดุลย
พินิจของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ

จํานวนนิสิต
ระดับปริญญา
โท
Thesis

IS

1. ดร.มนัสวี แกนอําพร
พันธ
2 ผศ.ดร.ฉัตรเกลา เจริญ
ผล
3 ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย

2
2

1

4 ดร.จันทิมา พลพินิจ

3

1

5 ดร.สมนึก พวงพรพิทักษ

1

1

6 ดร.พัฒนพงษ ชมภูวิเศษ

4

จํานวน
นิสิต
ระดับ
ปริญญ
าเอก
Thesis
1

รวม

2

4

1

4
1/3
3
1/3
2
1/3
10

1
6

หมาย
เหตุ

1

หมายเหตุ ดร.พัฒนพงษ ชมภูวิเศษ ตามคําสัง่ หมายเลข ศธ 0530/550
ลงวันที่ 25 มีนาคม 2558 ไดรับการอนุมตั ิใหขยายนิสติ ในที่ปรึกษา
วิทยานิพนธจาก 5 คนเปน 10 คน ผานการอนุมัติจากคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย
สรุปวา  ผาน ไมผาน
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10

อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระระดับบัณฑิตศึกษามี
และการคนควาอิสระในระดับ ผลงานวิจัยอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
บัณฑิตศึกษาควรมีผลงานวิจยั
อยางตอเนือ่ งและสม่ําเสมอ
อาจารยที่ปรึกษา
2554
2555
วิทยานิพนธ
1. ดร.มนัสวี แกน
อําพรพันธ
2 ผศ.ดร.ฉัตรเกลา
เจริญผล
3 ผศ.ดร.พนิดา
ทรงรัมย
4 ดร.จันทิมา พล
พินิจ
5 ดร.สมนึก พวง
พรพิทักษ
6 ดร.พัฒนพงษ
ชมภูวิเศษ
อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ
1. ดร.มนัสวี แกน
อําพรพันธ
2 ผศ.ดร.ฉัตรเกลา
เจริญผล
3 ผศ.ดร.พนิดา
ทรงรัมย
4 ดร.จันทิมา พล
พินิจ
5 ดร.สมนึก พวง
พรพิทักษ
6 ดร.พัฒนพงษ
ชมภูวิเศษ
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ชื่อ-สกุล
1. ดร.มนัสวี แกนอําพรพันธ

2 ผศ.ดร.ฉัตรเกลา เจริญผล

3 ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย

4 ดร.จันทิมา พลพินิจ

5 ดร.สมนึก พวงพรพิทักษ

6 ดร.พัฒนพงษ ชมภูวิเศษ
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การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กําหนด

ผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรในป พ.ศ.
√ 2554
√ 2555
 2556
√ 2557
√ 2558
√ 2554
√ 2555
√ 2556
 2557
√ 2558
 2554
√ 2555
 2556
√ 2557
√ 2558
 2554
 2555
√ 2556
√ 2557
√ 2558
 2554
√ 2555
√ 2556
√ 2557
√ 2558
 2554
 2555
 2556
√ 2557
√ 2558

สรุปวา ผาน  ไมผาน
รับนิสิตรุนแรกเมื่อปการศึกษา 2555 ครบวงรอบการปรับ ปรุงในปการศึกษา 2559
โดยยังไมครบกําหนดระยะการปรับ ปรุง
จึงผานเกณฑขอนี้
สรุปวา ผาน  ไมผาน

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หมวดที่ 2 อาจารย
2.1 รายงานผลการดําเนินงาน คุณภาพอาจารย --ตัวบงชี้ที่ 4.2-ประเด็น
2.1.1 รอยละอาจารยที่มีคุณวุฒิป ริญญาเอก
2.1.2 รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ
2.1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย
2.1.4 จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรบั
การอางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจํา
หลักสูตร (เฉพาะปริญญาเอก)
คะแนนเฉลี่ย

ขอมูล
รอยละ 100
รอยละ 80
รอยละ 148
50/5

คะแนนประเมิน
5
4
5
5

4.75

2.2 รายงานผลการดําเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย--ตัวบงชีท้ ี่ 4.1-ผลการดําเนินงาน
ระบบการรับและแตงตัง้ อาจารยประจําหลักสูตร
กลไกในการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร:
ในการรับ และแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรคนใหมสําหรับ วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) จะแบงไดเปน 2 ลักษณะ
คือ (1) การรับเขามาแบบทดแทน คือ การรับอาจารยคนใหมเขามาแทนที่คนเดิมในหลักสูตร และ (2) การรับเขามาแบบ
เพิ่มเติม คือ การที่อาจารยประจําหลักสูตรมีครบแลว แตมีการเพิ่มเติมรายชื่อเขามา อยางไรก็ตามกลไกในการรับ และแตงตั้ง
อาจารยป ระจําหลักสูตรสามารถแสดงไดดังนี้
ขั้นตอนที่ 1: อาจารยป ระจํา หลักสูต รปจจุ บันจะประชุมเพื่อพิจ ารณาถึ งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงอาจารย ป ระจํ า
หลักสูต ร โดยตองมีกรรมการและอาจารย ประจําหลักสูตรร วมประชุ มไมนอยกวา 80% โดยการรับ และ
แตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรใหมเกิดจาก 4 ปจจัยหลัก คือ
(1) ปจจัยอันเกิดจากแผนการลาเพื่อไปรวมทําวิจัยยังสถาบันอื่นทั้งในและตางประเทศของอาจารยที่
เกินกวา 3 เดือน
(2) ปจจัยจากการยายหนวยงาน และการลาออกของอาจารย
(3) ปจจัยจากจํานวนผูเกษียณในแตละป
(4) ปจจัยเรื่องคุณวุฒิและตําแหนงวิชาการ
ขั้น ตอนที่ 2: พิจ ารณาผู ที่ มีคุณ สมบัติ ที่ เหมาะสมทั้ งหมดที่ส ามารถเป นอาจารย ป ระจํ าหลั ก สูต ร วท.ม. (วิ ท ยาการ
คอมพิวเตอร) ได โดยผูท ี่จะเปนอาจารยประจําหลักสูตรฯ ตามคุณสมบัตทิ ี่กําหนดไวดังนี้
(1) มีวุฒิก ารศึกษาระดับปริญ ญาเอกในสาขาที่ต รงหรื อสัมพั นธกั นกับสาขาวิ ทยาการคอมพิว เตอร
หรือมีตําแหนงวิชาการตั้งแตระดับ รองศาสตราจารยขึ้นไปในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกันกับ สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอรก็ได และ
(2) ตองเปนผูที่มีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง โดยพิจารณาจากงานวิจัย 5 ปยอนหลัง ซึ่งงานวิจัยอาจจะ
อยูในรูปแบบการตีพิมพผลงานวิจัยหรือการดําเนินงานในโครงการวิจัยที่เกี่ยวของหรือสัมพันธกับ
สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรก็ได และ
(3) หากมี ผู ที่ผ านการพิ จารณาหลายท าน ทางหลั กสู ต รฯ มี ก ารกํ าหนดเกณฑก ารให คะแนน จาก
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
คะแนนเต็ม 10 โดยมีเกณฑดังนี้
(1) สวนคุณวุฒิ (7 คะแนน)
- วุฒิตรง หรือ สัมพันธกับหลักสูตร ตั้งแตปริญญาตรี โท และ เอก 3 คะแนน
- การมีตําแหนงทางวิชาการ 3 คะแนน
- งานวิจัย มีผลงานวิจัยอยางตอเนื่องในระยะเวลา 5 ป 1 คะแนน
(2) สวนการบริหารและความสามารถในการเขารวมบริหาร (3 คะแนน)
- ประสบการณการบริหารหลักสูตร (ไดแก เคยเปนหรือเปนประธานหลักสูตร
หรือ อาจารยประจําหลักสูตรมากอน) 1 คะแนน
- ความสามารถในการเขารวมบริหาร (เชน การเขาประชุมอยางสม่ําเสมอ) 2
คะแนน
ขั้นตอนที่ 3: เมื่อทางหลักสูตรกําหนดรายชื่อผูที่เหมาะสมไดแลว จากนั้นจะเสนอรายชื่อบุคคลที่ผานการพิจารณาไปยัง
คณะฯ
ขั้นตอนที่ 4: คณะฯ จะเสนอเรื่องการขอปรับ ปรุงตอรองอธิการบดีฝายวิชาการเพื่อพิจารณาและเสนอใหกรรมการ
วิชาการพิจารณา หากกรรมการวิช าการเห็ นชอบ ก็จะเสนอสภามหาวิ ทยาลัย ใหค วามเห็ นชอบรายชื่อ
อาจารยประจําหลักสูตรชุด ใหม เมื่อมีมติใหความเห็นชอบ ก็จะการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรอยาง
เปนทางการตอไป และทางมหาวิทยาลัยจะแจงใหสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อทราบและรับรอง

ผลการดําเนินงานสําหรับกลไกในการรับและแตงตัง้ อาจารยประจําหลักสูตร:
แมวาในรอบป 2558 จะไม มีการเปลี่ยนแปลงอาจารยป ระจําหลัก สูตร แต จากกลไกในการรับ และแตงตั้ งอาจารย
ประจําหลักสูตรที่ระบุไวขางบน ทําใหเกิดผลการดําเนินงานกับหลักสูตรฯ ดังนี้
(1) ทางหลักสูต รฯ ไดอาจารยประจําหลักสูต ร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร ) ในปจจุบัน ที่มีคุณสมบัติที่ตรง
ตามที่กําหนดไวของหลักสูตรทั้ง 5 ทาน
(2) ทางหลั ก สู ต รฯ ได อาจารยป ระจํา หลั กสู ต รที่สามารถเข าร วมการประชุม เพื่ อพิ จารณาในวาระสํ า คัญ ของ
หลักสูตรฯ และชวยงานของหลักสูตร (เชน การปรับปรุงหลักสูตร) ไดอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
(3) ทางหลักสูตรฯ ไดอาจารยประจําหลักสูตรที่มีงานวิจัยอยางตอเนื่อง
(4) ทางหลักสูตรฯ ไดอาจารยประจําหลักสูตรที่สามารถเปนทั้งอาจารยผูสอน อาจารยที่ป รึกษาวิท ยานิพนธและ
การคนควาอิสระ ตลอดจนการเปนกรรมสอบทั้งวิทยานิพนธและการคนควาอิสระได
(5) อัตราคงอยูของอาจารยป ระจําหลักสูตรคงที่ ไมมีการเปลี่ยนแปลง
(6) ในรอบป 2558 ที่ผานมา การลาเพื่อไปปฏิบัตภิ ารกิจบางประการของอาจารยประจําหลักสูตรที่ไมเกิน 3 เดือน
ไมสงผลกระทบตอหลักสูตร
การประเมินกลไกในการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร:
ในการประเมินกลไกในการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรวาเหมาะสมหรือไม ทางหลักสูตรฯ จะประเมินกลไก
ในการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรจากผลที่ตามมาใน 3 ประเด็น
(1) พิจ ารณาจากคุ ณสมบั ติ ของอาจารยป ระจํา หลัก สูต รวา ตามกลไกที่กํ าหนด ทางหลั กสู ตรไดอาจารยป ระจํ า
หลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดหรือไม
(2) พิจารณาจากความสม่ําเสมอในการเขาประชุมในวาระสําคัญของหลักสูตรฯ
(3) พิจารณาจากความสามารถของอาจารยป ระจําหลักสูต รวา อาจารยป ระจําหลักสูตรทั้ง 5 ทานยังสามารถเปน
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ ตลอดจนการเปนกรรมสอบวิท ยานิพนธและ
การคนควาอิสระไดหรือไม
(4) พิจารณาจากอัตราคงอยูข องอาจารยประจําหลักสูตร โดยพิจารณาตามระยะเวลาตั้งแตเดือนสิงหาคม 2558 –
กรกฎาคม 2559
จากการประเมินกลไกในการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรของหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) พบวา
อาจารยป ระจําหลักสูตรทั้ง 5 ทานมีคุณสมบัติตามที่กําหนด และในรอบปที่ผานมาอาจารยประจําหลักสูตรทั้ง 5 ทานมีการ
เขาประชุมในวาระสําคัญของหลักสูตรฯ อยางพรอมเพรียงและสม่ําเสมอ ทําใหไมมีขัดแยงในเรื่องการบริหารหลักสูตร และ
นอกจากนี้ อาจารยป ระจําหลักสูตรทั้ง 5 ทานยังสามารถเปนอาจารยผูสอน อาจารยที่ป รึกษาวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระ ตลอดจนการเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธและการคนควาอิสระได และตั้งแตเดือนสิงหาคม 2558 – กรกฎาคม 2559
จะเห็นวาอัตราคงอยูของอาจารยประจําหลักสูตรไมมีการเปลี่ยนแปลง
การปรับปรุงกลไกในการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร:
แมวากลไกในการรับ และแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูต รของหลัก สูต ร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) จะทําใหไ ด
อาจารยป ระจําหลักสูต รที่เหมาะสมดังที่แสดงในผลการดําเนินการ แตภายหลังที่มีการทบทวนกลไกดังกลาวพบวา หากใน
อนาคต ถาทางหลักสูตรตองคัดเลือกอาจารยประจําหลักสูต รคนใหม และอาจารยที่ผานการพิจารณานั้นเปนอาจารยป ระจํา
หลักสูตรอื่นอยูกอนแลว จะทําใหเกิดคามลาชาในการแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูต ร ดังนั้นทางหลักสูต รฯ จึงมีการปรับปรุง
กลไกในการรับและแตงตั้งอาจารยป ระจําหลักสูตร ในสวนของกําหนดเกณฑการใหคะแนนเพื่อใชในการพิจารณาคุณสมบัติ
ของอาจารยที่จะมาเปนอาจารยประจําหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) โดยมีการปรับปรุงดังนี้
(1) เพิ่มคะแนนในการพิจารณา จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน เปน 15 คะแนน
(2) เพิ่มเกณฑการใหคะแนนมาอีก 1 เรื่องดังนีค้ ือ “ความพรอมในการเขารวมเปนอาจารยประจําหลักสูตร”
 ถาอาจารยทานนั้นมีคุณสมบัติตรง แตยังไมไดเปนอาจารยป ระจําหลักสูต รใดเลย จะได 5 คะแนนในสวน
ความพรอมในการเขารวมเปนอาจารยประจําหลักสูตร
 ถาอาจารยทานนั้นมีคุณสมบัติตรง แตเปนเปนอาจารยประจําหลักสูต รอื่นอยูแลว โดยสามารถลาออกโดย
ไมสงผลกระทบต อหลักสูต รเดิม จะได 3 คะแนนในสวนความพรอมในการเขารวมเป นอาจารยป ระจํ า
หลักสูตร


ถาอาจารยทานนั้นมีคุณสมบัติต รง แตเป นอาจารย ประจําหลั กสูตรอื่นอยูแลว และการลาออกคอนขา ง
สง ผลกระทบตอ หลั กสู ต รเดิม จะได 1 คะแนนในสว นความพร อมในการเข าร ว มเปน อาจารยป ระจํ า
หลักสูตร
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ระบบการบริหารอาจารย
กลไกในการบริหารอาจารย:
โดยทั่วไปแลวกอนการตั้งงบประมาณฯ สําหรับปการศึกษาใหม อาจารยประจําหลักสูตรฯ ทุกทานจะตองสง
แผนพัฒนาตนเองใหทางหลักสูตรฯ เพื่อทีภ่ าควิชาฯ และหลักสูตรจะใชเปนขอมูลในการพิจารณาวา แผนพัฒนาตนเองของ
อาจารยนั้น จะสงผลกระทบตอหลักสูตรฯ หรือไม เพราะหากสงผลกระทบกับ หลักสูตร จะไดตระเตรียมแผนดาน
อัตรากําลังมารองรับ โดยการวางแผนอัตรากําลังพิจารณาจาก 4 ปจจัยหลัก คือ
(1) ปจจัยอันเกิดจากแผนการลาเพื่อไปศึกษาตอของอาจารย
(2) ปจจัยอันเกิดจากแผนการลาเพื่อไปรวมทําวิจัยยังสถาบันอื่นทั้งในและตางประเทศของอาจารยที่เกิน
กวา 3 เดือน
(3) ปจจัยจากการยายหนวยงาน และการลาออกของอาจารย
(4) ปจจัยจากจํานวนผูเกษียณในแตละป จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงวิชาการ
 ถาการเปลี่ยนแปลงอัตรากําลัง เกิดจากปจจัยที่ (1) และ (2) จะมีปรับโยกยายตําแหนงของอาจารยในภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอรเอง เพื่อใหเกิดความเหมาะสม
 แตถาเกิดจากปจจัยที่ (3) และ (4) ทางหลักสูต รและภาควิชาจะมีการวิเ คราะหจํานวนอาจารยที่เหลืออยูวา
เพียงพอหรือไม หากไมเพียงพอก็จะมีการสรรหาใหมตามกลไกในการรับ และแตงตั้งอาจารยป ระจําหลักสูตร
ของหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
นอกจากนั้นหลักสูต รฯ จะมีการประชุมเพื่อพูด คุยเกี่ยวกับแผนพัฒนาตนเองของอาจารยแตละทาน วาจะสงผล
กระทบตอ หลั กสู ต รหรือไม รวมถึ ง การทบทวนคุ ณสมบัติ ของอาจารย ป ระจํา หลั ก สูต รฯ ตามเกณฑ มาตรฐานกํา กั บ
หลักสูตรฯ จะรวมกับคณะวิท ยาการสารสนเทศในการวางแผนอัตรากําลังเพื่อแสดงใหเ ห็นถึงอัตราการคงอยู จํานวนผู
เกษียณในแตละป จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงวิชาการ เพื่อวิเคราะหจํานวนอาจารยที่ตองสรรหาทุกๆ 5 ป
สําหรับหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) จะใชปจจัย ในการพิจารณาหลักๆ 4 อยางในการกําหนดกลไกใน
การบริหารอาจารย นั่นคือ อัตราคงอยู จํานวนภาระงาน (โดยพิจารณาใน 2 ลักษณะคือ ภาระงานสอน และภาระการเปน
อาจารยที่ปรึกษา) การพัฒนาตนเอง และการลาตางๆ
กลไกในการบริหารอาจารยที่แยกการบริหารตามปจจัยที่ใชในการพิจารณาทั้ง 4 ดาน สามารถแสดงไดดังนี้

1. กลไกในการบริหารอาจารยดานอัตราคงอยู
ภาควิชาและหลักสูตร รวมกับคณะ วางแผนอัตรากําลังเพื่อแสดงใหเ ห็นถึงอัตราการคงอยู จํานวนผูเกษียณ
ในแตละป จําแนกตามคุณวุฒิและตําแหนงวิชาการ เพื่อวิเคราะหจํานวนอาจารยที่ตองสรรหา ทุก ๆ 5 ป
 กรณีท ี่หลักสูตรมีความจําเปนตองสรรหาอาจารยประจําหลักสูตรเพิม่ เติม หลักสูตรฯ จะเสนอคุณสมบัติของ
อาจารยที่สอดคลองกับหลักสูตรตอคณะและมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการตามกระบวนการในการคัดเลือก
ดําเนินการตามระบบที่มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด
 หลักสูตรมีการทบทวนกระบวนการสําหรับปการศึกษาถัดไป
โดยกลไกในการบริหารอาจารยดานอัตราคงอยูข องหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) สามารถแสดงไดดัง
flowchart ขางลางนี้
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เริ่มตน
สํารวจอัตราการคงอยูของอาจารยทุกภาค
การศึกษา (กอนปดภาคการศึกษา)
หลักสูตรฯ พิจารณาอัตราการคงอยู
ของอาจารย
ไมใช

ไมใช

มีผูเ กษียณ

ใช

หลักสูตรจะทําการเสนอคุณสมบัติของ
อาจารยที่สอดคลองกับหลักสูตรตอคณะฯ

มีลาออก
ใช
ใช

อาจารยในภาคฯ ไม
เพียงพอ

ไมใช
โยกยายกันเองในภาคฯ ตามความ
เหมาะสม

ภาควิชาและหลักสูตร รวมกับคณะ
วางแผนอัตรากําลัง
ดําเนินการตามกระบวนการในการ
คัดเลือกดําเนินการตามระบบที่
มหาวิทยาลัยเปนผูกําหนด

จบ

2. กลไกในการบริหารอาจารยดานภาระงาน
สําหรับกลไกในการบริหารอาจารยดานภาระงานนั้น จะพิจารณาขากภาระงานที่เปนปจจัยหลักสําหรับ หลักสูตร วท.ม.
(วิทยาการคอมพิวเตอร) 2 ประการคือ (1) ปจจัยดานการเปนอาจารยที่ปรึกษา TS และ IS (โดยจะพิจารณาทั้งจากการเปนที่
ปรึกษาหลักและที่ป รึกษารวม) และ (2) ปจจัยดานการสอน โดยทางหลักสูตรฯ จะมีกลไกในการบริหารอาจารยดานภาระงาน
ดังที่แสดงใน flowchart ขางบน
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เริ่มตน
ไมใช

ภาระงานการเปนที่
ปรึกษา

ราวๆ เดือน เม.ย. และ
ส.ค. จะมีการประชุมเพื่อ
กําหนดรายวิชาที่จะเปด
สอนในเทอมที่ 1 และ 2

ไมใช

มี Advisee ครบ 5
คนแลว

รวมกันกําหนดผูสอนตาม
ความเชี่ยวชาญและความ
เหมาะสม

ไมใช
ยังรับ advisee ไดตอ

มีอาจารยที่
ภาระการสอน
หรืออื่นๆ มาก
หรือไม
ไมใช
จัดใหสอนคน
เดียวได

ใช

ใช

อาจารยมี ตน.
วิชาการหรือไม
ใช
ใช

ตองขยายภาระฯ
การเปนที่ปรึกษา

หยุดรับ advisee

ใช

ไมใช

ดําเนินการตาม
กระบวนการในการ
ขยายการรับนิสิตใน
ที่ปรึกษาระบบตาม
ระเบียบทีบ่ ัณฑิต
วิทยาลัยกําหนด

หากอาจารยทานนั้น
จําเปนตองสอน ให
รายวิชานั้นมีอาจารย
สอน 2 ทาน

สง มคอ. 3 กอนการเปดภาคการศึกษา
ภายหลังจากสงเกรด จะมีการทวนสอบและ
สง มคอ. 5
จบ

จากที่ก ล าวมาข า งต น วา ในการบริ หารอาจารย ด านภาระงานของหลั ก สูต ร วท.ม. (วิ ท ยาการคอมพิ วเตอร ) จะ
พิจารณาภาระงานหลัก 2 ภาระคือ ปจจัยดานการเปนอาจารยที่ปรึกษา TS และ IS และปจจัยดานการสอน
สําหรับปจจัยดานการเปนอาจารยที่ปรึกษา TS และ IS หากอาจารยยังไมมีตําแหนงวิชาการ จะเปนที่ป รึกษาของ
นิสิตได 5 ทาน แตถาหากอาจารยยังมีตําแหนงวิชาการแลว สามารถขยายภาระการเปนที่ป รึกษาไดเ ปน 10 ทาน และเพื่อ
เปนการลดภาระของการเปนอาจารยที่ปรึกษา หรือเปนการชวยประสานการใหคําแนะนํานิสิตใหสามารถทํางานวิจัยได
อยางมีประสิทธิภาพและไมหยุดชะงัก ดังนั้นทางหลักสูตรฯ จึงสนับสนุนใหนิสิตที่ทํา TS สามารถมีที่ปรึกษารวมดวยได
สําหรั บ ป จจั ยดา นการสอนทางหลัก สูต ร วท.ม. (วิ ทยาการคอมพิว เตอร ) จะจัด สรรให อาจารย สอนในวิชาที่ ต น
เชี่ยวชาญ เพื่อลดภาระในการเตรียมการสอน และกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอนิสิต รวมถึง ในบางวิชาก็สามารถมีอาจารย
สอน 2 ทาน
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3. กลไกในการบริหารอาจารยดานการพัฒนาตนเอง
เริ่มตน
กําหนดกฎเกณฑรวมกันในหลักสูตรฯ วาอาจารยประจําหลักสูตร
ควรมีการพัฒนาตนเองอยางนอย 1 เรื่องในแตละรอบปการศึกษา
กอนการวางแผนงบประมาณในปงบประมาณตอไป อาจารยตองสง
แผนพัฒนาตนเอง

ถาการพัฒนา
ตนเองเปนการขอ ตน.
วิชาการ

ไมใช
นําแผนการพัฒนาของ
อาจารยแตละทานมา
ประกอบการตั้งงบประมาณ
ในปงบประมาณตอไป

ใช
ใหดําเนินการตาม
กระบวนการของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย โดยจะไมขอใช
งบประมาณในสวนนี้

รวมกันกําหนดงบประมาณที่
อาจารยแตละทานสามารถใชได
ในแตละป

ไมใช

ถาไปประชุมวิชาการ
หรือลาไปทําวิจัยระยะสั้น
ในตางประเทศ

ขอใชงบประมาณโดยดําเนินการ
ตามกระบวนการของคณะฯ

ใช

ขอใชงบประมาณที่ไดรับ พรอมทั้ง
ดําเนินการขอทุนสนับสนุนจาก
มหาวิทยาลัย

รายงานการไปพัฒนาตนเอง
จบ

ในแตละปกอนการจัดตั้งงบประมาณ อาจารยทุกทานจะตองจัดสงแผนการพัฒนาตนเองใหท างภาควิชาฯ และทาง
คณะฯ เพื่อการจัดเตรียมงบประมาณที่เหมาะสมในปงบประมาณถัดไปตอไป โดยทั่วไปการพัฒนาตนเองของอาจารยจะมี
3 ลักษณะคือ
(1) การพัฒนาตนเองดานการขอตําแหนงวิชาการ
(2) การพัฒนาตนเองดานการฝกอบรม
(3) การพัฒนาตนเองดานการไปรวมงานประชุมวิชาการหรือการทําวิจัยระยะสั้นทั้งในและตางประเทศ
ซึ่งการจะไปพัฒนาตนเองดานใดนั้น ขึ้นกับ ความตองการของอาจารยแตละทานเอง แตควรไปพัฒนาตนเองอยางนอย
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ปละ 1 ครั้ง อยางไรก็ตาม หากเปนการไปการพัฒนาตนเองดานการไปรวมงานประชุมวิชาการหรือการทําวิจัยระยะสั้นใน
ตางประเทศ อาจารยสามารถขอทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยไดอีกดวย

4. กลไกในการบริหารอาจารยดานการลา
เริ่มตน
ไมใช

ใช

อาจารยประสงคที่จะ
ลาเปนระยะเวลา > 3

อาจารยผูลาตองทําเรื่องลา
ตามกระบวนของคณะฯและ
มหาวิทยาลัย พรอมทั้งระบุ
อาจารยผูปฏิบัติราชการแทน
ในระหวางที่ลา

ตองสรรหาอาจารย
ประจําหลักสูตรใหม?
ใช
ไมใช

ไปทําวิจัยหรือศึกษา
เพิ่มเติมระยะสั้น
ไมใช

ใช
รายงานการกลับมาทํางานและไป
ราชการตามกระบวนการของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย

จัดสรรเองภายใน
ภาควิชาฯ ได

หลักสูตรจะทําการเสนอคุณ สมบัติ
ของอาจารยที่สอดคลองกับหลักสูตร
ตอคณะฯ เพือ่ แกปญหาเรื่อง
อัตรากําลัง ภายใตกระบวนการของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย

ใช

ภาควิชาและหลักสูตรปรับเปลี่ยน
ตามความเหมาะสม จากนั้น
ดําเนินการตามกระบวนการของ
คณะฯ และมหาวิทยาลัย

จบ

ในการลาตางๆ เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอหลักสูตรฯ จึงมีขอตกลงรวมกันวา อาจารยประจําหลักสูต รแตละทานจะ
ลาไมเกิน 3 เดือน และระหวางการลานั้น จะตองมีการมอบหมายใหอาจารยประจําหลักสูตรทานอื่นปฏิบัติราชการแทนใน
ระหวางการลา และในชวงเวลาเดียวกันก็จะไมมีอาจารยทานไดลาดวยระยะเวลาเดียวกันพรอมๆ กัน
อยางไรก็ตาม หากอาจารยประจําหลักสูตรทานใดมีความจําเปนตองลาเพื่อไปปฏิบัติภารกิจนานเกินกวา 3 เดือน
ควรมี การวางแผนและแจ งล วงหนา อย างน อย 3 เดื อน เพื่ อทางหลักสูต รฯ จะไดมีก ารวาแผนสรรหาอาจารยป ระจํา
หลักสูตรทานมาขึ้นมาแทน เพื่อจะไดมีการทํางานที่ตอเนื่องนั่นเอง

ผลการดําเนินการตามกลไกในการบริหารอาจารย:
ผลการดําเนินการของกลไกในการบริหารอาจารยจําพิจารณาใน 4 ประเด็นหลัก นั่นคือ อัตราคงอยู จํานวนภาระ
งาน (โดยพิจารณาใน 2 ลักษณะคือ ภาระงานสอน และภาระการเปนอาจารยที่ปรึกษา) การพัฒนาตนเอง และการลา
ตางๆ
- ในประเด็นเรื่ องของอัต ราคงอยู พบวาในป ที่ผานมาไมมี การเปลี่ยนแปลงจํานวนอาจารยป ระจําหลักสูตร
เนื่องจากไมมีการลาออก การยายที่ทํางาน หรือการเกษียณอายุราชการของอาจารยป ระจําหลักสูตร
- ในประเด็ นเรื่ องภาระงาน จากกลไกการบริก ารอาจารย ทําใหท างหลักสูตรสามารถประเมินไดวา อาจารย
ประจําหลักสูตร และอาจารยที่ป รึกษาทานใดที่ภาระการเปนที่ป รึกษาเต็มแลว และจําเปนตองทําการขยาย
ทางหลักสูตรจะมีการเตือนเพื่อใหทําเรื่องเพื่อขอขยายภาระการเปนที่ปรึกษา โดยขณะนี้มีอาจารย 3 ทานที่ทํา
การขยายภาระฯ แลว นั่นคือ ผศ. ดร. ฉัตรเกลา เจริญผล, ดร. สมนึก พวงพรพิทักษ และ ดร. พัฒนพงษ ชมภู
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-

-

วิเศษ ขณะเดียวกัน ในเรื่องภาระงานสอน เพื่อลดภาระของอาจารยไมใหมากเกินไป บางวิช าจะมีอาจารย
ผูสอน 2 ทานเพือ่ เปนการแบงเบาภาระการสอนลง
ในประเด็นเรื่องการพัฒนาตนเอง จากกลไกการบริการอาจารย ทางหลักสูตรฯ จะมีการตระเตรียมงบประมาณ
สําหรับการไปพัฒนาตนเองของอาจารยป ระจําหลักสูตร นอกจากนี้ ทางหลักสูตรยังสนับสนุนใหอาจารยประจํา
หลักสูตรไดทําการขอตําแหนงวิชาการของตนเอง ซึ่งในปที่ผานมา ดร. มนัสวี แกนอําพรพันธ ไดขอตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารยสําเร็จ
ในประเด็นเรื่องการลาตางๆ จากกลไกการบริการอาจารย เมื่ออาจารยป ระจําหลักสูต รมีความจําเปนตองไป
ปฏิบ ัติภารกิจใดๆ ระยะยางแตที่ไมเกิน 3 เดือน จะไมสงผลกระทบตอการบริหารหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร) เนื่องจากมีการวางแผนไวรองรับ นั่นคือ อาจารยแตละทานจะไมมีการลาระยะยาวในชวงเวลา
เดี่ยวกัน และในระหวางการลา ก็จะมีการกําหนดผูปฏิบัตริ าชการแทน โดยในรอบปที่ผานมามีอาจารยป ระจํา
หลักสูตรทีล่ าเพื่อไปปฏิบัติภารกิจที่ไมเกิน 3 เดือน ดังนี้
ชื่อผูลา
ผศ.ดร. พนิดา ทรงรัมย

สาเหตุการลา
ลาคลอด

ระยะเวลา
3 เดือน
(1 ก.พ. 59 – 30 เม.ย. 59)

ผศ.ดร. จันทิมา พลพินิจ ลาเพื่อไปทําวิจัย
ระยะสั้นใน
ตางประเทศ

3 เดือน
(14 พ.ค. 59 – 14 ส.ค. 59)

ผูปฏิบัติราชการแทน
อาจารยป ระจําหลักสูตร
วท.ม. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร)
ผศ.ดร. ฉัตรเกลา เจริญผล

การประเมินกลไกในการบริหารอาจารย:

ทางหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มีระบบในการประเมินกลไกการบริหารอาจารยใน 3 ดานหลัก นั่นคือ
1. ดานกาบริหารหลักสูตร
2. ดานการบริหารภาระงานของอาจารย โดยพิจารณาใน 2 ลักษณะคือ ภาระงานสอน และภาระการเปน
อาจารยที่ปรึกษา
3. ดานการบริหารและการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
เริ่มตน
ออกแบบแบบสอบถามสําหรับการประเมินความพึงพอใจตอการ
บริหารหลักสูตรฯ ในทุกๆ ดาน
อาจารยประจําหลักสูตรทําการประเมินความพึงพอใจตอการ
บริหารหลักสูตรฯ ในทุกๆ ดานผานแบบสอบถาม
ประธานหลักสูตรสรุปผลการประเมินกลไกในการบริหารอาจารย
และรวบรวมความคิดเห็นตางๆ เพื่อนําเขาที่ประชุมในชวง
การทวนสอบหรือการจัดทํา SAR
อาจารยประจําหลักสูตรประชุมฯ รวมกัน เพื่อพิจารณาผลที่ได เพื่อ
พิจารณาจุดแข็งและจุดออนในกลไกฯที่ใชอยู เพื่อการปรับปรุงกลไก
การบริหารอาจารยในทุกๆ ดาน
จบ
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อาจารยประจําหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) จะรวมกันออกแบบแบบสอบถามสําหรับการประเมินความพึง
พอใจตอการบริหารหลักสูตรฯ จากนั้นอาจารยประจําหลักสูตรทําการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรฯ ใน
ทุกๆ ดา นผานแบบสอบถาม และประธานหลักสูต รสรุป ผลการประเมินกลไกในการบริหารอาจารย และรวบรวมความ
คิดเห็นตางๆ เพื่อนํา เขาที่ป ระชุมในชวงการทวนสอบหรือการจัด ทํา SAR เนื่องจากอาจารยป ระจําหลักสูตรทุกทานจะ
ประชุมฯ ร วมกัน เพื่อพิจารณาผลที่ได เพื่อวิเคราะหหาจุดแข็งและจุดออนในกลไกฯที่ใ ชอยู เพื่อ การปรับ ปรุ งกลไกการ
บริหารอาจารยในทุกๆ ดาน

การปรับปรุงกลไกในการบริหารอาจารย:
ทางหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มีระบบในการปรับปรุงกลไกในการบริหารอาจารยดังนี้
เริ่มตน
ราวๆ เดือนมิถุนายน อาจารยประจําหลักสูตรทําการประเมินความ
พึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรฯ ในทุกๆ ดานผานแบบสอบถาม
ประธานหลักสูตรสรุปผลการประเมินกลไกในการบริหารอาจารย
และรวบรวมความคิดเห็นตางๆ เพื่อนําเขาที่ประชุมในชวง
การทวนสอบหรือการจัดทํา SAR
อาจารยประจําหลักสูตรประชุมฯ รวมกัน เพื่อพิจารณาผลที่ได เพื่อ
พิจารณาจุดแข็งและจุดออนในกลไกฯที่ใชอยู เพื่อการปรับปรุงกลไก
การบริหารอาจารยในทุกๆ ดาน
ที่ประชุมรวมกันประเมินจุดแข็งและจุดออนของกลไกการบริหาร
อาจารย
ไมใช

จุดแข็ง

ปรับปรุงแกไขให
เหมาะสม

ใช
คงขอกําหนดหรือ
ขอตกลงนั้นไว

จัดทํารายงานการประชุม
จบ

อาจารยประจําหลักสูตรทําการประเมินความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรฯ ในทุกๆ ดานผานแบบสอบถาม จากนั้น
ประธานหลักสูตรสรุปผลการประเมินกลไกในการบริหารอาจารย และรวบรวมความคิดเห็นตางๆ เพื่อนําเขาที่ป ระชุมในชวง
การทวนสอบหรื อการจั ดทํ า SAR เพื่อ ใหอาจารย ประจํา หลัก สูต รประชุ มฯ รว มกัน สํ าหรั บ พิจ ารณาผลที่ ได รวมถึง การ
พิจารณาจุด แข็งและจุดออนในกลไกฯที่ใ ชอยู เพื่อการปรับ ปรุงกลไกการบริหารอาจารยในทุกๆ ดาน ถาพบจุดออนในการ
บริหารก็จะรวมกันวิเคราะหและหาแนวทางในการแกปญหารวมกัน แตหากเปนสวนที่มีการบริหารจัด การที่เ หมาะสมอยูแลวก็
จะคงไวเชนเดิม
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ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
กลไกในการสงเสริมและพัฒนาอาจารย:
หลักสูตรจะกําหนดใหอาจารยป ระจําหลักสูตรกําหนดตนเองอยางนอย 1 เรื่องในแตละปการศึกษา ซึ่งการพัฒนา
ตนเองของอาจารยป ระจําหลักสูตรที่ผานมามี 3 ลักษณะคือ
(1) การเขารับการอบรม (Training)
(2) การไปรวมประชุมวิชาการตางๆ ซึ่งมี 2 ลักษณะคือ
- ในประเทศ : ใชงบประมาณของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
- ตางประเทศ : ใชงบประมาณของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ร วมกับงบประมาณสนับ สนุนจาก
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(3) การลาไปทําวิจัยหรือศึกษาระยะสั้นที่ไมเกิน 3 เดือน
โดยอาจารยแตละทาน อาจจะเลือกการพัฒนาในรูป แบบอยางใดอยางหนึ่ง หรือทั้ง 3 รูป แบบก็ได โดยภาควิชาฯ
และหลั ก สูต ร วท.ม. (วิ ท ยาการคอมพิว เตอร ) ได รวมกั นจัด ทํา กลไกการสง เสริ ม และพัฒ นาอาจารย ดั งแสดงตาม
flowchart
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เริ่มตน
อาจารยทุกทานสงแผนการพัฒนาตนเองในแตละป พรอมทั้ง
เอกสารประเมินกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
ภาควิชาฯ และหลักสูตรประชุมรวมกันเพื่อวางแผนในการจัดตั้ง
งบประมาณของการพัฒนาอาจารย โดยใชแผนงบประมาณปที่ผาน
และผลการประเมินฯ มาประกอบการจัดสรรงบประมาณปถัดไป
ไมเหมาะสม

งบประมาณที่เคยตั้งไว
เหมาะสมหรือไม

ที่ประชุมรวมกันกําหนด
งบประมาณใหม

เหมาะสม
คงตามแบบงบ
ประมาณเดิม

จัดทํารายงานการประชุม
เมื่อขึ้นปงบประมาณใหม ใหมีการ
บังคับใชงบประมาณตามแผน
ไมใช

ไมใช

ขอใชงบประมาณตาม
กระบวนการของคณะฯ

การพัฒนาตนเองเปนการ
ขอ ตน. วิชาการหรือไม

ไปประชุมวิชาการ
หรือการวิจัยระยะ
สั้นในตางประเทศ

ใช
ขอใชงบประมาณที่ไดรับ พรอม
ทั้งดําเนินการขอทุนสนับสนุน
จากมหาวิทยาลัยตามกระบวนการของมหาวิทยาลัย

ใช
ใหดําเนินการตาม
กระบวนการของคณะฯ
และมหาวิทยาลัย โดยไม
ใชงบประมาณในสวนนี้

รายงานการไปพัฒนาตนเอง
จบ

-

-

-

กอนการประชุ มเพื่ อจัด สรรเรื่องงบประมาณในปถัดไป อาจารยประจํา หลัก สูต รอยางนอย 80% จะเข า
ประชุ ม เพื่ อเสนอแผนพั ฒ นาตนเองว า ในป ง บประมาณที่ กํ าลั ง จะมาถึ ง (ผู ไ ม เ ข า ร ว มประชุ ม ก็ ต อ งส ง
แผนพัฒนาตนเองเชนกัน)
จากนั้น อาจารยประจําหลักสูตรจะประชุมเพื่อพิจารณาแผนการพัฒนาอาจารยป ระจําหลักสูตร (ซึ่งอาจจะใช
รายงานการพัฒนาตนเองของอาจารยในปที่ผานมาประกอบการพิจารณาวางแผน) เพื่อวางแผนในเรื่องตางๆ
ที่เกี่ยวของ เชน เวลาของการไปพัฒนาตนเอง การปฏิบัติราชการทดแทน และงบประมาณ เปนตน
การพัฒนาตนเองของอาจารยป ระจําหลักสูตรอาจจะไมตรงตามแผนฯ ที่วางไว ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไดต าม
ความเหมาะสม และความสนใจที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง
มีการตรวจสอบการพัฒนาตนเองของอาจารยประจําหลักสูตรทุก 4 เดือน เพื่อใหตรงตามแผนฯ และ/หรือให
มีการใชงบประมาณในชวงเวลาที่เหมาะสมในปงบประมาณ (งบประมาณที่อาจารยป ระจําหลักสูต รแตละ
ทานจะใชในการพัฒนาตนเอง ไมควรเกินไปกวาที่จัดสรรเอาไวให)
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-

กรณีที่อาจารยประจําหลักสูตรมีการขอใชงบประมาณเพื่อการไปพัฒนาตนเอง เมื่อกลับ มาแลว อาจารยทาน
นั้นตองทํารายงานสรุปการไปราชการเพื่อพัฒนาตนเองใหกับภาควิชาฯ และคณะไดรับทราบ

ผลการดําเนินการตามกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารย:
จากกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารยที่ทางหลักสูตรไดดําเนินการ ทําใหเกิดการพัฒนาอาจารยป ระจําหลักสูตร
แตละทานอยางตอเนื่อง และประสบผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมดังนี้
- ในประเด็นเรื่องการพัฒนาตนเอง จากกลไกการบริหารอาจารยของหลักสูตร วท.ม (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ในปที่ผานมา ดร. มนัสวี แกนอําพรพันธ ไดขอตําแหนงผูชวยศาสตราจารยสําเร็จ
- ในประเด็นดานการฝกอบรม การรวมกิจกรรมวิชาการ การประชุมวิชาการ และการไปรวมทําวิจัยระยะสั้น
จากกลไกการบริหารอาจารยของหลักสูตร วท.ม. (วิท ยาการคอมพิวเตอร) มีอาจารยไปพัฒนาตนเอง ตาม
รายละเอียดที่แสดงในตารางดังตอไปนี้
ที่
1

ชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร
ผศ.ดร. จันทิมา

รายละเอียดในการไปพัฒนาตนเอง

วันที่

2

ผศ.ดร. มนัสวี

3

ผศ.ดร. ฉัตรเกลา

4

ผศ.ดร. พนิดา

22 ม.ค. 2559
1. ไปราชการเพื่อแลกเปลี่ยนความรูและขอคิดเห็นดาน Health
Informatics ที่ NECTEC
22 ก.พ. 2559
2. เขารวมงาน NSC 2016 รอบชิงชนะเลิศ
22 - 26 มี.ค. 2559
3. เขารวมงาน NSC 2016 รอบชิงชนะเลิศ
14 พ.ค. – 14 ส.ค. 2559
4. ไปรวมทําวิจัยระยะสั้น ณ University of Wollongong
ประเทศออสเตรเลีย 3 เดือน ในเรื่อง Mining Service from
Event Logs
1. Affordable Materials and Technology For Health
9 - 11 พ.ย. 2558
Monitoring Workshop (MTHM 2015)
2. อบรม CUPT QA
23 ธ.ค. 2558
23 มี.ค. 2559
3. บริการดานไอซีทีเพื่อการพัฒนาระบบคมนาคมอัจฉริยะใน
ไตหวัน หรือ Taiwan’s ICT solutions for Smart
Transportation Development (TAITRA)
1. นํ า เสนองานวิ จัย และเข า ร ว มประชุ ม วิช าการ ICISIP2015 ณ 2-5 ก.ย. 2558
ประเทศญี่ปุน
2. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคลากรของ NECTEC เรื่องแนวทาง 26 ม.ค. 2559
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสําหรับผูพิการทางการไดยิน
อบรม การเขียน มคอ 7
23 พฤษภาคม 59

5

ดร. สมนึก

รวมฟงบรรยาย Internet of Thing

3 พ.ย.58

จากตารางขางตนจะเห็น ด วยกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารยของหลักสูตร วท.ม (วิทยาการคอมพิวเตอร )
อาจารยแตละทานไดรับการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง เหมาะสม และยังเปนการพัฒนาความรูที่สอดคลองกับ สาขาวิชา
ที่เปดสอน

การประเมินกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารย:
ในการประเมินกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารย จัดการทําโดยการหารือทั้งในและนอกการประชุม โดยการรับ
ฟงความคิด เห็ นจากผู ที่เ กี่ยวขอ งจํา นวน 7 คนที มีสว นเปนอาจารย ผูส อนในหลักสูตร โดยข อมู ลที่ ไดรั บ ก็ นําไปสู การ
ปรับปรุงจัดการ
การปรับปรุงกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารย:
การปรับปรุงกลไกการสงเสริมและพัฒนาอาจารยของหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มีขั้นตอนดังนี้
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เริ่มตน
ประธานหลักสูตรสรุปผลการประเมินและรวบรวมความคิดเห็น
ตางๆ เพื่อนําเขาทีป่ ระชุมภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ภาควิชาฯ และหลักสูตรประชุมรวมกัน เพื่อพิจารณาผลที่ไ ด อันจะ
นําไปสูการปรับปรุงกลไกฯ
ที่ประชุมรวมกันประเมินจุดแข็ง และจุดออนของกลไกการบริหาร
อาจารย
ไมใช
คงการบริหารตามกลไกการ
สงเสริมและพัฒนาอาจาร
แบบเดิม

ใช

ควรปรับปรุง

นําเสนอปญหาและประเด็น
สิ่งที่ควรปรับปรุงกลไกการ
สงเสริมและพัฒนาอาจาร

สรุปและจัดทํารายงานการประชุม

จบ

กลไกการส งเสริมและพัฒนาอาจารยมีการปรับ ปรุงในทุ กป โดยหลั กสูต รจะรวมประชุมร วมกัน เพื่อหารือ และ
วิเคราะห ถึงป ญ หาตางๆ ที่เ กิดขึ้ น เพื่อกลไกการสงเสริมและพัฒ นาอาจารยใ ห เกิดความเหมาะสมและสอดคล องกั บ
สถานการณใ นปจจุบันมากที่สุด เชน ในปลายปการศึกษา 2557 ทางหลักสูตรฯ มีการพูด คุยเพื่อปรับ เกณฑในการลา
เล็กนอย นั่นคือหากอาจารยทานใด มีความจําเปนตองลาไปปฏิบัติภารกิจใดๆ เปนระยะนาน แตไมเกิน 3 เดือน ก็ไมควร
จะลาในช วงเดียวกั นหลายทา น ดังเชน เมื่อ ผศ. ดร. พนิดา ทรงรัมย มีความประสงคจะลาคลอดในชวงตนป 2559
ในขณะที่ ผศ. ดร. จันทิมา พลพินิจ มีความประสงคจะลาไปทําวิจัยระยะสั้นในตางประเทศ 3 เดือน จึงมีชวงเวลาที่ไม
ตรงกัน ทําใหไมกระทบตอหลักสูตร ซึ่ง
จากผลการประเมินพบวา สิ่งที่เปนปญหาในการปดกั้นการไปพัฒนาตนเองของอาจารย มักจะอยูที่งบประมาณที่ไ ม
เพียงพอ เพราะการไปพัฒนาตนเองในบางเรื่องเปนเรื่องเฉพาะที่เกี่ยวเนื่องกับคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให
มีคาใชจายที่คอนขางมาก ดังนั้นกอนชวงการจัดตั้งงบประมาณภาควิชาฯ และหลักสูตรจะรวมประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับ
งบประมาณดานพัฒนาตนเองของอาจารย และวิเคราะหถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ การพัฒนาตนเองของอาจารย
ประจําหลักสูตร โดยมีกระบวนการดังตอไปนี้
จากปญหาการไปพัฒนาตนเองของอาจารยที่ทําไดเต็มที่นัก อันมีขอจํากัด เรื่องงบประมาณ ดังนั้นในปการศึกษา
2559 ภาควิช าฯ และหลัก สูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มีมติใหเพิ่มงบประมาณให กับอาจารยสํ าหรับการไป
พัฒนาตนเอง แมจะไมมากนัก แตคาดวาจะสามารถบรรเทาปญ หาดังกลาวลงไปไดบาง

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทัง้ หมดของตัวบงชี้ เทากับ 4 คะแนน
(1)
(2)
(3)

เหตุผลทีห่ ลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 เนื่องจาก
หลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มีการนําระบบกลไกไปสูก ารปฏิบตั /ิ ดําเนินงาน
หลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มีการประเมินกระบวนการ
หลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการ
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ประเมิน
หลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มีการเรียนรูโ ดยดําเนินการตามวงจร PDCA มากกวาหนึ่ง
รอบ

(4)

2.3 รายงานผลการดําเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย --ตัวบงชีท้ ี่ 4.3-ผลการดําเนินงาน
1. การคงอยูของอาจารย
สําหรับหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) นับ ตั้งแตการเปด สอนในป 2554 พบวามีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ
ประธานหลักสูตร อาจารยผรู ับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจําหลักสูตรเพียงครั้งเดียวนั่นคือในภาคการศึกษาที่ 2/2557
โดยมีการเปลี่ยนแปลงดังนี้
(1) เปลี่ยน ผศ. ดร. จันทิมา พลพินิจ ขึ้นมาเปนอาจารยประจําหลักสูตรแทน ผศ. ดร. พัฒนพงษ วันจันทึก
เนื่องจาก ผศ. ดร. จันทิมา พลพินิจ มีคุณวุฒิตรงนัน่ คือ Computer Science ขณะที่ ผศ. ดร. พัฒนพงษ วันจัน
ทึก มีคุณวุฒิทางดาน Bioinformatics
(2) ตอมา ผศ. ดร. พนิดา ทรงรัมย ลาออกจากตําแหนงประธานหลักสูต ร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) และ ผศ.
ดร. จันทิมา พลพินิจ รับหนาที่แทน

โดยแสดงไดดังตารางตอไปนี้

ดร.
ดร.
ดร.
ดร.
ดร.

ป 2555
ฉัตรเกลา *
พนิดา **
พัฒนพงษ วันจันทึก *
มนัสวี
สมนึก

อาจารยในหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
ป 2556
ป 2557
ดร. ฉัตรเกลา *
ผศ. ดร. ฉัตรเกลา *
ดร. พนิดา **
ผศ. ดร. พนิดา **
ผศ. ดร. พัฒนพงษ *
ผศ. ดร. พัฒนพงษ *
ดร. มนัสวี
ดร. มนัสวี
ดร. สมนึก
ดร. สมนึก

ป 2558
ผศ. ดร. ฉัตรเกลา *
ผศ. ดร. พนิดา *
ผศ. ดร. จันทิมา พลพินิจ **
ผศ. ดร. มนัสวี
ดร. สมนึก

หมายเหตุ ** ประธานหลักสูตร, * อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร
อยางไรก็ตาม แมจะมีการเปลี่ยนอาจารยที่มีในหลักสูตร แตก็เปนเพียงการเปลี่ยนแปลงตําแหนงตามความเหมาะสม
โดยที่อาจารยเหลานั้นก็ยังปฏิบัติหนาที่ในภาควิชาฯ พรอมใหความชวยเหลือหลักสูตรฯ ในเรื่องการเรียนการสอน และการ
เปนอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอบ TS/IS ดังนั้นจะเห็นวาอัตราการคงอยูของอาจารย ในหลักสูตร วท.ม. (วิท ยาการ
คอมพิวเตอร) มีความคงที่เปนอยางมาก
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาอัตราคงอยูอันเนื่องมากจากภาระงาน ทั้งงานสอน และภาระการเปนที่ป รึกษาหรือที่ป รึกษา
รวมทั้ง TS และ IS จะเห็ นไดวาอัตรากําลังอาจารยยังมีจํา นวนเหมาะสมกับ จํานวนนักศึกษาที่ รับเขาในหลักสูตร โดย
ปจจุบ ันอาจารยที่สามารถรับนิสิตได โดยปจจุบันมีอาจารยเพียง 3 ทานที่ทําเรื่องเพื่อขอขยายการรับ นิสิตในที่ป รึกษาเพิ่ม
เรียบรอยแลว โดยทําการขอขยายจากจํานวนการรับ นิสิตในที่ป รึกษาจาก 5 คนเปน 10 คน (ตามระเบียบของบัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิท ยาลัยมหาสารคาม) นั่นคือ ผศ. ดร. ฉัตรเกลา เจริญ ผล, ดร. สมนึก พวงพรพิทักษ และดร. พัฒนพงษ
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ผลการดําเนินงาน
ชมภูวิเศษ
อยางไรก็ตาม ในปการศึกษา 2558 นิสิต ภายใตการดูแลของ ผศ. ดร. ฉัต รเกลา เจริญ ผล และ ดร. สมนึก พวงพร
พิทักษ สําเร็จการศึกษาไป ดังนั้นอาจารยทั้ง 2 ทานก็สามารถรับนิสิตไดเพิ่มอีก

2. ความพึงพอใจของอาจารย
สําหรับหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ไดมีการสํารวจความพึงพอใจอาจารยทั้งอาจารยประจําหลักสูตรและ
อาจารยผูสอน โดยมีหัวขอที่ประเมินความพึงพอใจคือ
1. ดานการบริหารหลักสูตร
2. ดานการบริหารภาระงานของอาจารย โดยพิจารณาใน 2 ลักษณะคือ ภาระงานสอน และภาระการเปนอาจารย
ที่ปรึกษา
3. ดานการบริหารและการพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร
ซึ่งผลจากสํารวจความพึงพอใจของอาจารยประจําหลักสูต รและอาจารยผูสอนในป 2556, 2557 และ 2558 โดยมี
อาจารยป ระจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนตอบแบบสอบถาม 5 ทาน, 6 ทาน และ 7 ทาน ตามลําดับ จากการสรุป ผลจาก
สํารวจความพึงพอใจที่ได พบวาอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนมีความพึงพอใจตอการบริหารทุกดานในระดับ ที่
ดี (จากคะแนนเต็ม 5) และคอนขางมีคาเฉลี่ยคงที่
ดาน
ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย
ดานการบริหารหลักสูตร
ดานภาระงาน
สรุปผลความพึงพอใจเฉลี่ย

คาเฉลี่ยในป 2556
4.36
4.28
4.20
4.28

คาเฉลี่ยในป 2557
4.26
4.48
4.16
4.30

คาเฉลี่ยในป 2558
4.57
4.70
4.36
4.50

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทัง้ หมดของตัวบงชี้ เทากับ 4 คะแนน
เหตุผลทีห่ ลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 เนื่องจากหลักสูตร วท.ม.
(วิทยาการคอมพิวเตอร) มีอัตรากําลังอาจารยที่มีจํานวนเหมาะสมกับจํานวนนักศึกษาที่รับเขาในหลักสูตร อัต รา
คงอยูของอาจารยสูง และอาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรในระดับที่สูง นอกจากนี้
(1) หลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มีการนําระบบกลไกไปสูก ารปฏิบตั /ิ ดําเนินงาน
(2) หลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มีการประเมินกระบวนการ
(3) หลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มีการปรับปรุง/พัฒนา/บูรณาการกระบวนการจากผลการ
ประเมินหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร)
(4) มีการเรียนรูโ ดยดําเนินการตามวงจร PDCA มากกวาหนึ่งรอบ
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หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดําเนินงานการรับนิสิต --ตัวบงชีท้ ี่ 3.1-ผลการดําเนินงาน
การรับนิสต
ิ

กลไกการรับนิสิต:
กลไกการรับนิสติ ใหมของหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มีดังนี้
เริ่มตน
หลักสูตรฯ ประชุมเพื่อกําหนดจํานวนนิสิตใหมที่จะรับ กฎเกณฑ
ตางๆ ในแตละภาคการศึกษา รวมถึงกรรมการในการออกขอสอบ
ตรวจขอสอบ และสอบสัมภาษณ
ประธานหลักสูตรฯ สงขอมูลตางๆ ตอคณะฯ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณา
กอนสงขอมูลไปยังมหาวิทยาลัยตามกระบวนการ
มหาวิทยาลัยดําเนินการรับสมัคร
หลักสูตรฯ ตั้งกรรมการจัดทําขอสอบ เพื่อสงใหคณะฯ และคณะฯ
ดําเนินการสงไปยังบัณฑิตวิทยาลัยตอไป
หลักสูตรฯ จัดทําขอสอบ เพื่อสงใหคณะฯ และคณะฯ ดําเนินการ
สงไปยังบัณ ฑิตวิทยาลัยตอไป

คุณสมบัติสําคัญของผูสมัครที่หลักสูตร วท.ม.
(วิทยาการคอมพิวเตอร) กําหนด คือ ผูสมัคร
ควรจบการศึกษาระดับปริญญาในสาขา
วิทยาการคอมพิวเตอรหรือสาขาที่สัมพันธกัน
สวนกรณีอื่นๆ ขึ้นกับดุลยพินิจของกรรมการ
การสอบคัดเลือกและสัมภาษณที่แตงตั้งโดย
หลักสูตรฯ

บัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่อผูสมัครและจัดสอบขอเขียน
บัณฑิตวิทยาลัยจัดสงขอสอบกลับมายังคณะฯ เพื่อใหคณะฯ สงให
กรรมการที่หลักสูตรฯ แตงตั้งตรวจ และสรุปคะแนน เพื่อระบุผูที่มี
สิทธิสอบสัมภาษณ
สรุปชื่อผูมีสิทธิเขาสัมภาษณ ขอสอบ เพื่อสงใหคณะฯ และคณะฯ
ดําเนินการสงไปยังบัณ ฑิตวิทยาลัย เพื่อใหบัณ ฑิตวิทยาลัยประกาศ
รายชื่ออยางเปนทางการตอไป

ในการสอบขอเขียน หากผูสอบมีคะแนนไมได
ตามเกณฑ แตมีคุณ สมบัติอื่นนาสนใจ การ
สรุปชื่อผูมีสิทธิเ ขาสัมภาษณ ใหอยูในดุลย
พินิจของกรรมการการสอบคัดเลือกและ
สัมภาษณที่แตงตั้งโดยหลักสูตรฯ

ผูมีสิทธิเขาสัมภาษณ เขารับการสัมภาษณจากกรรมการที่ทาง
หลักสูตรฯ แตงตั้ง
สรุปชื่อผูมีสิทธิเขาศึกษาตอเพื่อสงใหคณะฯ และคณะฯ ดําเนินการ
สงไปยังบัณ ฑิตวิทยาลัย เพื่อใหบัณฑิตวิทยาลัยประกาศรายชื่ออยาง
เปนทางการตอไป
ผูมีสิทธิเ ขาศึกษาตอเขารายงานตัว และดําเนินการตามกระบวนการ
ของการเขาเปนนิสิตใหมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จบ
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ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินการตามกลไกการรับนิสติ :
จากกลไกในการรับนิสิตที่กลาวมาขางตนพบวา แมจะมีกระบนการที่ดี แตการรับ นิสิตกลับ ไมเปนไปตามเปาหมาย
ซึ่งนับ ตั้งแตการเปดหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) โดยทางหลักสูตรมีการประกาศรับและจํานวนทีร่ ับ จริงดังนี้
ปการศึกษา
2555
2556
2557
2558

จํานวนการรับทีป่ ระกาศรับ
แผน ก.1 แผน ก.2 แผน ข
10
10
10
10
10
10
10
10

จํานวนการที่รับ จริง
แผน ก.1 แผน ก.2
แผน ข
11
17
11
11
8
6
2
-

ซึ่งนับ ตั้งแตป  2557 มีนิสิตสมัครเขามาเรียนคอนขางนอย เนื่องจากการประชาสัมพันธเรื่องการเปด รับ สมัครนิสิต
ใหมระดับ บัณฑิตศึ กษา มีความล าชาและไมทั่วถึง เพราะภายหลังจากที่บัณฑิตวิท ยาลัยปด รับ สมัค รไปแลว พบวา มี
ผูสนใจโทรมาสอบถามที่หลักสูตรจํานวนมาก
ดัง นั้ น ต อมาในป 2558 ทางหลั กสู ต รจึง ได มีก ารเพิ่ มประชาสั มพั นธ เ รื่ องการเป ด รั บ สมั ค รนิ สิต ใหม ร ะดั บ
บัณฑิตศึกษาเพิ่มเติมในหลายๆ ชองทาง เชน การกระจายขาวผานทางศิษ ยเ กา หรือทาง Facebook จากการแกไ ข
ปรับปรุงดังกลาว เพื่อใหเกิดการกระจายขาวทั่วถึงมากยิ่งขึ้น แมการกระขายขาวการรับ สมัครจะดีขึ้น แตจํานวนผูสมัคร
และจํานวนนิสิตที่ไดกลับ ลดลงเรื่อยๆ
จากการสํารวจผานแบบสอบถามพบวา ปญหาหลักๆ ทีก่ ระทบตอจํานวนการรับ นิสิตไดแก
1. ผูคนคิดวาการเรียนในหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ยากเกินไป หากมีความจําเปนตองเรียน จึงหัน
ไปเรียนในสาขาที่ใกลเคียงมากกวา ดังนั้นผูที่จะมาเรียนในสาขานี้จึงเปนกลุมนักวิชาการคอมพิวเตอร หรือผูที่มี
ความประสงคจะเปนอาจารยหรือเปนอาจารยในสถาบันการศึกษาเปนหลัก
2. ผูสมัครบางทานไดตอบรับเขาศึกษาตอ แตมีปญหาดานการเงินและเวลาเรียน (เชน ไมไดรับ ทุนการศึกษาหรือ
การอนุญาตจากหนวยงานตามคาดหวัง) จึงไมมารายงานตัว
3. การขาดการประชาสัมพันธและการทํา Road show ที่เกี่ยวกับหลักสูตรฯ ที่มากพอ เพราะผูสมัครบางทานยัง
ระบุวาไมมีความแนใจในหลักสูตร (เชน ในเรื่องของอาจารยป ระจํา หรืองานวิจัย)
4. ปญหาเรื่องการประชาสัมพันธการรับสมัครที่คอนขางยังไมมีการกระจายที่มากพอ เพราะผูสมัครบางทานกลาว
วาตนเองไดรับทราบการรับสมัครคอนขางลาชา

การประเมินกลไกการรับนิสิต:
หลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) กลไกในการประเมินกลไกการรับ นิสิต โดยการใหผูสมัครประเมินกลไก
การรับนิสิตผานแบบสอบถามที่ทางหลักสูตรฯ ไดจัดทําขึ้น ซึ่งขั้นตอนในการประเมินกลไกการรับ นิสิตสามารถแสดงไดดัง
flowchart ขางลาง
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เริ่มตน
อาจารยประจําหลักสูตรรวมจัดทําแบบการประเมินเกี่ยวกับ
กระบวนการและกลไกการรับนิสิต
ผูสมัครกรอกแบบสอบถาม โดยปกติจะทําในวันสัมภาษณ เนื่องจาก
หลักสูตรฯ มักจะเรียกสัมภาษณผูสมัครทั้งหมด
ประธานหลักสูตรรวบรวมและสรุปผลการประเมินในประเด็นและ
ขอคิดเห็นตางๆ
นําเขาที่ประชุมเพื่อวิเคราะหปญหาและปรับปรุงแบบประเมิน
ไมใช

มีการแกไข

ใช
การแกไขแบบประเมิน

จบ

การปรับปรุงกลไกการรับนิสติ :
เริ่มตน
ใชกฎเกณฑ มาตรฐานของ สกอ.
ประกอบการพิจารณา รวมถึงประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
และผลการประเมินและประเด็นตางๆ จาก
การประเมินของผูสมัคร

อาจารยประจําหลักสูตรรวมจัดทํากลไกการรับนิสิตตามาตรฐาน
ของหลักสูตรที่วางไว เพื่อใหไดนิสิตที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม
ใชกลไกการรับนิสิตทีก่ ําหนดไวในการรับนิสิตใหม
ประธานหลักสูตรรวบรวมและสรุปผลการประเมินในประเด็นและ
ขอคิดเห็นตางๆ จากผูสมัครและปญหาที่พบ
นําเขาที่ประชุมเพื่อวิเคราะหปญหาและหาแนวทางปรับปรุงกลไกฯ
ไมใช

มีการแกไข
กลไกหรือไม

ใช
การแกไขกลไกการรับนิสิต

จบ

อาจารยประจําหลักสูต ร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) จะประชุมรวมกันในการปรับ ปรุงทํากลไกการรับนิสิต ตา
มาตรฐานของหลักสูตรที่วางไว เพื่อใหไดนิสติ ที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม โดยใชใชกฎเกณฑ มาตรฐานของ สกอ.ประกอบการ
พิจารณา ประกอบกับประกาศของบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และผลการประเมินและประเด็นตางๆ ที่ได
จากการประเมินของผูสมัคร

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
กลไกในการเตรียมความพรอม:
โดยทั่วไปการเตรียมความพรอมของนิสิตใหมหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) จะขึ้นการที่ป รึกษาเปนหลัก
ในการกําหนดเรื่องการเตรียมความพรอของนิสิตในที่ปรึกษาตนเอง วานิสิตขาดอะไร ตองการอะไร ควรเพิ่มเติมอะไร
เพรานิสิตที่เขามาสวนใหญมีที่ปรึกษาแลว
อยางไรก็ตาม กรณีที่นิสิตใหมนั้นยังไมมีที่ปรึกษาก็สามารถขอคําแนะนําจากประธานหลักสูตรได นอกจากนี้ กอน
เปดการศึก ษา หลักสูต ร วท.ม. (วิ ทยาการคอมพิวเตอร ) จะจัด โครงการให นิสิตใหมไ ด มีโอกาสพบปะอาจารย รุน พี่
ตลอดจนเพื่อนๆ รวมรุน เพื่อขอคําแนะนําหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมถึงนิสิตจะไดรับทราบถึงกฎเกณฑที่ตอง
ปฏิบ ัติในแตละขั้นตอน ตั้งแตเริ่มตนจนจบการศึกษา รวมถึงเรื่องจรรยาบรรณที่สําคัญ ของนักวิจัย ซึ่งกลไกในการเตรียม
ความพรอมของนิสิตใหม หลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) สามารถแสดงดวย flowchart ดังตอไปนี้
เริ่มตน
ในวันสัมภาษณ กรรมการที่สัมภาษณจะทําการสอบถามเกี่ยวกับ
ความเปนมาและความรูของนิสิตเพื่อพิจารณาถึงความรูและความ
พรอมของนิสิตที่จะรับเขามา
ไมมี
นิสิตสามารถขอคําปรึกษา เพื่อหา
แนวทางในการเตรียมตัวกอนเปดภาค
การศึกษาจากประธานหลักสูตรฯ

มีที่ปรึกษาฯ
แลวหรือไม

มี
ใช

นิสิตยังขาด
ความรูที่จําเปน
ไมใช

กอนการเริ่มเรียน หลักสูตรจะจัดโครงการใหนิสิตใหมพบปะ
อาจารย รุนพี่ ตลอดจนเพื่อนๆ รวมรุนกอนเปดการศึกษา เพื่อขอ
คําแนะนําหรือแลกเปลี่ยนประสบการณ รวมถึงกฎเกณฑและ
จรรยาบรรณตางๆ ของนักวิจัย

นิสิตสามารถขอคําปรึกษาจากที่ปรึกษา เพื่อ
จะชวยหาแนวทางในการปรับฐานความรูที่
จําเปนใหกอนเปดภาคการศึกษา

สอบถามความพรอมของนิสิตใหมแตละทานอีกครั้ง

นิสิตจําเปนตองเรียนบางวิชา
เพื่อปรับฐานความรูในวิชา
รวมกับ ป. ตรี หรือไม
ไมจําเปน

จําเปน
ทําการขอ attention ในรายวิชาที่
ตองเรียนเพื่อปรับฐานความรูนั้น
จบ

ผลการดําเนินการกลไกการเตรียมความพรอม:
ผลการดําเนินกลไกการเตรียมความพรอมของนิสิตใหมของหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) จะพิจารณา
ผลการดําเนินใน 2 ลักษณะ
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ผลการดําเนินที่ 1 – เปนผลการดําเนินกลไกการเตรียมความพรอมของนิสิตใหม ที่พิจารณาจากการประเมินดวย
แบบสอบถามของนิสิต นิสิต โดยพิจารณาจาก 4 ขอตอไปนี้เปนหลักคือ
(1) ความพึงพอใจตอการไดรับคําปรึกษาดานเตรียมความพรอม
(2) ความเหมาะสมของรายวิชาและเนื้อหาที่จัดใหนิสิตเรียนเสริมเพื่อปรับพื้นฐานความรู
(3) ระยะเวลาในการจัด
(4) สถานที่ในการจัด
ผลการดําเนินที่ 2 – เปนผลการดําเนินกลไกการเตรียมความพรอมของนิสิตใหม ที่พิจารณาจากผลการเรียนใน
รายวิชาตางๆ อัตราการคงเหลือวิชาที่ตองเรียนตามกําหนด และอัตราคงอยูของนิสิต
อัตราคงอยู
ปที่
ประเมิน แรกเขา
2557
5
2558

ปจจุบ ัน
5

5

4

รายวิชาที่ตอง
เรียนตาม
ขอกําหนด
ไมมี

เกรดเฉลี่ยของ
นิสิตแตละคน
เกรดเฉลี่ยไม
ต่ํากวา 3.00
เกรดเฉลี่ยไม
ต่ํากวา 3.00

นิสิตสวนใหญ
สามารถลงวิชาที่
ตองเรียนของป 1
ไดครบถวน
ยกเวนนิสิต 1 คน
ติดภาระงานจึงได
ตัดสินใจหยุดการ
เรียน
(1) ผลการประเมินของนิสิตใหมตอกลไกการเตรียมความพรอมอยูในระดับที่นาพอใจ
(2) อัตราการคงเหลือวิชาที่ตองเรียนตามแผนการเรียน พบวานิสิตที่รับเขามาในป 2557 สามารถเรียนวิชาตางๆ
ที่หลัก สูต รกํา หนดให เรี ยนไดอ ยางครบถ วนในป การศึ ก ษา 2558 ซึ่ งขณะนี้นิสิ ตทุกคนเหลือ เพี ย งการทํ า
วิท ยานิพนธ ในขณะที่นิสิ ตที่รับ เขามาในป 2558 ก็สามารถเรียนไดครบรายวิชาที่ตองเรียนตามแผนการ
ศึกษาในป 1 เชนกัน โดยเกรดเฉลี่ยของนิสิตแตละคนที่ผานมา ไมมีใครไดเกรดเฉลี่ยต่ํากวา 3.00
(3) อัตราคงอยูของนิสิต จํานวนนิสิตคงอยูยังเทาเดิมกับที่รับเขามา

การประเมินกลไกการเตรียมความพรอม:
การกระเมินกลไกการเตรียมความพรอมของนิสิตใหมของหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) จะพิจารณาโดย
ใช ผลการเรีย นในรายวิชาตา งๆ อั ต ราการคงเหลื อวิ ชาที่ตอ งเรีย นตามแผนการเรีย น และอัตราคงอยูของนิ สิ ต
ประกอบในการประเมินกลไกฯ

การปรับปรุงกลไกการเตรียมความพรอม:
หากพิจ ารณาจากตารางที่แสดงในผลการดํ าเนิ นกลไกการเตรี ยมความพรอ มของนิ สิต ใหม ของหลักสู ต ร วท.ม.
(วิทยาการคอมพิวเตอร) นั้น พบวาใหผลการดําเนินอยูในระดับที่นาพอใจ
อยางไรก็ตาม จากการพิจารณาผลของการประเมินที่ปที่ผานมาหลายๆ ป พบวา เพื่อใหนิสิต มีความใจในเนื้อหา
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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และสามารถดําเนินงานวิจัยทางดานวิทยาการคอมพิวเตอรได ดังนั้นเนื้อหาสาระที่เนนในการปรับ ฐานความรูจึงมักเปน
ความรูดานวิทยาการคอมพิวเตอร แตจากการสังเกต (Observation) จากอาจารยทุกทานที่มีตอนิสิต ของตนเองและใน
ชั้ น เรี ยน พบว า ป ญ หาที่ สํ า คั ญ อี กอย า งของนิ สิ ต ใหม คื อ ป ญ หาด า นภาษาอั ง กฤษ เพราะเมื่ อ นิ สิต มี ป ญ หาด า น
ภาษาอังกฤษ นิสิตมักจะพยายามหลีกเลี่ยงการอานงานวิจัยที่เ ปนภาษาอังกฤษ ทําใหการทํา Literature Reviews มี
ปญ หาอย างมาก และเปน ผลตอเนื่ องไปยัง การหาป ญ หาวิ จัย และการางแผนวิจัยของตนเอง ดัง นั้นหลั กสู ต ร วท.ม.
(วิทยาการคอมพิวเตอร) จึงไดทําการเพิ่ม “โครงการอบรมรมภาษาอังกฤษ” ใหกับ นิสิตใหมในปรับปรุงกลไกการเตรียม
ความพรอมดวย

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ 3.1 เทากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
3.2 ขอมูลนิสิต
จํานวนผูสมัคร

จํานวนที่ประกาศรับ

ปการศึกษา
ก1
รุนปการศึกษา 2555
รุนปการศึกษา 2556
รุนปการศึกษา 2557
รุนปการศึกษา 2558

-

ก2
12
10
8
7

ข
17
13
2

ก1

-

ก2
10
10
10
10

ข
10
10
10
10

จํานวนผูมีสิทธิเขา
ศึกษา
ก1 ก2 ข
- 12 17
- 10 13
- 8 - 6 2

อัตราคงอยูร ะดับปริญญาโท
ปการศึกษาที่รบั เขา
(ตั้งแตปการศึกษาที่
เริ่มใชหลักสูตร)
รุนปการศึกษา 2555
รุนปการศึกษา 2556
รุนปการศึกษา 2557
รุนปการศึกษา 2558

จํานวนรับ

จํานวนคงอยู

จํานวนพนสภาพ

29
23
8
8

2
5
5
5

20
16
3
3

จํานวนที่สําเร็จ
การศึกษา
7
2
-

3.3 รายงานผลการดําเนินงานการสงเสริมและพัฒนานิสติ --ตัวบงชีท้ ี่ 3.2-ผลการดําเนินงาน
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา

กลไกการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา:
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เริ่มตน
นิสิตหาที่ปรึกษา
ยังไมมี

มีแลว

นิสิตมีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
แลวหรือไม

ไมใช

ใช

นิสิตยังเก็บ
รายวิชาสัมมนา
ครบแลว

ไมใช

นิสิตเขาพบอาจารยที่
ปรึกษา  3 ครั้งในการ
จัดสอบแตละครัง้

อาจารยที่ปรึกษาอนุมัติการขึ้น
สอบสัมมนาในแตละครั้ง

ใช

อาจารยที่ปรึกษาไมอนุมัติการ
ขึ้นสอบสัมมนาในแตละครั้ง

ไมใช
นิสิตตองการสอบหัวขอ/สอบจบ
ใช
นิสิตตองดําเนินงานวิจัยภายใตการควบคุมและแนะนําของ
อาจารยที่ปรึกษาและที่ปรึกษารวม (ถามี)
ไมใช

นิสิตพรอมขึ้นสอบ
ใช

ไมใช

ที่ปรึกษาเห็นชอบ
ใช

นิสิตจะดําเนินการของการขอสอบหัวขอ การสอบจบ และการตีพิมพ ตามขั้นตอน
และกระบวนการบัณฑิตวิทยาลัยและคณะฯ ภายใตการใหคํา ปรึกษาและ
แนะนําของอาจารยที่ปรึกษา และ/หรือ หลักสูตรฯ
จบ

กลไกการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษาของหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) จะมี
การควบคุมการเขาพบทีป่ รึกษาหรือที่ป รึกษารวมของนิสิตในชวงแรก ซึ่งเปนชวงเวลาที่สําคัญในการที่นิสิตจะไดหัวขอ TS/IS
โดยการควบคุมการทําวิจัยของนิสิตผานวิชาสัมมนา ภายใตการควบคุมการทําวิจัยของอาจารยที่ปรึกษาหลักและอาจารยที่
ปรึกษารวม และจะมีอาจารยในหลักสูตรฯ รวมใหคําแนะนําในระหวางการสอบสัมมนา โดยสําหรับนิสิตปริญญาโท จะมี
สัมมนาทั้งสิ้น 3 เทอม คือ
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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(1) สัมมนา 1 ในเทอม 1 ป 1 เนนการทําทบทวนวรรณกรรมในเรื่องหรือแนวทางที่ตนสนใจ เพื่อนําไปสูปญหา
วิจัยและหัวขอวิจัย
(2) สัมมนา 2 ในเทอม 2 ป 1 เนนการทําทบทวนวรรณกรรมเพื่อนําไปสูป ญ หาวิจัยและหัวขอวิจัยที่ชัดเจนขึ้น
รวมถึงแนวทางในการแกปญหาวิจัย
(3) สัมมนา 3 ในเทอม 1 ป 2 เนนการทําทบทวนวรรณกรรม เพื่อนําไปสูก ระบวนการวิจัย
นั่นหมายความวา เมื่อนิสิตเรียนสัมมนาครั้งทั้ง 3 ตัว นิสิตก็จะได ปญหาวิจัย หัวขอวิจัยที่ชัดเจนขึ้น แนวทางในการ
แกปญหาวิจัย และกระบวนการวิจัยของตนเอง ซึ่งโดยทั่วไปนิสิตทีผ่ านสัมมนาทั้ง 3 ตัว ควรจะมีความพรอมในการเสนอ
หัวขอวิจัยและการขอสอบหัวขอวิจัยแลว
อย า งไรก็ ต าม กรณี ที่ นิ สิ ต ไม ไ ด ลงเรี ย นวิ ชาสั ม มนาแล ว กลไกการควบคุม ดูแ ลการให คํา ปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ แ ก
บัณฑิตศึกษาของหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) จะเนนไปที่อาจารยที่ปรึกษาหลักและอาจารยที่ปรึกษารวมของ
นิสิตใหกํากับ ดูแลการใหคําปรึกษาวิท ยานิพนธ โดยหลักสูต รฯ จะมีการสอบถามความคืบ หนาจากอาจารยที่ปรึกษาหลัก
และอาจารยที่ปรึกษารวมเปนระยะๆ

ผลการดําเนินการกลไกการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา:
ผลการดําเนินการกลไกการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบ ัณฑิต ศึกษาที่หลักสูตรฯ ใช จะพิจารณาใน
2 ระยะคือ ระยะแรกเปนระยะของการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบ ัณฑิตศึกษาเพื่อใหไดปญ หาวิจัยและ
หัวขอวิจัย และระยะที่สองคือการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิท ยานิพนธแกบัณฑิต ศึกษาเพื่อใหนิสิตดําเนินการวิจัยให
เสร็จสิ้นและจบการศึกษา
หากพิจารณาผลการดําเนินการกลไกการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษาในระยะแรก คือ
ระยะของการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษาเพื่อใหไดปญ หาวิจัยและหัวขอวิจัย พบวาคอนขาง
ประสบความสําเร็จ เพราะการเอาวิชาสัมมนามาเปนเครื่องมือในการจัดระบบการเขาพบอาจารยที่ป รึกษา และนิสิตตองรับ
การอนุมัติจากอาจารยที่ปรึกษาในการขึ้นสอบสัมมนาแตละครั้ง ทําใหสามารถกระตุนใหนิสิตไดเขามาพบอาจารยที่ป รึกษา
ของตนเอง และมีการพูดคุยเรื่องงานวิจัยอยางตอเนื่อง ดังนั้นจึงทําใหนิสิตปริญ ญาโทสวนใหญจะไดปญ หาวิจัยและ/หรือ
หัวขอวิจัยไดใ นระยะเวลาปแรกของการเขาศึก ษาในหลักสูต ร แตอยา งไรก็ต าม ก็ยังมีนิสิ ตบางคนที่อาจจะไมส ามารถ
กําหนดหัวขอวิจัยไดในปแรกหรือปที่สองของการเขาศึกษา เพราะนิสิตเหลานี้มักจะเขาพบอาจารยที่ป รึกษาไมสม่ําเสมอ
โดยจะเขามาพบที่ปรึกษาเฉพาะกอนสอบสัมมนาในแตละครั้งเพื่อขอการอนุมัติการขึน้ สอบสัมมนาเทานั้น
หากพิจารณาผลการดําเนินการกลไกการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบ ัณฑิตศึกษาในระยะที่สอง คือ
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิต ศึกษาเพื่อใหนิสิตดําเนินการวิจัยใหเ สร็จสิ้นและจบการศึกษา ใน
สวนนี้ยังคอนขางมีปญหา เมื่อนิสิตมากกวาครึ่งในแตละรุน ที่ไมสามารถจบการศึกษาตามกําหนดได โดยทั่วไปมักเกิดจาก
ปจจัยจากตัวนิสิตเอง เชน การใหเวลากับงานวิจัยนอยลงเมื่อหมดวิชาสัมมนา

การประเมินกลไกการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา:
จากผลการดําเนินการกลไกการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษาที่หลักสูตรฯ ใช ทําใหทาง
หลักสูตรฯ มีการประเมินกลไกโดยพิจารณาจากผลของการที่ทําใหนิสิตปริญญาโทไดปญ
 หาวิจัยและ/หรือหัวขอวิจัยเบื้องตน
และอาจารยที่ปรึกษาไดในระยะเวลาปแรกของการเขาศึกษาในหลักสูตร
หากพิจารณาการประเมินกลไกกลไกการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบ ัณฑิตศึกษา พบวาผลของการที่
ทําใหนิสิตปริญญาโทไดปญ
 หาวิจัยและ/หรือหัวขอวิจัยเบื้องตนและอาจารยที่ปรึกษาไดในระยะเวลาปแรกของการเขาศึกษาใน
หลักสูตรมีจํานวนทั้งหมดดังนี้
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ผลการดําเนินงาน
ชื่อหัวขอ
ชื่อนิสิต
อาจารยที่ปรึกษา
เหมืองความคิดเห็นบนเฟสบุคที่มีตอสมารทโฟน
นายมงคล แสนสุข
ผศ.ดร.พนิดา
การสกัดคุณลักษณะภาพใบหนามนุษยดวยตัวจํา แนกแบบฮาร
นายกษิณ ศรีธีระจิตต
ผศ.ดร.ฉัตรเกลา
การจัดตารางสอนอัตโนมัติดวยวิธีแบบผสมรวมกับการรวมกลุมผูเรียน นายปรัชญา สุทธิประภา ผศ.ดร.มนัสวี
การตรวจจับและปองกันการปลอมแปลงโพรโทคอลเออารพี
นายศุภฤกษ แกวพิภพ
ดร.สมนึก
การศึกษาระบบการรูจาํ ใบหนา
นายวิทัศน จาตุรงคกร
ผศ.ดร.ฉัตรเกลา
การพัฒนาแนวทางการเตรียมขอมูลของขอมูลที่หายไป
นายวิวัฒน เพียโคตรแกว ผศ.ดร.ฉัตรเกลา
การเรียนรูแบบพึ่งพาดวยวิธีการเรียนรูผา นเกมบนอุปกรณพกพา
นายวรัญู เกียรติจินดารัตน ผศ.ดร.มนัสวี

การปรับปรุงกลไกกลไกการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิทยานิพนธแกบัณฑิตศึกษา:
สําหรับการปรับปรุงกลไกการควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิท ยานิพนธแกบ ัณฑิตศึกษานั้น ทางหลักสูตรฯ ไดมีการ
ปรับปรุงอยางตอเนื่องตามสถานการณที่เกิดขึ้น โดยแบงการปรับปรุงเปน 4 เรื่องหลักๆ คือ
เรืองที่ 1 เพิ่มขอกําหนดในการขอขึ้นสอบสัมมนาในแตล ะครั้ง นิสิต ตอ งเขาพบอาจารยที่ป รึกษาหรือ อาจารย ที่
ปรึกษารวมอยางนอย 3 ครั้ง ซึ่งกอนหนานั้นไมไดมีการกําหนดจํานวนครั้งของการเขาพบอาจารยที่ปรึกษา วาขั้นต่ําที่จะมี
การอนุมัติใหขึ้นสอบนั้นควรเปนจํานวนเทาใด จึงทําใหนิสิตบางทานเขามาพบอาจารยที่ปรึกษาเพียงครั้งเดียวเพื่อขออนุมัติ
การขึ้นสอบ
เรื่องที่ 2 ในการจัด โครงการศึกษาดูงานของนิสิตระดับ บัณฑิต ศึกษาทุกป ทางหลักสูตรไดจัด ใหมีการ workshop
วิจัยเชิงปฏิบ ัติการนอกสถานทีด่ วย เพื่อเปนเวทีใหนิสิตสามารถนํางานวิจัยตนที่กําลังดําเนินการ หรือเอกสารวิจัย ที่กําลัง
จะตีพิมพมารวมวิเคราะหและพูด คุ ย เพื่อใหไ ดงานวิจัยที่ มีคุณภาพมากขึ้น หรือไดแนวทางแกปญ หาที่นิสิต กําลังติดขั ด
นั่นเอง
เรื่องที่ 3 ทางหลักสูตรฯ มีการติดตามการดําเนินงานวิจัยของนิสิตแตละทานอยางตอเนื่องผานการพูดคุยกับ อาจารย
ที่ปรึกษาหรืออาจารยที่ปรึกษารวม เพื่อการวางแผนการจบของนิสิตใหเหมาะสม
เรื่องที่ 4 ทางหลักสูตรฯ มีการแจงขาวแหลงตีพิมพมาตรฐานที่นิสิตสามารถสงงานวิจัยเพื่อการตีพิมพอยางสม่ําเสมอ
เพื่อที่นิสิตจะไมเกิดความผิดพลาดในการสงงานวิจัยไปตีพิมพยังแหลงวิจัยที่อยูใน Backlist
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การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21

กลไกการพัฒนาศักยภาพนิสติ และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21:
เริ่มตน
รวบรวมความตองการในการเพิ่มศักยภาพของนิสิต

ผานแบบประเมินหรือการพูดคุย

รวบรวมขอมูลขาวสารดานวิจัยและความกาวหนา
ทางเทคโนโลยี

อาจารยในหลักสูตรพิจารณาจากขอมูลจากรายงานหรือ
ขาวสารตางๆ

อาจารยในหลักสูตรรวมประชุมเพื่อพิจารณาวางแผน
โครงการฯ และกําหนดงบประมาณ

กอนการสงแผนงบประมาณของปการศึกษาถัดไป โดยจะอยู
ราวๆ เดือนมีนาคม - เมษายน

ตระเตรียมและจัดโครงการฯ ใหนิสิตระดับ
บัณ ฑิตศึกษาตามแผนที่วางไว

เนื้อหาการอบรบเพื่อการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรู สามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม

นิสิตประเมินโครงการ ภายหลังการจัดโครงการ
แตละโครงการสิ้นสุด
จบ

กลไกการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ของหลักสูตร วท.ม. (วิท ยาการ
คอมพิวเตอร) จะดําเนินการผานการจัดโครงการหลักๆ ใน 4 โครงการคือ
(1) โครงการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณวิจัย
(2) โครงการสรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการและวิจัย
(3) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
(4) โครงการสงเสริมการตีพิมพ เผยแพรผลงาน รวมการแขงขัน
โดยเฉพาะโครงการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณวิจัย, โครงการสงเสริมการตีพิมพ เผยแพรผลงาน รวมการ
แขงขัน และโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตจะเปนโครงการหลักที่ใชในการอบรมและสงเสริมทักษะการเรียนรูตางๆ ที่จะเปน
ประโยชนตอ นิสิต ทั้งในระหว างการศึกษาและในอนาคตเมื่อจบการศึก ษาไปแลว โดยเนื้อหาหรือบริบทของการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จะพิจารณาจากความตองการของนิสิตและ Trend ตางๆ
ดานงานวิจัย และเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศเปนหลัก

ผลการดําเนินการการพัฒนาศักยภาพนิสติ และการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21:
ผลการดําเนินการการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ทีมีการดําเนินการ
ผานโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต ซึ่งมีการดําเนินการอยางตอเนื่องมานับตั้งแตป 2557 มีระดับ ความพึงพอใจจากคะแนน
เต็ม 5 ดังนี้
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ปที่จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนิสิต
2557
2558

ระดับความพึงพอใจของนิสิต
4.20
4.25

การประเมินกลไกการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21:
การประเมินกลไกการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 จะเปนการประเมิน
ผานแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนิสิตที่ไดรับ โดยแบงเปนหัวขอในการประเมินทั้งสิ้น 5 หัวขอหลัก โดย
แตละหัวขอจะมีระดับความพึงพอใจจากคะแนนเต็ม 5
(1) หัวขอหรือเนื้อหาเพื่อการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู
(2) ความทันสมัยของหัวขอหรือเนื้อหาเพื่อการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู
(3) ประโยชนของหัวขอหรือเนื้อหาเพื่อการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรู
(4) วิทยากรในการอบรมการเสริมสรางทักษะการเรียนรู
(5) วัน เวลา และสถานที่ของการจัดโครงการ

การปรับปรุงกลไกการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21:
ทางหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ไดมีการการปรับปรุงกลไกการพัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อยางสม่ําเสมอภายใตการพิจารณารวมกันทั้งของนิสิตและอาจารยในหลักสูต ร เพื่อให
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูของนิสิต สอดคลองกับ Trend ของงานวิจัย และ Trend ของ
เทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรและสารสนเทศ
อยางไรก็ตาม นับตั้งแตป  2557 ทางหลักสูตรฯ พบวา นิสิตคอนขางมีปญ หาดานภาษาอังกฤษและการเขียนเอกสาร
วิจัย ดังนั้นโครงการสอนเสริมภาษาอังกฤษ และการเขียนเอกสารวิจัยอยางเหมาะสม จึงถูกจัด ใหอยูในโครงการพัฒนานิสิต
ในทุกๆ ป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ 3.2 เทากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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3.4 รายงานผลการดําเนินงานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ--ตัวบงชีท้ ี่ 2.1-หลักสูตรสาขา วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) มีผูสําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2558) จํานวน 4 คน ดําเนินการสํารวจ
ผลการประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากมุมมองของผูใชบัณฑิต จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 100 ของผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งมี
คาเฉลี่ยคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) เทากับ รายละเอียดดังตาราง
ที่
1
2
3
4
5

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดใน มคอ. 2
ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานความรู
ดานทักษะทางปญญา
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศ
คาเฉลี่ยคะแนนประเมินภาพรวม
*** ตองใชขอมูลที่ฝายกิจการนิสิตของคณะ

คาเฉลี่ยคะแนนประเมิน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
............ คะแนน

3.5 รายงานผลการดําเนินงานขอมูลภาวการณไดงานทําของบัณฑิต --ตัวบงชีท้ ี่ 2.2
ขอมูลพื้นฐาน
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา(ไมนับ รวมผูประกอบ
อาชีพ อิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไมตรงสาขาที่เรียน
จํานวนบัณฑิตทีป่ ระกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
จํานวนบัณฑิตที่อปุ สมบท
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร
สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)

จํานวน
4
4

รอยละ
100
100

4

100

0
2
0
0
0

0
50
0
0
0
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3.6 รายงานผลการดําเนินงานผลงานของนิสติ และผูส ําเร็จการศึกษาที่ตพี มิ พหรือเผยแพร --ตัวบงชีท้ ี่ 2.2
ขอมูลพื้นฐาน
1. ผูสําเร็จการศึกษา
2. ผลรวมถวงน้ําหนักคุณภาพของผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา
2.1 ผลรวมถวงน้ําหนักคุณภาพของผลงานของนิสิต
- น้ําหนักคุณภาพ 0.2
- น้ําหนักคุณภาพ 0.4
- น้ําหนักคุณภาพ 0.6
- น้ําหนักคุณภาพ 0.8
- น้ําหนักคุณภาพ 1.0
2.2 ผลรวมถวงน้ําหนักคุณภาพของผูสําเร็จการศึกษา
- น้ําหนักคุณภาพ 0.2
- น้ําหนักคุณภาพ 0.4
- น้ําหนักคุณภาพ 0.6
- น้ําหนักคุณภาพ 0.8
- น้ําหนักคุณภาพ 1.0
3. คารอยละของผลรวมถวงน้ําหนักคุณภาพผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษา
คะแนน (เมื่อเทียบคาคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 40 ขึ้นไป)
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5
3.8
1
0
1
1
0
0
2.8
0
1
4
0
0
76
5
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ผลงานตีพิมพทั้งหมด
ลําดับ
นิสิต
1 นายณัฐวุฒิ วงศ
อนันต

2

3
4
5

6

7

ชื่อบทความ
Multi image stitching with
cylindrical surface based on
local feature matching for
solving the distortion problem

แหลงตีพิมพ
The 3 IIAE International
Conference on Intelligent
Systems and Image
Processing 2015, 2 – 5 Sept.
2015, Fukuoka, JAPAN
รอยตํารวจโท
การเสริมสรางความมั่นคงและประเมิน วารสารวิทยาศาสตรและ
ประดิษฐ วงศกุล คุณภาพการใหบริการของไอสานบ
เทคโนโลยีมหาสารคาม ปที่ 34
อกด็อทเอฟ
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม
2558
ประพจน ธรรม การวิเคราะหปญหาและการทดสอบ วารสารวิทยาศาสตรและ
ศิรารักษ
ความมั่นคงของเทคโนโลยีรหัสผาน
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
แบบใชครั้งเดียว
มหาสารคาม
อธิพงศ คําสีลา การปรับปรุงการจัดการกฎไฟรวอลล วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดวยแนวคิดการตัดสินใจแบบโดเมน
เดี่ยว
นายฉัตรดนัย
การจัดตารางสอนอัตโนมัติบนพื้นฐาน วารสารวิทยาศาสตรและ
พยัคพงษ
วิธีการเชิงพันธุกรรมแบบผสม
เทคโนโลยีมหาสารคาม ปที่ 35
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม
2559
Mr. Sok
Security and safety evaluation
วารสารวิทยาศาสตรและ
Rachana
and enhancement of internet
เทคโนโลยีมหาสารคาม ปที่ 35
banking systems: a case study of ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม
Cambodia public bank PCL.
2559
นายมงคล แสน Feature-based opinion mining
The 3rd IIAE International
สุข
on smart phone reviews
Conference on Intelligent
Systems and Image
Processing 2015, 2 – 5 Sept.
2015, Fukuoka, JAPAN
rd

น้ําหนัก
0.4

สถานะ
สําเร็จ
การศึกษา

0.6

สําเร็จ
การศึกษา

0.6

สําเร็จ
การศึกษา

0.6

สําเร็จ
การศึกษา

0.6

สําเร็จ
การศึกษา

0.6

กําลัง
ศึกษา

0.4

กําลัง
ศึกษา

การวิเคราะหผลที่ไดการเผยแพรผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
จากผลการตีพิมพจะสังเกตไดวานิสิตสวนใหญตีพิมพในฐานขอมูล TCI และ International Proceeding ซึ่งเปนไปตาม
เกณฑบัณฑิตและสกอ.
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3.7 รายงานผลการดําเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสติ --ตัวบงชี้ที่ 3.3-ผลการดําเนินงาน
การคงอยูข องนิสิต
ปการศึกษาที่รบั เขา
(ตั้งแตปการศึกษาที่
เริ่มใชหลักสูตร)
รุนปการศึกษา 2555
รุนปการศึกษา 2556
รุนปการศึกษา 2557
รุนปการศึกษา 2558

จํานวนรับ

จํานวนคงอยู

จํานวนพนสภาพ

29
23
8
8

2
5
5
5

20
16
3
3

จํานวนที่สําเร็จ
การศึกษา
7
2
-

จากการพูดคุยกับนิสิต พบวาปจจัยหลักที่สงผลกับอัตราคงอยูข องนิสิตมาจากปจจัยหลักๆ ดังตอไปนี้
1. ปจจัยดานอาชีพ - นิสิตบางทานในการเริ่มตนเขามาเรียน ยังไมไดป ระกอบอาชีพ แตภายหลังจากที่เรียนไปแลว
ปรากฏวาไดงานทํา ทําใหนิสิต หยุดเรียนไป หรือนิสิตบางทานที่มีอาชีพอยูกอนแลวแตไมไดมีการลาเรียน เมื่อเขา
มาเรียนแลว ปรากฏวามีภาระในการทํางานเพิ่มขึ้น จนไมสามารถปลีกเวลามาเรียนใหสําเร็จได
2. ปจจัยดานครอบครัว – นิสิตบางทานภายหลังจากที่เขามาเรียนแลว เกิดเหตุสุดวิสัยบางประการ ทําใหตองหยุด
เรียนเพื่อไปดูแลครอบครัว
3. ปจจัยดานการเรียน – นิสิตบางทานเมื่อเขามาเรียนแลว กลับพบวาสาขานี้ยากเกินไปสําหรับตน จึงหยุดเรียนไป
4. ปจจัยดานคาใชจาย – นิสิตบางทานมีป ญหาเรื่องคาใชจายในการเรียน จึงหยุดเรียนไป
5. ปจจัยดานการเกณฑทหาร – นิสิตบางทานมีติดภาระการถูกเกณฑไปเปนทหาร จึงตองหยุดเรียนไป
6. ปจจัยอื่นๆ – มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหนิสิตที่พนสภาพ สามารถคืนสภาพยอนหลังไดงาย ทําใหนิสิตบางสวนไม
มารักษาสถานสภาพ เมื่อมีปจจัย 5 ขอแรก
การสําเร็จการศึกษา
ปการศึกษาที่รบั เขา
จํานวนรับ
จํานวนคงอยู
จํานวนพนสภาพ
จํานวนที่สําเร็จ
(ตั้งแตปการศึกษาที่
การศึกษา
เริ่มใชหลักสูตร)
รุนปการศึกษา 2555
29
2
20
7
รุนปการศึกษา 2556
23
5
16
2
รุนปการศึกษา 2557
8
5
3
รุนปการศึกษา 2558
8
5
3
จากตารางจะเห็นไดวา
 สําหรับนิสิต 57 และ 58 ยังศึกษาไมครบตามแผนการเรียน (2 ป)
 นิสิตรหัส 55 และ 56 ซึ่งศึกษาครบระยะเวลาขั้นต่ํา (2 ป) ยังมีสัดสวนการจบการศึกษานอย และมีจํานวนพนสภาพสูง
เนื่องจากหยุดพักการทําวิทยานิพนธดังปจจัยที่ไดกลาวในหัวขอกอนหนานี้
 ไดใหอาจารยที่ปรึกษาติดตามนิสิตกลับมาลงทะเบียนไดบ างสวน โดยมีการแจงกําหนดการสอบวิทยานิพนธกับ นิสิตที่
หายไป และใหกําลังใจ เพื่อใหนิสิตกลับมาทําวิทยานิพนธใหแลวเสร็จ เชน นิสิตรหัส 55 นายนครินทร กับ ศุภกร ได
กลับ ดําเนินการทําวิจัยและอยูในชวงดําเนินการสอบจบ โดยนครินทรไดตีพิมพผลการวิจัยเรียบรอยแลว
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ผลการดําเนินงาน
ความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต

กลไกการจัดการขอรองเรียนของนิสติ :
เริ่มตน
สามารถสงไดที่เจา หนาที่บัณฑิตฯ ของคณะหรือประธาน
หลักสูตร

หากนิสิตมีขอรองเรียน ใหกรอกแบบการรองเรียน
ใช

เจาหนาที่แกไขปญหาได
เอง
ไมใช
เจาหนาที่แจงประธานหลักสูตรฯ เพื่อดําเนินการ

เจาหนา ที่ดําเนินการพรอมแจง
ประธานหลักสูตรฯ เพื่อทราบ

จําเปน

จําเปนตองนําเรื่องเขาที่
ประชุมของหลักสูตรฯ

อาจารยในหลักสูตรฯ รวม
พิจารณาและหามติที่ประชุม

ไมจําเปน

ประธานหลักสูตรฯ ดําเนินการ
จบ

กลไกการจัดการความพึงพอใจและผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต จะดําเนินการผานเอกสารขอรองเรียน ซึ่งนิสิต
สามารถยื่ นต อเจ า หน า ที่บั ณ ฑิต ฯ ประจํ า คณะ หรื อ ประธานหลั ก สูต รก็ ได หากเป น เรื่ องที่ เ จ าหน า ที่ ดํา เนิ นการได เ อง
เจา หน าที่ ก็จะดําเนินการให แตหากไมสามารถดําเนิ นการได เรื่อ งร องเรี ยนดังกลา วจะถู กสงมาที่ ป ระธานหลั กสู ตรเพื่ อ
พิจารณา ซึ่งบางเรื่องประธานหลัก สูต รจะสามารถตั ดสินใจไดดําเนินการไดเ อง แตบ างเรื่องก็ จะตองนํ าเขาที่ป ระชุมของ
หลักสูตรเพื่อขอมติที่ประชุมกอนการดําเนินการตอไป

ผลการดําเนินการความพึงพอใจ และผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต:
นับ ตั้งแตป 2555 มีเรื่องรองเรียนเพียง 2 เรื่อง คือปญ หาการจัดการเรียนสอนในวิชาภาษาอังกฤษและผลสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเกิดในป 2557 ซึ่งทางหลักสูตรไดดําเนินการเรียบรอยแลว

การประเมินกลไกการจัดการขอรองเรียนของนิสติ :
การประเมินความพึงพอใจตอกลไกการจัดการขอรองเรียนของนิสิตจะดําเนินการผานแบบสอบถาม โดยนิสิต จะทําการ
ประเมินภายหลังจากที่ปญหาไดรับการแกไขแลว โดยมีผลการประเมินดังนี้
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ปการศึกษา
2557
2558

ผลการดําเนินงาน
จํานวนปญหาที่เกิดขึ้น
ระดับความพึงพอในการแกปญหาจากคะแนนเต็ม 5
2
4.20
4.28

การปรับปรุงกลไกการจัดการขอรองเรียนของนิสติ :
เนื่องจากในรอบ 3-4 ปที่ผานมา ขอรองเรียนยังจํานวนนอยมาก และเปนขอรองเรียนที่สามารถควบคุม แกไข ไดจาก
กลไกฯ ที่วางเอาไว ดังนั้นในตอนนี้ กลไกการจัดการขอรองเรียนของนิสิตจึงยังใชระบบเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ 3.3 เทากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีป ระเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 4 ขอมูลสรุปรายวิชา
4.1 ขอมูลรายวิชา
ชื่อรายวิชา
1204 701: Computer Science
Seminar in Selected Topic 1
1204 703: Computer Science
Seminar in Selected Topic 3
1204 704: Research Methodology
in Computer Science and
Information Technology
1204 707: Network and
Information Technology Security
1204 701: Data Warehousing and
Data Mining
1204 812: Digital Image
Processing
1204 702: Computer Science
Seminar in Selected Topic 2

ภาคการ
A+
ศึกษา

A

A-

B+

B

B- C+

C

C- D+ D

D-

F

S

U

V

W

จํานวนนิสิตที่
จํานวนนิสิตที่
L ลงทะเบียน
สอบผาน
เรียน

1/2558

-

4

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

1/2558

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

1/2558

-

5

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

1/2558

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

1/2558

-

2

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

5

5

1/2558

-

4

-

1

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7

7

2/2558

-

1

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4
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4.1 ขอมูลรายวิชา (ตอ)
ภาคการ
A+
ศึกษา

A

A-

B+

B

B- C+

C

C- D+ D

D-

F

S

U

V

W

จํานวนนิสิตที่
จํานวนนิสิตที่
L ลงทะเบียน
สอบผาน
เรียน

2/2558

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

2

1204805 Selected Topics in
2/2558
Advanced Network and
Security

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

-

1

-

3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

-

1

-

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3

3

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

ชื่อรายวิชา
1204 703: Computer Science
Seminar in Selected Topic 3

1204 705: Advanced Analysis
2/2558
and Design of Algorithms
1204 711: Advanced Artificial
2/2558
Intelligence
1204 801: Statistics for Computer
Science and Information
2/2558
Technology
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4.2 การวิเคราะหรายวิชาที่มผี ลการเรียนไมปกติ
ไมมี

4.3 รายวิชาที่สอนเนือ้ หาไมครบ
ไมมี

4.4 รายวิชาที่มกี ารประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ชื่อรายวิชา
1204 701: Computer
Science Seminar in
Selected Topic 1
1204 703: Computer
Science Seminar in
Selected Topic 3
1204 704: Research
Methodology in
Computer Science and
Information Technology
1204 707: Network and
Information Technology
Security
1204 701: Data
Warehousing and Data
Mining
1204 812: Digital Image
Processing
1204 702: Computer
Science Seminar in
Selected Topic 2
1204 703: Computer
Science Seminar in
Selected Topic 3

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
มี

แผนการปรับปรุง
กระตุนใหนิสิตเขาพบที่
ปรึกษามากขึ้น

มี

กระตุนใหนิสิตเขาพบที่
ปรึกษามากขึ้น

มี

เพิ่มงานวิจัย และ
กรณีศึกษาใหทันสมัย
จริยธรรมในการตีพิมพ
เผยแพรงานวิจัย
เพิ่มงานวิจัยทีท่ ันสมัย

1/2558
1/2558

1/2558
มี
1/2558
มี
1/2558
1/2558

มี
มี

2/2558
มี

กระตุนใหนิสิตเขาพบที่
ปรึกษามากขึ้น

มี

กรณีผูเรียนในบางวิชานอย
กวา 5 คน อาจใหรวม
workshop หรือ Seminar
กับ นิสิต ป. ตรี ในวิชาที่
เกี่ยวของ และอาจใหเปน
ผูนําในการทํา Seminar
/Workshop เพื่อ
learning from teaching
เพิ่มงานวิจัยที่ทันสมัย

2/2558

1204805 Selected
Topics in Advanced
Network and Security

2/2558

1204 705: Advanced
Analysis and Design of

2/2558

ควรสอบถามหัวขอ
วิทยานิพนธกอนทําการ
เรียนเพื่อมุงเนนใหตรงกับ
ความตองการ
เพิ่มเนื้อหาในสวนของ
object tracking
กระตุนใหนิสิตเขาพบที่
ปรึกษามากขึ้น

มี
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Algorithms
1204 711: Advanced
Artificial Intelligence
1204 801: Advanced
Statistics for Computer
Science and Information
Technology

2/2558

มี

เพิ่มงานวิจัยที่ทันสมัย

มี

ควรกระตุนใหนิสิตเห็น
ความสําคัญ ของการทํางาน
และการสอบ

2/2558

4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน
สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ
ดานความรู
ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานทักษะทางปญญา
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการแกไขหรือปรับปรุง
เพิ่มสาระเปนหัวขอเพิ่มเติมในการเรียนการ
สอนวิชาสัมมนา และวิชาระเบียบวิธีวิจัย
กํากับ ดูแลใหนิสิตเขาเรียนอยางสม่ําเสมอ
เพิ่มโครงการอบรม หรือเนื้อหาในการทําวิจัย
พื้นฐาน และ พื้นฐานคณิตศาสตร
กําหนดเวลาที่ชัดเจน และ กําหนดบทลงโทษ
ใหชัดเจน
ปรับปรุงทุกรายวิชาใหมีการนําเครื่องมือ และ
ประยุกตใชกับปญหาที่ชัดเจนและเหมาะสม

4.6 การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จํานวนอาจารยใหม
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ

มี

 ไมมี
ไมมี
ไมมี

4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัดหรือเขารวม

จํานวนอาจารยที่เขารวม

จํานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เขารวม

สรุปขอคิดเห็นและ
ประโยชนที่ผูเขารวม
กิจกรรมไดรับ

-

-

-

-
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4.8 รายงานผลการดําเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบงชี้ 5.1-ผลการดําเนินงาน

การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
กลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร:
เริ่มตน
อาจารยประจําหลักสูตรฯ รวมประชุมเพื่อวางแผน
หลักสูตร
พิจารณาหลักสูตรฯ เทียบเคียงทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

อาจารยในหลักสูตรฯ รวมกับรวบรวมหลัก สูตรฯ
ใกลเคียงจากสถาบันตางๆ เพื่อใชในการพิจารณา

พิจารณา Trend ของวิชาหรือสาขาหรือแนวคิดที่
กําลังเปนที่สนใจในปจจุบันและอนาคตอันใกล

อาจารยในหลักสูตรฯ รวมการรวบรวมจากรายงานที่นา
เชื่อตางๆ ทั้งในและตางประเทศ

ใช

เปนการปรับปรุงหลักสูต
ตามวงรอบหรือไม
ไมใช
ประชุมเพื่อปรับแผนการสอน หรือเนื้อหาใน
รายวิชาบางรายวิชาเพื่อใหทันสมัย

ประชุมเพื่อรางหลักสูตรปรับปรุง เขียน
เนื้อหาสาระในแตละรายวิชา และวางแผน
การสอนของหลักสูตรที่ปรับปรุง

จบ

กลไกของการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิช าในหลักสู ตร วท.ม. (วิ ทยาการคอมพิวเตอร) ภาควิชาวิท ยาการ
คอมพิวเตอรนั้น มีการดําเนินการภายใตกลยุทธของคณะวิทยาการสารสนเทศและมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อใหบ รรลุผล
ตามตัวบงชี้ และเปาหมายของแผนกลยุทธ รวมถึงหลักสูตรฯไดถูกเสนอไปยังผูบ ริหารระดับ สถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่ง
กลไกของการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) จะมีกลไกหลักๆ คือ
(1) การรวบรวมขอมูลของหลักสูตรที่เ ปนมาตรฐานและใกลเคียงกันทั้งในและตางประเทศ อยางนอย 15 หลักสูต ร
เพื่อใชในการเทียบเคียงหลักสูตรทั้งในเรื่อง แผนการสอน รายวิชาที่ควรมีในหลักสูตร และเนื้อหาในรายวิชาตางๆ
(2) การรวบรวมขอมูลหรือรายงานตางๆ ที่เ ปน Trend ทั้งในเรื่องทิศทางการวิจัย แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ หรือขอมูล Trend ของเทคโนโลยีทางดานวิทยการคอมพิวเตอร เพื่อการผลิตมหาบัณฑิตที่สอดคลองกับ
ความตองการของตลาดแรงงานทั้งในและตางประเทศ
ในการใชขอมูลขางตนจะใชวิเ คราะหเพื่อทําใหลดความเสี่ยงในเรื่องมาตรฐานของหลักสูตร รวมถึงการวิเคราะหและ
ประเมินความคุมคาของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิท ธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแขงขัน ที่จะ
ตามมา
ซึ่งเมื่อไดขอมูลดังกลาวมาแลว อาจารยทุกทานในหลักสูตรจะชวยกันวิเ คราะหและสังเคราะห กอนที่จะรางหลักสูตรฯ
หรือปรับปรุงหลักสูตร
หากเปนการทําหลักสูตรตามวงรอบของการปรับปรุงหลักสูตร จะเปนเสมือนการรางหลักสูตรใหม โดยจะพิจารณาปรับ
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ผลการดําเนินงาน
ปรุทั้ง แผนการสอน รายวิช าในหลักสู ตร และเนื้อหาในหลักสูต รทุก วิชาที่ตองปรับปรุงให เหมาะสมและทั นสมั ย โดยการ
กําหนดแผนการสอนและรายวิชาจะเปนการรวมพิจารณา แตในสวนเนื้อหารายวิชาจะมีการมอบหมายใหอาจารยผูเชี่ยวชาญ
ในแตละรายวิ ชาไปดําเนินการ จากนั้น จึงรว มประชุ มอี กครั้งเพื่อ พิจ ารณาร วมกันในเนื้อหารายวิชา กอนการร วมกันรา ง
หลักสูตร
หากเป นการปรับ ปรุง เพี ยงปรั บ แผนการสอน หรื อเนื้อ หาในรายวิชาบางรายวิ ชาเพื่ อใหทั นสมัย ก็จ ะใหอ าจารย
ผูรับผิดชอบแผนการสอนหรืออาจารยผูรับผิดชอบหรือเชี่ยวชาญในรายวิชาที่ตองการปรับปรุง ไปดําเนินการมากอน จากนั้น
จะมีการประชุมอีกครั้งเพื่อพิจารณารวมกับเพื่อการไดขอสรุปที่ตรงกัน

ผลการดําเนินการในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร:
ผลการดําเนินการในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรตามกลไกฯ ขางตน พบวา
1. หลั กสู ต ร วท.ม. (วิ ท ยาการคอมพิ ว เตอร ) ภาควิ ช าวิท ยาการคอมพิ ว เตอร คณะวิ ท ยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมาตรฐานในการใชเพื่อทําการเรียนการสอนสําหรับสาขาวิชาวิท ยาการคอมพิวเตอร
ของระดับ บัณฑิตศึกษา
2. รายวิชาและเนื้อหารายวิชาที่เปดสอนในหลักสูตรฯ เปนรายวิชาทีท่ ันสมัยและสอดคลองกับ Trend ของการทํา
วิจัยในปจจุบัน

การประเมินกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร:
สําหรับการประเมินกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาควิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะพิจารณาใน 2 ลักษณะ
1. กรณีที่เปนการทําหลักสูตรตามวงรอบของการปรับ ปรุงหลักสูตร จะพิจารณาขอวิพากษของผูทรงคุณวุฒิที่ไดรับ
การแตงตั้งใหเปนกรรมการวิพากษหลักสูตรที่มีตอการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
2. กรณีที่เปนการปรับปรุงหลักสูตรแบบปรับ ยอย โดยทั่วไปจะเปนการปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและจุด ประสงค
การเรี ยนรู ดั ง นั้ น จะอาศั ย การประเมิ นของนิ สิต ในแต ล ะรายวิ ช าที่ เ ป ด สอนผ านระบบการประเมิ น ของ
มหาวิทยาลัย เปนเครื่องบงชี้ถึงความเหมาะสมของสาระรายวิชานั้นๆ ในหลักสูตร

การปรับปรุงกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร:
ในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรเพื่อการเปดหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ฉบับ
ป 2554 นั้น ทางคณาจารยผูรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรจะเนนการพิจารณาจัดทําหลักสูตร โดอาศัยการพิจารณา
จากหลักสูตรเทียบเคียง และมาตรฐานของสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เปนหลัก แตสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรที่ไดดําเนินการไปเมื่อตนป 2559 เพื่อพัฒนาหลักสูตรฉบับปรับปรุงที่จะใช
ในป 2560 นั้น ทางหลักสูตรไดใชรายงานตางๆเขามาเพิ่มในการพิจารณาการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร เชน
รายงานของสถาบั น ต า งๆ ที่ น า เชื่ อ ถือ ระดับ ชาติ และระดั บ นานาชาติ ทั้งทางด า นงานวิจั ย คอมพิ วเตอร และ
เทคโนโลยี และตลาดแรงงาน (เชน Smart Thailand 2020, และแผนแม บทเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อสารแหงประเทศไทย,รายงานจาก Tech Trends 2015 และ Gartner By Stuart Thomas เปน ตน) เพื่อ
ประกอบการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรฉบับลาสุด

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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การปรับปรุงหลักสูตรใหทนั สมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ
กลไกการปรับปรุงหลักสูตรใหทนั สมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ:
หลักสูต ร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ภาควิชาวิท ยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิท ยาลัย
มหาสารคาม จะใชรายงานของสถาบันตางๆ ที่นาเชื่อถือระดับชาติและระดับ นานาชาติ ทั้งทางดานงานวิจัย คอมพิวเตอร
และเทคโนโลยี และตลาดแรงงานประกอบการปรับ ปรุงหลั กสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิท ยาการ
คอมพิวเตอร โดยกลไกการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอรจะใชใน
รูป แบบเดียวกับกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูต รที่กลาวมากอนหนาแลว ดังที่แสดงใน flowchart
ตอไปนี้
เริ่มตน
อาจารยประจําหลักสูตรฯ รวมประชุมเพื่อวางแผน
หลักสูตร
พิจารณาหลักสูตรฯ เทียบเคียงทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ

อาจารยในหลักสูตรฯ รวมกับรวบรวมหลักสูตรฯ
ใกลเคียงจากสถาบันตางๆ เพื่อใชในการพิจารณา

พิจารณา Trend ของวิชาหรือสาขาหรือแนวคิดที่
กําลังเปนที่สนใจในปจจุบันและอนาคตอันใกล

อาจารยในหลักสูตรฯ รวมการรวบรวมจากรายงานที่นา
เชื่อตางๆ ทั้งในและตางประเทศ

ใช

เปนการปรับปรุงหลักสูต
ตามวงรอบหรือไม
ไมใช
ประชุมเพื่อปรับแผนการสอน หรือเนื้อหาใน
รายวิชาบางรายวิชาเพื่อใหทันสมัย

ประชุมเพื่อรางหลักสูตรปรับปรุง เขียน
เนื้อหาสาระในแตละรายวิชา และวางแผน
การสอนของหลักสูตรที่ปรับปรุง

จบ

ผลการดําเนินการ:
หากพิจารณาจากงานวิจัย พบวางานวิจัยที่ตีพิมพยังเปนที่ยอมรับในการรับเลือกใหไดรับการตีพิมพเผยแพรทั้งใน
ระดับประเทศและนานาชาติ หรือหากพิจารณาจากรายวิชาที่เปดสอน พบวารายวิชาเหลานั้นยังอยู Trend และ/หรือ
จําเปนตอตลาดแรงงานในปจจุบัน

การประเมินกลไกการปรับปรุงหลักสูตรใหทนั สมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ:
หลักสูตรฯ ใชเครื่องมือ 2 อยางในการประเมินกลไกการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขา
1. การตีพิมพผลงานวิจัยทั้งของอาจารยและนิสิต อยูใ น Trend ของงานวิจัยในปจจุบันหรือไม โดยดูจากการตอบ
รับเพื่อใหงานวิจัยเหลานั้นถูกเผยแพร และ comment จากผูประเมินงานวิจัย เปนตน
2. ใชรายงานของสถาบันตางๆ ที่นาเชื่อถือระดับชาติและระดับ นานาชาติ ทั้งทางดานงานวิจัย คอมพิวเตอรและ
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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เทคโนโลยี และตลาดแรงงาน เพื่อใชในการเทียบเคียงงานวิจัยทั้งของอาจารยและนิสิต และรายวิชาที่เปดสอน
วายังอยูใน Trend หรือไม

การปรับปรุงกลไกการปรับปรุงหลักสูตรใหทนั สมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ:
หลักสูตรฯ ใชรายงานของสถาบันตางๆ ที่นาเชื่อถือระดับชาติและระดับ นานาชาติ ทั้งทางดานงานวิจัย คอมพิวเตอร
และเทคโนโลยี และตลาดแรงงาน (เช น Smart Thailand 2020, และแผนแม บ ทเทคโนโลยี สารสนเทศและ
การสื่อ สารแห งประเทศไทย,รายงานจาก Tech Trends 2015 และ Gartner By Stuart Thomas เป นตน) เพื่ อ
ประกอบการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทัง้ หมดของตัวบงชี้ 5.1 เทากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

4.9 รายงานผลการดําเนินงาน การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบงชี้ 5.2-ผลการดําเนินงาน
การกําหนดผูสอน
กลไกการกําหนดผูส อน:
เริ่มตน
อาจารยประจําหลักสูตรฯ รวมประชุมเพื่อวาง
แผนการการเปดรายวิชาที่จะสอน
กําหนดตัวผูสอนตามความถนัดและความ
เชี่ยวชาญ

บางวิชาอาจจะมีผูสอน 2 ทาน เพื่อลดภาระการ
สอน

ที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบ
จบ

หลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) จะเนนการกําหนดผูสอนตามความเหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องของความถนัด
และความเชี่ยวชาญ เพื่อใหเกิดประโยชนตอนิสิตมากที่สุดในการที่จะไดนําความรูจากรายวิชาตางๆ ไปประกอบในการทํา
วิจัยของตนเอง

ผลการดําเนินการ:
ตัง้ แตป 2555 ที่มีการเปดสอนในรายวิชาตางๆ ของหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) พบวาในแตละวิชาที่
เปดสอนนั้น ทุกวิชาจะมีผลการประเมินจากนิสิตไดคะแนนเฉลี่ยไมต่ํากวา 4.00 จากคะแนนเต็ม 5
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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การประเมินกลไกการกําหนดผูส อน:
ในการประเมินกลไกการกําหนดผูสอนจะอาศัยการประเมินของนิสิตในแตละรายวิชาที่เปดสอนผานระบบการประเมิน
ของมหาวิทยาลัย

การปรับปรุงกลไกการกําหนดผูส อน:
ในชวงปที่ผานมา ในการกําหนดตัวผูสอนในแตละรายวิชา บางรายวิชาจะมีการกําหนดผูสอน 2 ทาน เพื่อเปน
การลดภาระการสอนของอาจารยแตละทานไมใหมีภาระในการสอนมากจนเกินไป จากการดําเนินการดังกลาวทําให
อาจารยมีเวลาในการเตรียมสอนใหมีความทันสมัยและเหมาะสมมากขึ้น
การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3) และการจัดการเรียนการสอน
กลไกการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3) และการจัดการเรียนการสอน:
เริ่มตน
ภาควิชาฯ แจงกําหนดการจัดสง มคอ. 3 (ตาม
แผนการสอนที่วางไว) กับอาจารยทุกทาน
อาจารยทุกทานจัดสง มคอ. 3 ตามกําหนดและ
หลักสูตรฯ รวมประชุมเพื่อพิจารณารับทราบ

ปกติจะสงราวๆ 1 เดือนครึ่งกอนการเปดเทอม
เพื่อจัดตารางสอน

ภาควิชาจัดสง มคอ. 3 แยกตามหลักสูตร ไปยัง
คณะฯ และหลักสูตรฯ จัดตารางสอน
จบ

ภายหลังจากการประชุมรวมกันเพื่อวางแผนเกี่ยวกับรายวิชาที่จะเกิดสอนมีเทอมถัดไป และรายชื่อผูสอนในแตละวิชา
ตอมาจะมีการกําหนดเวลาใหกับอาจารยผูรับ ผิดชอบการสอนในแตละรายวิชาในการสง มคอ. 3 ใหกับ หลักสูตรฯ เพื่อจะ
นําเขาที่ประชุมสําหรับการรับทราบรายวิชาที่สง มคอ. 3 แลว กอนจะสง มคอ. 3 เหลานั้นใหกับคณะและจัดตารางสอนใน
เวลาตอมา โดยการจัดตารางสอนอาจจะดําเนินการโยประธานหลักสูตรหรืออาจารยประจําหลักสูตรที่ไดรบั มอบหมายก็ได

ผลการดําเนินการ:
นับตั้งแตป 2555 ที่ทําการเปดสอน ทางหลักสูตรฯ ยังไมพบปญหาของการสง มคอ. 3 ของอาจารยผูรับ ผิด ชอบการ
สอนในแตละรายวิชา รวมถึงการจัดการเรียนการสอน เพราะแผนการสอน วิชาที่เปดสอน อาจารยผูสอน ทั้งหมดลวนไดรับ
มติเห็นชอบจากที่ประชุมหลักสูตรฯ นั่นเอง

การประเมินกลไกการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3) และการจัดการเรียนการสอน:
การประเมินกลไกการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3) และการจัด การเรียนการสอนจะ
ใชการประเมินใน 2 ลักษณะ มีการสง มคอ. 3 ตามกําหนดเวลาหรือไม และความพึงพอใจของอาจารยตอรายวิชาที่ไดรับใน
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
การจั ด การเรี ยนการสอน ซึ่ งที่ ผ า นมายั ง ไมมี ผลกระทบที่ รุ นแรงใดๆ ในการจั ดการเรี ยนการสอนของหลั กสู ต ร วท.ม.
(วิทยาการคอมพิวเตอร)

การปรับปรุงกลไกการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3) และการจัดการเรียนการสอน:
ในสวนของกลไกการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ. 3) เนื่องจากไดรับความรวมมืออัน
ดีจากอาจารยผูรับผิดชอบในแตละรายวิชาอยางดี และขั้น ตอนดังกลาวจะผานจากมติที่ประชุมหลักสูตรทุกครั้ง ทํา
ใหยังไมพบปญหาใดๆ ดังนั้นจึงยังไมมีการปรับปรุง
แตสําหรับการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาใน หลักสูตร วท.ม. (วิท ยาการคอมพิวเตอร) มีการปรับปรุงเล็กนอย
คือการใหบางรายวิชามีอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา 2 ทาน เพื่อลดภาระการสอนนั่นเอง

การควบคุมหัวขอวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ใหสอดคลองกับสาขาวิชาและ
ความกาวหนาของศาสตร

กระบวนการ
1. นิสติ จะตองลงเรียนวิชาสัมมนา 1 2 และ 3 ซึ่งมีขอกําหนดใหพบอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธอยางนอย
เทอมละ 3 ครั้ง กอนขึ้นสอบทุกภาคการศึกษา
2. หลักสูตรมีเกณฑและขั้นตอนการประชุมอาจารยประจํารวมกับทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ เพื่อกํากับดูแลให
สอดคลองกับหลักสูตร กอนการสอบวิทยานิพนธ และสอบสัมมนา
 เกณฑการควบคุมใหหัวขอวิทยานิพนธสอดคลองกับสาขาวิชาวิทยาคอมพิวเตอร
 หัวขอมีความสอดคลองกับมาตรฐานวิทยาการคอมพิวเตอรทั้งในระดับสากล (ACM/IEEE)
 ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กีย่ วของอยูในฐานขอมูลทีส่ าขาวิชายอมรับ
3. อาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอน เขารวมสัมมนา และใหขอคิดเห็น ขอแนะนํากับนิสติ และ
รวมกันพิจารณาหัวขอถึงความสอดคลองกับสาขาวิชา โดยกําหนดวาจะตองมีอาจารยผูเขาสอบไมนอย
กวา 3 คน
4. นิสติ ปรับปรุงแกไขวิทยานิพนธวิชาสัมมนา 1 2 และ 3 จํานวน 2 ครั้งตอภาคการศึกษา
5. สรุปเกรดและคุณภาพ จากรายงานวิชาสัมมนา
6. หลังนิสติ สอบผานวิชาสัมมนา 2 นิสติ จะสามารถนํารายงานวิชาสัมมนา 2 ไปปรับปรุงเพื่อใชในการราง
หัวขอ
7. หลังนิสติ สอบผานวิชาสัมมนา 3 นิสิตจะสามารถนํารายงานวิชาสัมมนา 3 ไปปรับปรุงเพื่อสอบหัวขอ
วิทยานิพนธได
ผลการดําเนินงาน
นิสติ รหัส 58 จํานวน 5 คน ที่ผานสัมมนา 2 ไดรางหัวขอวิทยานิพนธ /การคนควาอิสระ
นิสติ รหัส 57 จํานวน 2 คน สามารถสอบผานหัวขอ
ผลการประชุมสรุปกระบวนการ
จากการทบทวนกระบวนการที่ผานมาพบวามีกระบวนการที่รัดกุมและสอดคลองกับรายวิชา เนื่องจากมี
การประชุมรวมกับอาจารยทปี่ รึกษา อาจารยประจําหลักสูตร และกรรมการสอบสัมมนา ซึ่งจะไดขอ คิดเห็นที่
หลากหลายและมุงกํากับใหเนื้อหาวิทยานิพนธนั้นสอดคลองกับสาขา
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
การแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคลองหรือสัมพันธกับหัวขอวิทยานิพนธ

กระบวนการ
1. แนะนําอาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผสู อน และความเชีย่ วชาญในวันปฐมนิเทศ หรือหัวขอ
วิทยานิพนธที่นาสนใจ
2. นิสติ พบปะพูดคุยกับอาจารยทเี่ ชี่ยวชาญในเรื่องที่นิสติ สนใจ
3. นิสติ นําเสนอหัวขอวิทยานิพนธพรอมกับชื่ออาจารยทปี่ รึกษา
4. หลักสูตรประชุมรวมกับอาจารยที่ปรึกษา เพื่อสรุปหัวขอวิทยานิพนธ
5. หลักสูตรนําเสนอ TS1 ซึ่งมีการกําหนดอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ และอาจารยทปี่ รึกษารวม (ถามี)
ตอคณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะ
6. คณะกรรมการบัณฑิตประจําคณะ และ บัณฑิตวิทยาลัย ดําเนินการแตงตัง้ อาจารยทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ
ผลการดําเนินการ
สําหรับปการศึกษา พ.ศ. 2558
1. นิสติ จํานวน 2 คนผานการสอบหัวขอวิทยานิพนธ และมีนิสติ จบการศึกษา ดังนี้
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธรวม
ผศ.ดร.ฉัตรเกลา เจริญผล
ดร.พัฒนพงษ ชมพูวิเศษ

นิสิตในที่ปรึกษา

ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย

ดร.พัฒนพงษ ชมพูวิเศษ

นายมงคล

ดร. สมนึก พวงพรพิทักษ

ผศ.ดร.พนิดา ทรงรัมย

ดร. สมนึก พวงพรพิทักษ
ผศ.ดร.ฉัตรเกลา เจริญผล
ผศ.ดร.ฉัตรเกลา เจริญผล

-

ประพจน ธรรมศิรารักษ
อธิพงศ คําสีลา
รอยตํารวจโทประดิษฐ วงศกุล
Mr. Sok Rachana
นายฉัตรดนัย พยัคพงษ
นายณัฐวุฒิ วงศอนันต

นายกษิน

TS
TS1
TS2
TS3
TS1
TS2
TS3
จบ
จบ
จบ
จบ

2. นิสติ เหลือ มีอาจารยเปนที่ปรึกษาในวิชาสัมมนา และคาดวารับเปนปรึกษาวิทยานิพนธตอไป
ผลการทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ
หลักสูตรไดดําเนินปรับปรุงแกไขการรับเปนอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตั้งแตกอนเขาเรียน ซึ่งในนิสิตรหัส
2558 นั้นมีอาจารยที่ปรึกษาครบถวน
การชวยเหลือ กํากับ ติดตามในการทําวิทยานิพนธและการคนควาอิสระ และการตีพิมพผลงานในระดับ
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน

บัณฑิตศึกษา
กระบวนการ
1. หลักสูตรจัดทําแผนการศึกษาและระยะเวลาในการทําวิทยานิพนธใหกบั นิสติ
2. หลักสูตรจัดทําแผนงบประมาณสนับสนุนการตีพิมพผลงาน การสอบวิทยานิพนธ การสอบวัด
คุณสมบัติ
3. หลักสูตรจัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน และสงเสริมทักษะดานการวิจัย การตีพิมพการเผยแพร
งานวิจัย
4. หลักสูตรกําหนดใหนิสติ มีการรายงานความกาวหนาในวิชาสัมมนา 1 2 และ 3
5. หลักสูตรกําหนดใหนิสติ ทีผ่ านหัวขอวิทยานิพนธรายงานความกาวหนาทุกภาคการศึกษา
6. หลักสูตรกําหนดเกณฑสําเร็จการศึกษา โดยจะตองเผยแพรตีพิมพงานวิจัยตามมาตรฐานของ
มหาวิทยาลัยและ สกอ จํานวน 1 ฉบับ เปนอยางนอย
7. หลักสูตรจะมีการทบทวนแผนการดําเนินงานทัง้ หมด ปการศึกษาละ 1 ครัง้
8. กําหนดบทบาทอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธใหมกี ารประเมินนิสติ ในที่ปรึกษาวามี
ความกาวหนาทางงานวิจัยตรงตามแผนการเรียนในแตละเทอมหรือไม นอกจากนี้ทปี่ รึกษาจะตองกํากับ
ดูแลใหนิสิตเขาพบและมีความกาวหนาอยางสม่ําเสมอ
9. กําหนดระบบและกลไกเพื่อใหนสิ ติ สําเร็จการศึกษาในระยะเวลาตามหลักสูตร
และกําหนด
นโยบายสนับสนุน แผน งบประมาณ ใหตรงตามระบบและกลไก
ผลการดําเนินงาน
1. ในปการศึกษา พ.ศ. 2558 หลักสูตรไดทําแผนการศึกษา แผนงบประมาณสนับสนุนนิสติ
2. จัดโครงการทัศนศึกษา สงเสริมทักษะดานการวิจัย และสงเสริมการตีพมิ พ
3. มีนิสติ สอบหัวขอวิทยานิพนธจํานวน 2 คน
4. มีตีพมิ พบทความวิจัยดังตารางขางลาง
5. นิสติ ตองเขาพบอาจารยทปี่ รึกษาในรายวิชาสัมมนา อยางนอยจํานวน 3 ครั้งตอภาคการศึกษา
ลําดับ
นิสิต
1 นายณัฐวุฒิ วงศ
อนันต

2

3
4

ชื่อบทความ
Multi image stitching with
cylindrical surface based on
local feature matching for
solving the distortion problem

แหลงตีพิมพ
The 3 IIAE International
Conference on Intelligent
Systems and Image
Processing 2015, 2 – 5 Sept.
2015, Fukuoka, JAPAN
รอยตํารวจโท
การเสริมสรางความมั่นคงและประเมิน วารสารวิทยาศาสตรและ
ประดิษฐ วงศกุล คุณภาพการใหบ ริการของไอสานบ
เทคโนโลยีมหาสารคาม ปที่ 34
อกด็อทเอฟ
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม
2558
ประพจน ธรรม การวิเคราะหปญหาและการทดสอบ วารสารวิทยาศาสตรและ
ศิรารักษ
ความมั่นคงของเทคโนโลยีรหัสผาน
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
แบบใชครั้งเดียว
มหาสารคาม
อธิพงศ คําสีลา การปรับปรุงการจัดการกฎไฟรวอลล วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ
ดวยแนวคิดการตัดสินใจแบบโดเมน
เดี่ยว
rd
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5

นายฉัตรดนัย
พยัคพงษ

6

Mr. Sok
Rachana

7

นายมงคล แสน
สุข

การจัดตารางสอนอัตโนมัติบนพื้นฐาน
วิธีการเชิงพันธุกรรมแบบผสม

วารสารวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมหาสารคาม ปที่ 35
ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม
2559
Security and safety evaluation
วารสารวิทยาศาสตรและ
and enhancement of internet
เทคโนโลยีมหาสารคาม ปที่ 35
banking systems: a case study of ฉบับที่ 4 กรกฎาคม – สิงหาคม
Cambodia public bank PCL.
2559
Feature-based opinion mining
The 3rd IIAE International
on smart phone reviews
Conference on Intelligent
Systems and Image
Processing 2015, 2 – 5 Sept.
2015, Fukuoka, JAPAN

ผลการทบทวนกระบวนการ
หลังจากการทบทวนกระบวนการพบวา ควรใชตอไป เนื่องจากขั้นตอนมีความชัดเจนทัง้ ในแงงบประมาณ และ
ผลลัพธของนิสติ

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทัง้ หมดของตัวบงชี้ 5.2 เทากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

4.10 รายงานผลการดําเนินงาน การประเมินผูเรียน –ตัวบงชี้ 5.3-ผลการดําเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ

กระบวนการ
1. หลักสูตรเลือกรายวิชาที่ตองการประเมินผลการเรียนรูต ามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษา โดยเลือก
จากวิชาเอกบังคับ จํานวนไมนอยกวารอยละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนแตละภาคการศึกษา
2. หลักสูตรจัดทําแบบสอบถามตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิการศึกษาและกํากับติดตามใหนสิ ิต
ประเมินผลการเรียนรูตามแบบสอบถาม
3. หลักสูตรทําการสรุปผล ทบทวนผลการดําเนินงาน
4. ประเมินและทบทวนผลการดําเนินงาน และกระบวนการ
ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินงานครบถวนตามกระบวนการ
2. ผลการประเมินการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ มีดังนี้
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ผลการดําเนินงาน
วิชา
1204 710 Data Warehouse and
Mining
1204 812 Digital Image Processing
1204801 Statistics for Computer
Science and Information Technology
1204805 Selected Topics in
Advanced Network and Security

ขอที่ไดคะแนนนอยที่สุด
คาเฉลี่ย ผานครบ
ทุกดาน
4.45
 สามารถบูรณการความรูใน
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอรกับ ความรูใ น
ศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4.33
 4.65
 สามารถบูรณการความรูใน
สาขาวิชาวิทยาการ
คอมพิวเตอรกับ ความรูใ น
ศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4.667
 มีป ระสบการณในการพัฒนา
และ/หรือประยุกตซอฟแวรที่
ใชงานไดจริง

หลักสูตรไดประชุมทบทวนกับอาจารยผูสอนเห็นควรดังนี้
1. ใหสอดแทรกการนํา
2. หากทักษะนั้นจําเปนตอรายวิชาใหอาจารยผูสอนปรับเปลีย่ นสาระการเรียนรูและวิชาการสอนใน
รายวิชานั้น ๆ
นอกจากนี้หลังจากกระบวนแลวพบวา หลักสูตรควรประชุมรวมกับอาจารยผสู อนทุกภาคการศึกษาเพื่อ
ปรับปรุงสาระการเรียนรูและรับฟงขอคิดเห็นเพิ่มเติมจากอาจารยผูสอนอีกดวย

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูข องนิสิต

กระบวนการเรียนรู
1. อาจารยผูสอนดําเนินการสง มคอ 3
2. หลักสูตรประชุมกลั่นกรองทักษะการเรียนรู ใหสอดคลองระหวาง มคอ 2 และมคอ 3
3. อาจารยปรับปรุงแกไขตามขอแนะนํา
4. หลักสูตรดําเนินการจัดสง มคอ 3
5. หลักสูตรดําเนินการออกแบบสอบถาม
6. หลักสูตรดําเนินการสรุปผลในรูปแบบของคาคะแนนเฉลีย่ ทุกดาน คาสวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
7. อาจารยผูสอนจะตองดําเนินการสงเอกสาร มคอ 3 และใบสรุปคะแนนของนิสติ ทั้งหมด และ
ขอสอบทั้งหมด แบบฝกหัดและตัวอยางชิ้นงานของนิสติ และผลการประเมินของนิสติ จากระบบ
ทะเบียน ผลการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยนิสติ
8. หลักสูตรแตงตั้งคณะกรรมการทวนสอบ และดําเนินทวนสอบ จํานวนไมนอยกวารอยละ 25
ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละเทอม
9. สรุปผลใน มคอ. 7 และปรับปรุงในปการศึกษาถัดไป
10. อาจารยผูสอนควรนําปญหาที่นสิ ติ อาจจะไดผลการเรียนรูผดิ ปกติเขาประชุมเพื่อใหแกไข
ปญหาไดทันทวงที เชน นิสติ ขาดเรียน นิสติ มีพื้นฐานต่ํา
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ผลการดําเนินงาน

11. หลักสูตรตองมีการสุมสัมภาษณนสิ ติ เพื่อวัดผลการเรียนรูทนี่ อกเหนือจากการตัดเกรด
ผลการดําเนินงาน
1. มีการนําสงมคอ. 3 ครบถวน และมีการทวนสอบรอยละ 25 ครบถวน
2. อาจารยผูสอนสงเกรดทุกรายวิชา โดยมีนิสติ ผิดปกติจํานวน 1 รายวิชา คือ สัมมนา 2
เนื่องจากนิสติ มีคุณภาพเอกสารสัมมนาต่ํา ซึง่ หลักสูตรไดปรับปรุงแกไขเรียบรอย
หลังจากการทบทวนกระบวนการพบวา
กระบวนการมีความชัดเจนและหลักสูตรสามารถปฎิบตั ติ ามได
เหมาะสม
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7)
1. หลักสูตร รวมกับภาควิชา และคณะ จะดําเนินการประกาศปฏิทินสําหรับการสง มคอ. 5
และ มคอ. 7 ใหกับอาจารยผูสอน
2. อาจารยผูสอนดําเนินการสงเกรดตามปฏิทินการศึกษา
3. หลักสูตรจัดการประชุมเกรด ทวนสอบความผิดปกติของการเรียนรูในรายวิชาทั้งหมด
4. หลักสูตรรวมกับคณะ ดําเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การศึกษาภายใน 30 วันหลังปดภาค
การศึกษา
5. อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ. 5
6. ประชุมรับรอง มคอ. 5 และ ดําเนินการจัดสง มคอ. 5.
7. หลักสูตรดําเนินเก็บสําเนาไวในระบบ Google Drive
8. หลักสูตรดําเนินการจัดทํามคอ 7. ภายใน 60 วัน หลังปดภาคการศึกษาที่ 2
9. หลักสูตรทบทวนกระบวนการ ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงาน
1. มีการดําเนินการประชุมเกรดรวมกับอาจารยผูสอน ครบทุกภาคการศึกษา
2. มีการประชุมกลั่นกรอง มคอ.5 ครบทุกภาคการศึกษา
3. มีการกํากับ ติดตาม รับรอง และดําเนินจัดสง มคอ. 5. ครบถวน หลังจากปดภาคการศึกษา ไมเกิน
30 วันครบถวน
4. ดําเนินการเก็บสําเนาทุกรายวิชาไวในระบบ Google Drive : CSMSUTQF
5. หลักสูตรมีการประชุมทบทวนกระบวนการและผลการดําเนินในวันที่ 7 มิถุนายน 2558
6. หลักสูตรไดดําเนินการจัดทํา มคอ 7. ในชวงวันที่ 20-22 มิถนุ ายน 2558
7. หลักสูตรไดมีการกํากับดูแลที่มสี ง มคอ 3 5 และ 7 ไดครบและทันตามกําหนดครบถวน
การประเมินวิทยานิพนธและการคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

กระบวนการ
1. นิสติ ขอขึ้นสอบวิทยานิพนธโดยสงรายงานฉบับสมบูรณ และอาจารยที่ปรึกษาลงนามยินยอม
2. อาจารยที่ปรึกษาเสนอรายชื่อ และประวัติ อาจารยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก
3. การนํา เขาที่ป ระชุมอาจารยประจํ าหลักสู ตรเพื่ อพิจารณาคุณภาพวิทยานิพนธเบื้องตน ตรวจสอบ
คุณสมบั ติ ของนิสิ ต ตรวจสอบคุณสมบัติ ข องอาจารย ผู ทรงคุณวุ ฒิจากภายนอก ก อนใหป ระธาน
หลักสูตรลงนาม
4. ประธานหลักสูตรพิจารณาอนุมัติและนําเสนอตอคณะกรรมการบัณฑิตคณะ
5. คณะกรรมการบัณฑิตสรุปวาระการประชุมลงนามและสงใหกับบัณฑิตวิทยาลัย
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน

6. บัณฑิตวิทยาลัยประชุม ลงนาม และอนุมตั ิ
7. หลักสูตรดําเนินการจัดสอบ และสงผลตามลําดับ
8. ประชุมสรุป ทบทวน กระบวนการ
ผลการดําเนินงาน
ในปการศึกษา พ.ศ. 2558 มีนิสติ สอบประเมินวิทยานิพนธจํานวน 2 คน คือ นายณัฐวุฒิ และ นาย
ฉัตรดนัย
ผลการประชุมสรุปกระบวนการ
จากการทบทวนกระบวนการ นาจะยังคงสามารถใชกบั การสอบนิสติ สอบประเมินวิทยานิพนธไดตอไป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทัง้ หมดของตัวบงชี้ 5.3 เทากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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4.11 รายงานผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF --ตัวบงชี้ 5.4-ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปการศึกษา 2558
ขอ 1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอย
ละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
วันที่ประชุม

เนื้อหาการประชุม

7 ต.ค. 58

ประชุม 3 เรื่อง คือวิชาที่จะเปด
สอนในเทอม 2/2558 โครงการ
และงบประมาณป 2559 และ
แผนการรับนิสิต 2/2558
30 พ.ย. 58
ประชุมเรื่องการสงเกรดของ
เทอม 1/2558 และการสง
มคอ. 3 ของรายวิชาที่จะเปด
สอนในเทอม 2/2558
18 ธ.ค. 58
การเตรียมขอมูลเพื่อการ
ปรับปรุงหลักสูตร
22-24 ธ.ค. 58 ปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ
13 ม.ค. 59

7 มิ.ย 59

ประชุมเรื่อง มคอ. 5 ของ
รายวิชาในภาคการศึกษา
1/2558
ประชุมเรื่องรายวิชาที่จะเปด
สอนที่ภาคการศึกษา 1/2559
ประชุ ม เรื่ อ งการส ง เกรดของ
เทอม 2/2558 การทวนสอบ
และการจัดเตรียมทํา SAR
ทวนสอบ

20-22

จัดทํา SAR

28 เม.ย. 59
19 พ.ค. 59

อาจารยเขาประชุมคิด
เปนรอยละ
100

80

100
100
100

100
80

80
80

สรุปวา  ผาน  ไมผาน
ขอ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)

หลักสูตรสาขา วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ไมมี มคอ.1 โดยรายละเอียด
ของหลักสูตร (มคอ.2) กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดานอยางครบถวน
คือ ดา นคุณธรรมจริ ยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญ ญา ดา นทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเ คราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปวา  ผาน  ไมผาน

ขอ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี)
ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยางนอยกอน
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา

ทุกรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2558 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม กอนเปดสอน ดังนี้
- ภาคการศึกษา 1/2558 เปดสอน 6 รายวิชา
- ภาคการศึกษา 2/2558 เปดสอน 6 รายวิชา
สรุปวา  ผาน  ไมผาน

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตรปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

66

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปการศึกษา 2558

ผลการดําเนินงาน

ขอ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินงานของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด ภาค
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา

ทุ ก รายวิ ช าที่ เ ป ด สอนในป ก ารศึ ก ษา 2558 มี ก ารจั ด ทํ า รายงานผลการ
ดําเนิ นงานของรายวิ ชา และรายงานผลการดํ า เนิ น งานของประสบการณ
ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแตละภาคการศึกษา ดังนี้
- ภาคการศึกษา 1/2558 เปดสอน 6 รายวิชา
- ภาคการศึกษา 2/2558 เปดสอน 6 รายวิชา

สรุปวา  ผาน  ไมผาน
วันสุดทายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2558คือวันที่ 8
ขอ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
พฤษภาคม 2559
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง 1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 27 มิถุนายน 2559
2. หัวหนาภาคฯ เห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 27 มิถุนายน 2559
สิ้นสุดปการศึกษา
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 27 มิถุนายน 2559

ขอ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิ สิต ตาม
มาตรฐานผลการเรี ยนรู ที่กํ าหนดใน มคอ. 3
และ มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา

ภาคการศึกษา 1/2558 เปดสอน 6 รายวิชาและมีรายวิชาที่ไดรับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จํานวน..2 .รายวิชา
- ภาคการศึกษา 2/2558 เปดสอน 6 รายวิชาและมีรายวิชาที่มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ จํานวน..2 .รายวิชา
รายวิชาทีไ่ ดรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเปนรอยละ..33.ของรายวิชา
ทั้งหมด
-

สรุปวา  ผาน  ไมผาน
ขอ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ. 7 ปที่แลว

ขอเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
ปการศึกษา 2557

เพิ่มสาระเปนหัวขอเพิ่มเติมใน
การเรียนการสอนวิชาสัมมนา
และวิชาระเบียบวิธีวิจัย
กํากับดูแลใหนิสิตเขาเรียนอยาง
สม่ําเสมอ
เพิ่มโครงการอบรม หรือเนื้อหา
ในการทําวิจัยพื้นฐาน และ
พื้นฐานคณิตศาสตร
กําหนดเวลาที่ชัดเจน และ
กําหนดบทลงโทษใหชัดเจน
ปรับปรุงทุกรายวิชาใหมีการนํา
เครื่องมือ และประยุกตใชกับ
ปญหาที่ชัดเจนและเหมาะสม

การดําเนินงานปรับปรุง

ไดป รับปรุงแลวดังแสดงใน มคอ. 3

มีการเช็คชื่อการเขาเรียน
มีโครงการอบรม การทําวิจัย

มีการแจงบทลงโทษใหกับนิสิตในคาบ
แรก
มีการนําเครื่องมือที่เหมาะสมมาใชใน
ทุกรายวิชา
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปการศึกษา 2558

ผลการดําเนินงาน
สรุปวา  ผาน  ไมผาน

ขอ 8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับ การ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัด การเรียน
การสอน
ขอ 9 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง

ไมมีอาจารยใ หมจึงผานขอนี้
สรุปวา  ผาน  ไมผาน
อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน และไดรับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ จํานวน 5 คน
ที่
1

ชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตร
ผศ. ดร. จันทิมา

2

ผศ. ดร. มนัสวี

3

ผศ. ดร. ฉัตรเกลา

4
5

ผศ. ดร. พนิดา
อาจารย ดร. สมนึก

หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาฯ
1. เขารวมงาน NSC 2016 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อ
วันที่ 22 กุมภาพันธ 2559
2. เขารวมงาน NSC 2016 รอบชิงชนะเลิศ เมื่อ
วันที่ 22-26 มีนาคม 2559
3. ไปทําวิจัยระยะสั้นที่ประเทศออสเตรเลีย
ระหวาง พ.ค. – ส.ค. 2559
1. Affordable Materials and Technology
For Health Monitoring Workshop
(MTHM 2015) 9 -11 พ.ย. 2558
2. อบรม CUPT QA 23 ธันวาคม 2558
3. บริการดานไอซีทีเพื่อการพัฒนาระบบ
คมนาคมอัจฉริยะในไตหวัน หรือ Taiwan’s
ICT solutions for Smart Transportation
Development (TAITRA) 23 มีนาคม 2559
NECTEC เรื่ อ ง แนวทางการวิ จั ย และพั ฒ นา
เทคโนโลยีสําหรับผูพิการทางการไดยิน เมื่อวันที่ 26
ม.ค. 2559
อบรม การเขียน มคอ 7 23 พฤษภาคม 59
รวมฟงบรรยาย Internet of Thing 3 พ.ย.58

สรุปวา  ผาน  ไมผาน
ขอ 10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ ไมมีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงผานขอนี้
สอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
สรุปวา  ผาน  ไมผาน
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1.นิสิตปสุดทายมีความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตร
ขอ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/ คะแนน คาเฉลี่ย 4.33 ซึ่งอยูใ นระดับพึงพอใจมาก
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม
2. บัณฑิตใหมมีความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตรในแตละดานดังนี้
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
-ดานหลักสูตร/เนื้อหารายวิชา 4.58
-ดานการจัดการเรียนการสอน 4.85
-ดานสิ่งสนับ สนุนการเรียนรู 4.67
คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 4.7 ซึ่งอยูในระดับ พึงพอใจมากที่สุด
ขอ 12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี
ตอบัณฑิตใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ TQF
ตาม มคอ. 2 ปการศึกษา 2558

ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตใหม คาเฉลี่ย XXX
** รอขอมูลจากคณะ
1. ตัวบงชี้ TQF ตาม มคอ. 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 12 ตัวบงชี้
2. มีผลการดําเนินงานผานตามเกณฑ จํานวน 12 ตัวบงชี้
3. คิดเปนรอยละ 100 ที่ผานตามเกณฑ
4. คิดเปน 5 คะแนน
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น
ปญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปญ หาตอสัมฤทธิผลตาม
วัตถุป ระสงคของหลักสูตร
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต

ขอมูลรายละเอียด
นิสิตบางสวนหลังพนระยะเวลาเรียนรายวิชาแลว ไมยอมดําเนินการวิทยา
พนธตอเนื่อง เพราะมีงานประจําเขามา ทําใหการเรียนเปนลักษณะ parttime และทําใหไมอาจบริหารจัด การเวลาไดดี อีกทั้ง นิสิตยังไมรักษา
สถานะภาพในเทอมที่หายไป ทําใหพนสภาพ ทําใหตองทําเรื่องขอรักษา
สภาพยอนหลัง
ทําใหนิสิตจบการศึกษาชาลง เนื่องจากการทําวิทยานิพนธไมไดทําตอเนื่อง
หลังจากหมด course work
กําหนดให วาที่อาจารยที่ปรึกษาที่มีการคุยกันไว ติดตามนิสิตในแตละ
เทอม เมื่อพบวาหายไป เพื่อทราบสถานการณของนิสิต โดยใหแจง
กําหนดการยื่นขอสอบวิทยานิพนธในแตละเทอม ใหกําลังใจและเตือนนิสิต
ตอเนื่องทุกเทอม จนกวาจะกลับมา ทั้งนี้กรณีนิสิตยังไมมีวาที่ ทีป่ รึกษา
เลย ใหประธานหลักสูตรกําหนด อาจารยที่เหมาะสมเปนผูติดตาม
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5.2 รายงานผลการดําเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ผลการดําเนินงาน
 ระบบการดําเนินงานของ ภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมีสว นรวมของอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อใหมสี ิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
กลไก:
โดยกลไกของการดําเนินเพื่อใหมีสิ่งสนับ สนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนของนิสิต
ระดับ บัณฑิตศึกษาสามารถแสดงไดดังนี้
เริ่มตน
สอบถามความความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจาก
นิสิตและคณาจารย
นําเขา สูการหารือในที่ประชุม เพื่อพิจารณา

ความพรอมของสิ่งสนับสนุนใน
การทํางานของนิสิต
ไมใช
ความพรอมของสิ่งสนับสนุนใน
เรื่องหองเรียนหองสอบ
ไมใช
ความพรอมของสิ่งสนับสนุนใน
เรื่องหองเรียนหองสอบ
ไมใช

ใช
หลักสูตรฯ จะรวมกับภาควิชาฯ และ
คณะฯ ในการดําเนินการจัดสรร
ใช
หลักสูตรฯ จะรวมกับคณะฯ ในการ
ดําเนินการ
ใช
หลักสูตรฯ จะรวมกับคณะฯ และสํานัก
วิทยบริการในการดําเนินการ

จบ

ปกติการดํ าเนินเพื่ อใหมีสิ่ง สนับ สนุนการเรีย นรูที่เพีย งพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดั บ
บัณฑิตศึกษาจะพิจารณาใน 3 ประเด็นคือ
1. ความพรอมของแหลงในการสืบคนขอมูลเพื่อการเรียนรูและวิจัย (เชน หนังสือ แหลงขอมูลวิจัย)
2. ความพรอมของสิ่งสนับสนุนในการทํางานของนิสิต (เชน หองทํางาน อุปกรณสํานักงาน เปนตน)
3. ความพรอมของหองเรียนและหองสอบ
ในดานความพรอมของแหลงในการสืบ คนขอมูลเพื่อการเรียนรูและวิจัย ทางหลักสูตรฯ จะพิจารณาจากแหลงขอมูล
ของสํานักวิทยบริการวามีแหลงขอมูลครบถวนหรือเพียงพอตอการทําวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาวิชาวิท ยาการ
คอมพิวเตอรหรือไม หากยังขาดแคลนหรือไมเพียงพอ ทางหลักสูตรฯ ก็จะดําเนินการทําหนังสือผานคณะฯ แจงไปทางสํานัก
วิทยบริการเพื่อดําเนินการจัดสรรตอไป
ในดานความพรอมสิ่งสนับสนุนในการทํางานของนิสิต ในที่นี่จะหมายถึงสถานที่หรือหองเฉพาะสําหรับ การที่นิสิตจะมา
นั่งทําวิจัยที่คณะฯหรือนั่งปรึกษางานวิจัยกัน รวมถึงการจัดสรรเรื่องของอุปกรณที่จําเปนตอการใชงานใหหองวิจัย กรณีที่เปน
หองสําหรับทําวิจัย หลักสูต รฯ และรวมกับคณะฯในการจัดสรร สวนการจัดสรรเรื่องของอุปกรณที่จําเปนตอการใชงานให
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ผลการดําเนินงาน
หองวิจัย เชน printer, เครือขายอินเตอรเน็ต และอุปกรณสํานักงาน หลักสูตรฯจะรวมกับภาควิชาฯ ดําเนินการ
ในดานความพรอมของหองเรียนและหองสอบ ในสวนนี้จะเปนเปนการดําเนินการรวมกับ คณะฯ ในเตรียมหองเรียนที่มี
ความพรอมตอการจัดการเรียนการสอน โดยในทุกภาคการศึกษา หลักสูตรจะนําผลการประเมินของนิสิตที่มีตอหองเรียนหรือ
ขอคิดเห็นตางๆ แจงไปยังคณะฯ เพื่อการดําเนินการตอไป

ผลการดําเนินการ:
นับตั้งแตป 2555 ที่เริ่มมีการเรียนการสอนในหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) ยังไมมีขอรองเรียนหรือ
ขอคิดเห็นที่รุนแรงทีเ่ กี่ยวกับการขาดแคลน หรือความไมเหมาะสมของสิ่งสนับสนุน การเรียนรูที่ทางหลักสูตร คณะ
และสถาบันรวมกันจัดสรรและดําเนินการ
การประเมินกลไก:
จากที่กลาวไวขางตนวาหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) จะพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและ
เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอนของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาใน 3 ประเด็นคือ
1. ความพรอมของแหลงในการสืบคนขอมูลเพื่อการเรียนรูและวิจัย (เชน หนังสือ แหลงขอมูลวิจัย)

2. ความพรอมของสิ่งสนับสนุนในการทํางานของนิสิต (เชน หองทํางาน อุปกรณสํานักงาน เปนตน)
3. ความพรอมของหองเรียนและหองสอบ
ถาเปนการประเมิ นในขอ (1) และ (2) หลัก สูต รจะพิจารณาการประเมิน กลไกจากข อรองเรียน แตถา เปนขอ (3)
หลักสูตรจะพิจารณาการประเมินในระบบลงทะเบียน

การปรับปรุงกลไก:
เดิมหลักสูตร วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร) จะจัด สรรสิ่งสนับ สนุนการเรียนรูต ามความเหมาะสม แตในปจจุบั น
หลักสูตรไดเปดโอกาสใหนิสิตสามารถสงความคิดเห็นหรือความตองกี่ผานอาจารยที่ป รึกษาหรือประธานหลักสูตรเพื่อใหการ
จัดการและจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรูข องนิสิตมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น

จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร ไดจดั หองวิจัยสําหรับนิสติ ระดับปริญญาโท มีคอมพิวเตอรและ
เครื่องพิมพจํานวน 1 เครื่อง นอกจากนี้ หลักสูตรยังไดจัดหาหมึกพิมพ สนับสนุนสําหรับใชในการวิจัยอีกดวย
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ผลการดําเนินงาน

กระบวนการ
1. ประธานหลักสูตรฯ สํารวจความตองการสิ่งสนับสนุน เชน ฐานขอมูล อุปกรณ และอื่น ๆ จากนิสติ และ
อาจารยประจําหลักสูตร
2. ประธานหลักสูตรฯ ประชุมสรุปความตองการรวมกับอาจารยประจําหลักสูตร
3. นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะฯ
4. หลักสูตรจัดสรรงบประมาณสําหรับสิ่งสนับสนุนการเรียนรูเพิ่มเติม
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ผลการดําเนินงาน
5. ทบทวน ประเมินผล กระบวนการและผลการดําเนินงาน
แตอยางไรก็ตาม หลักสูตรพบวา นิสติ ไมอาจเขาถึงฐานขอมูลการตีพมิ พงานวิจยั นานาชาติ สําคัญหลายฐานได
เชน Scopus, Thomson ISI Web of Knowledge
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทัง้ หมดของตัวบงชี้ เทากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น
6.1 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
ประเด็น
ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูป ระเมิน
ความคิดเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร
การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

ขอมูลรายละเอียด

6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูส ําเร็จการศึกษา
ประเด็น
การประเมินจากผูที่สําเร็จการศึกษา
ขอวิพ ากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ขอมูลรายละเอียด

6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูม ีสว นเกี่ยวของ
ประเด็น

ขอมูลรายละเอียด

กระบวนการประเมิน
ขอวิพ ากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
ขอเสนอการเปลีย่ นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน(ถามี) ทีม่ ีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ป
ประเด็น
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
ในชวง 2 ปที่ผานมา
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
ในชวง 2 ปที่ผานมา

ขอมูลรายละเอียด
ไมมี
สถาบันตางๆ รับ อาจารยที่จบในวุฒิ ป.โท วิทยาการ
คอมพิวเตอรนอยลง โดยสนใจรับเปนวุฒิปริญญา
เอกแทน ทําใหนิสิตกลุมที่ทําวิจัยแบบมีคณ
ุ ภาพและ
หวังจะสมัครงานในตําแหนงอาจารยมหาวิทยาลัย มี
โอกาสนอยลง ตองหาทางศึกษาในระดับปริญญา
เอกตอแทน สําหรับตลาดงานในเอกชน ก็ให
ความสําคัญกับ วุฒิปริญญาตรี วิทยาการ
คอมพิวเตอร มากกวา ปริญญาโท วิทยาการ
คอมพิวเตอร
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หมวดที่ 8 แผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัตกิ ารประจําป
แผนการดําเนินการ
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนการเปดการเรียนการสอน
แผนงบประมาณ
แผนกิจกรรมและงานวิจัยนิสิต
แผนการบริหารหลักสูตรอื่นๆ

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ
กอนเปดปการศึกษา 2559
กอนเปดปการศึกษา 1/2559
และ 2/2559
กอนเปดปการศึกษา 2559
และทบทวนทุก ๆ 3 เดือน
กอนเปดปการศึกษา 2559
กอนเปดปการศึกษา 2559
และทบทวนทุก ๆ 3 เดือน

ผูรับผิดชอบ
ประธานหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร
อาจารยประจําหลักสูตร

8.2 ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนและขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
ปจจุบันไดดําเนินจัดทําแผนงบประมาณประจําป 2560 เสร็จเรียบรอยแลว
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หมวดที่ 9 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ระดับหลักสูตร
ตารางผลคะแนนการประเมินตนเองรายตัวบงชี้
ตัวชี้บงชี้
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน
1 ป เฉพาะระดับปริญญาตรี
2.2 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร เฉพาะระดับปริญญาโท
2.2 ผลงานของนิสิตและผูสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ไดรับการ
ตีพิมพหรือเผยแพร เฉพาะระดับปริญญาเอก
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสิต
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 อาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
4.2 คุณภาพอาจารย
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
- จํานวนบทความของอาจารยประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในฐานขอมูล TCI และ Scopus ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร
4.3

ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 4
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ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

ผาน
คาเฉลี่ย …….
รอยละ ……..

ผาน
-

รอยละ 76

5

รอยละ ………

5

-

3
3
3
3

รอยละ 100
รอยละ 80
รอยละ 148
อัตราสวน
50 papers /
5 คน
4.57

4
5
5
4
5
5

4
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องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเรียน
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องคประกอบที่ 2-6)
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รอยละ 100

3
3
3
5

3.5
-

3
3
3.81
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