หมวดที่ 1ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสหลักสูตร 25490211107275
1.1.1  มี มคอ.1
1.1.2 ไม่มี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร
28 มีนาคม 2559
1.3 วันทีน่ ําส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร
21 กุมภาพันธ์ 2560
1.4สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.5อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 และ ปัจจุบัน
ที่ระบุใน มคอ.2
ปัจจุบัน
หมายเหตุ
1.อาจารย์ภัทธิรา สุวรรณโค
1. อาจารย์ภัทธิรา สุวรรณโค
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.ฤทัย นิ่มน้อย 2. ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว
ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว แทน
ผศ.ดร.ฤทัย นิ่มน้อย เนื่องจาก
ผศ.ดร.ฤทัย นิ่มน้อย ปรับเปลี่ยน
เป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ศศ.
ม.สารสนเทศศาสตร์ มีมติให้
ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์
ประจําหลักสูตรชุดปัจจุบันในมติ
สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในการประชุมครั้งที่ 01/2560
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (ที่
ศธ.0530.1(1.2)/ว.219)
3.ดร.ภาธร นิลอาธิ
3. ดร.ภาธร นิลอาธิ
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุน เทียมทินกฤต 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชุน เทียม
ทินกฤต
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ พรพัชร 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์
พงศ์
พรพัชรพงศ์
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1.5.2ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์ประจําหลักสูตรปัจจุบัน--ตัวบ่งชี้ 4.2-กลุ่มสาขาวิชาที่
รายชื่ออาจารย์ ระดับ ปีที่จบ
ชื่อหลักสูตรที่
สาขาวิชาที่จบ
การ
จบ
ประจําหลักสูตร ศึกษา การศึกษา
จบการศึกษา
การศึกษา
(พ.ศ.)
ตาม ISCED
ปัจจุบัน
ที่จบ
ตรี 2547
ศศ.บ.
Social
สารสนเทศศาสตร์
1.อาจารย์ภัทธิรา
สุวรรณโค
sciences,
journalism and
information
โท 2553
ศศ.ม.
Social
บรรณารักษศาสตร์
sciences,
และสารสนเทศ
journalism and ศาสตร์
information
เอก
2.ดร.จักรกฤษณ์
ตรี 2541
วท.บ.
Information
เทคโนโลยี
แสงแก้ว
and
สารสนเทศ
Communicatio
n Technologies
โท 2547
ค.อ.ม.
Information
คอมพิวเตอร์และ
and
เทคโนโลยี
Communicatio สารสนเทศ
n Technologies
เอก 2559
ปร.ด.
Social
สารสนเทศศึกษา
sciences,
journalism and
information
3. ดร.ภาธร
ตรี 2542
วท.บ.
Information
วิทยาศาสตร์
นิลอาธิ
and
คอมพิวเตอร์
Communicatio
n Technologies
โท 2549
ศศ.ม.
Social
บรรณารักษศาสตร์
sciences,
และสารสนเทศ
journalism and ศาสตร์
information
เอก 2558
Ph.D.
Social
Library and
sciences,
Information
journalism and Science
information
4.ผู้ช่วย
ตรี 2526
ศศ.บ.
Social
บรรณารักษศาสตร์
ศาสตราจารย์
sciences,
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ชื่อสถาบันที่
จบการศึกษา
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยข
อนแก่น
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
Osmania
University,
India
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

2

รายชื่ออาจารย์
ประจําหลักสูตร
ปัจจุบัน
ชุน เทียมทินกฤต

ระดับ
ปีที่จบ
การ
การศึกษา
ศึกษา
(พ.ศ.)
ที่จบ

โท

5.ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
วิลาวัณย์ พรพัชร
พงศ์

2541

ชื่อหลักสูตรที่
จบการศึกษา

ศศ.ม.

เอก
ตรี 2540

ศศ.บ.

โท

2544

อ.ม.

เอก

-

-

กลุ่มสาขาวิชาที่
จบ
ตาม ISCED
journalism and
information
Social
sciences,
journalism and
information
Humanities,
Religion and
Theology
(Linguistics)
Social
sciences,
journalism and
information
-

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา

ชื่อสถาบันที่
จบการศึกษา

บรรณารักษศาสตร์ มหาวิทยาลัย
และสารนิเทศ
มหาสารคาม
ศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

บรรณารักษศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
และสารนิเทศ
มหาวิทยาลัย
ศาสตร์
-

-

1.6 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ

อาจารย์พิเศษ
อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชุน เทียมทินกฤต
2. อาจารย์ภัทธิรา สุวรรณโค
3. ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว
4. ดร.ภาธร นิลอาธิ
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุจิน บุตรดีสุวรรณ
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา เวชโอสถศักดา
8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แกมกาญจน์
สมประเสริฐศรี
9. ดร.รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์
10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยนิ่มน้อย
11. ดร.สถิติพงษ์ เอื้ออารีมิตร
12.อาจารย์จิณณวัตร ทะลาสี
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1.7 รายงานผลการดําเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.-ตัวบ่งชี้ที่ 1.1—
ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดําเนินงาน
1 จํานวนอาจารย์ประจําหลักสูตร
มีจํานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ..5.. คน และไม่เป็นอาจารย์
ประจําหลักสูตรอื่น พร้อมทั้งประจํา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
สรุปว่า  ผ่าน  ไม่ผ่าน
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจําหลักสูตร
1. อาจารย์ประจําหลักสูตร..5...คน มี
คุณวุฒิในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิด
สอน
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร..5..คน
มีคุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาโท หรือตําแหน่ง
ทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ใน
สาขาที่ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร..2..คน
มีคุณวุฒิปริญญาเอก ในสาขาที่ตรงกับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร..2..คน
มีตําแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงกับสาขาวิชา
ที่เปิดสอน
สรุปว่า  ผ่าน  ไม่ผ่าน
3 การปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบที่กําหนด
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2559) ได้ผ่านการเห็นชอบหลักสูตร
จากคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่
2/2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
สรุปว่า  ผ่าน  ไม่ผ่าน
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หมวดที่ 2 อาจารย์
2.1 รายงานผลการดําเนินงาน คุณภาพอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.2-ประเด็น
ข้อมูล
2.1.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 5
ปริญญาเอก
คน มีคุณวุฒิปริญญาเอก
จํานวน 2 คน (2/5*100)
คิดเป็น ร้อยละ 40
2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตําแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 5
ทางวิชาการ
คน มีตําแหน่งทางวิชาการ
จํานวน 2 คน (2/5*100)
คิดเป็น ร้อยละ 40
2.1.3 ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ 5
อาจารย์
คน มีผลงานทางวิชาการ
จํานวน 3 คน (3/5*100)
คิดเป็น ร้อยละ 60
คะแนนเฉลี่ย

คะแนนประเมิน
5

5

5

2.2 รายงานผลการดําเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์--ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-ผลการดําเนินงาน
 ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ผลการดําเนินงานระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แผนที่ 1 กรณีรับอาจารย์ใหม่
ในส่วนของการรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรฯ ได้ดําเนินการตามระบบ ประกอบด้วยขั้นตอน
คือ
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการประชุมวางแผนเพื่อกําหนดระบบและกลไก ในการกําหนด
คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตามกรอบอัตรากําลังของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ กําหนดเกณฑ์ วิธีการคัดเลือก เพื่อสรรหา
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ โดยหลักสูตรฯ พิจารณาคัดสรรอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ได้กําหนดแนวทางปฏิบัติในการคัดสรรอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเพิ่มเติม โดยกําหนดคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดังนี้
o มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
o มีผลงานวิจัยทีต่ รงกับสาขาวิชา
o ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
o มีคุณวุฒิปริญญาเอก
o มีความมุ่งมั่นในการบริหารหลักสูตร
o มีความเป็นผู้นําและความสามารถทํางานเป็นทีม
2. ประสานงานข้อมูลกับเจ้าหน้าที่งานบุคคลของคณะวิทยาการสารสนเทศเพื่อดําเนินการรับสมัคร
อาจารย์
3. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อดําเนินการพิจารณาคัดเลือกตามเกณฑ์และวิธกี ารคัดเลือกที่หลักสูตร
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ผลการดําเนินงาน
กําหนด
4. คณะกรรมการฯ ประชุมเพื่อสรุปผลการคัดเลือก และนําส่งผลการคัดเลือกไปยังเจ้าหน้าที่งาน
บุคคลคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อดําเนินการประกาศผลการคัดเลือกอาจารย์และดําเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคลต่อไป
แผนที่ 2 กรณีปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ประชุมวางแผนการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ
ตามกรอบอัตรากําลังของสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ และเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาํ หนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ทําคําสั่งแต่งตัง้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ใหม่ ส่งไปยังฝ่ายวิชาการคณะ
3. ฝ่ายวิชาการคณะ นําเข้าวาระการประชุมกรรมการบริหารคณะ เพื่อแต่งตั้งอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ
หลักสูตร
ผลการดําเนินการ
 ผลการดําเนินงานตามระบบและกลไก
1.การรับอาจารย์ : ในวงรอบปีการศึกษา 2559 ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่
2.การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร : ในวงรอบปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์สําเร็จ
การศึกษา รายงานตัวกลับเข้ามาปฏิบัติราชการ ในหลักสูตร 1 คน คือ อ.ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว
2.อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ในหลักสูตรครบตามเกณฑ์
 ประเมินผล : จากการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร พบว่า มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์
หลักสูตร โดยการแต่งตั้ง อ.ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว แทน ผศ.ดร.ฤทัย นิ่มน้อย เนื่องจาก มีการ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ คือ ผศ.ดร.ฤทัย นิ่มน้อย ไปดํารงตําแหน่งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศศ.ม.สารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ประจําหลักสูตรมีการประชุมหารือ เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจําหลักสูตร และ เข้าที่ประชุม
คณะกรรมการคณะในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 (ศธ.0530.13/1953) โดยมีมติอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (ศธ.0530.13 (1.2)/ว.218)
 ปรับกระบวนการ : จากการวิเคราะห์ผลการดําเนินงานตามกระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในที่ประชุมหลักสูตร จึงมีการกําหนดแผนทดแทนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ในกรณีที่ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรลาศึกษาต่อ การ
ย้ายที่ทํางาน การเปลี่ยนแปลงหน้าที่ และ มีเกณฑ์ที่อายุราชการจะครบเกษียณในวงรอบของ
หลักสูตรฯ 2559-2563
 การสร้างแรงจูงใจ โดยการจัดสรรงบประมาณในด้านการส่งเสริมการทําวิจัย สนับสนุนการอบรม
สัมมนาในศาสตร์และสาขาทีเ่ กี่ยวข้อง
 หลักสูตรฯ ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ ภาระงานของอาจารย์ตามพันธกิจของหลักสูตรในการสอน
วิจัย ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม บริการวิชาการ และมอบหมายตามภาระงานโดยจําทําคํารับรองการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์กับคณบดีและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาความดี
ความชอบ/ขึ้นค่าตอบแทน (เงินเดือน)
 หลักสูตรมีการปฐมนิเทศอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่ โดยประธานหลักสูตร
 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรใหม่เข้าร่วมอบรมการบริหารหลักสูตร และ ประกันคุณภาพหลักสูตร
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
 การดําเนินงานและผลหลังปรับกระบวนการ :
- ส่งเสริมให้มีการเตรียมความพร้อมในการศึกษาต่อระดับ ปริญญาเอก ของ อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ (ภาษาอังกฤษ) และเสนอแนะหัวข้อวิจัยโดยพิจารณาจากรายวิชาในหลักสูตรฯ
ที่ต้องการความเชี่ยวชาญของผู้สอนเพิ่มเติม
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ที่เกณฑ์อายุราชการจะครบ
เกษียณในวงรอบของหลักสูตรฯ 2559-2563 กับ อาจารย์ใหม่ ในโครงการอบรมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ใหม่ (27 มิถุนายน 2559)
การดําเนินการในปีการศึกษา 2559 ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ แต่ มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ดังนี้
 อ.ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว แทน ผศ.ดร.ฤทัย นิ่มน้อย เนื่องจากไปดํารงตําแหน่งอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศศ.ม.สารสนเทศศาสตร์ คณะกรรมการบริหารคณะ มีมติเห็นชอบ
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 (ศธ.0530.13/1953) และ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรชุดปัจจุบันในมติสภา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในการประชุมครั้งที่ 01/2560 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 (ที่
ศธ.0530.1(1.2)/ว.219)
คณะกรรมการประจําหลักสูตรฯ มีการประชุมทบทวนแผนการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรฯ ผลการประชุมสรุปว่า ระบบและกลไกในการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้
กําหนดไว้นั้น
มีประสิทธิภาพดี สามารถคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เหมาะสม และในการ
คัดเลือกและแต่งตั้งอาจารย์ฯ ครั้งต่อไปควรใช้เกณฑ์ที่ได้กําหนดไว้นี้ โดยพิจารณาคะแนนสอบเทคโนโลยี
สารสนเทศและภาษาอังกฤษประกอบตามเกณฑ์
ระบบการบริหารอาจารย์
ผลการดําเนินงาน ระบบการบริหารอาจารย์
ระบบและกลไกการดําเนินงานด้านการบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีลําดับขั้นตอน ดังนี้
1) หลักสูตรฯ มีการประชุม เพื่อจัดทําแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์ให้มีตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
และได้กําหนดแผนการศึกษาต่อของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ เช่น จัดสรรงบประมาณให้เป็นทุนวิจัยเพื่อ
นําไปผลิตผลงานวิชาการ
ทั้งนี้ หลักสูตรฯ ได้กําหนด แผนการเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการและแผนการศึกษาต่อของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้กําหนดให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
2) หลักสูตรฯ มีการส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการพัฒนาอาจารย์ ตามแผนฯ ที่กําหนด เช่น อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ได้รับการให้ความรู้ในการจัดการหลักสูตร การประกันคุณภาพหลักสูตร และการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ โดยการให้เข้ารับการอบรมหรือสัมมนาที่คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
3) คณะมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านจรรยาบรรณ โดยมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องโดยคณะได้จัด
อบรมหัวข้อ จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
4) หลักสูตรฯ มีการกําหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบอย่างชัดเจน มีการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการทํางานอย่างสม่ําเสมอ
ผลการดําเนินการทําให้มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 5 คน
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
โดยมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 1 คน
1. ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว (1 เมษายน 2559)
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผลการดําเนินงาน
ระบบและกลไกการดําเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ มีลําดับขั้นตอน
ดังนี้
1)
หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมเพื่อกําหนดแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ โดยได้ข้อสรุปออกมา ดังนี้
1.1) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมการอบรม เพื่อพัฒนาตนเอง
1.2) จัดสรรงบประมาณในการทําวิจัย
1.3) ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และสัมมนาวิชาการ
2)
ผลการดําเนินการตามแผน พบว่า
2.1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วมอบรม ดังนี้
ชื่ออาจารย์
หัวข้อ
ผศ.ชุน เทียมทินกฤต
- โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดการเรียนการสอน
(8 มิถุนายน 2560)
- โครงการเตรียมความพร้อมการดําเนินงานประกันคุณภาพวงรอบปีการศึกษา
2560 ระดับหลักสูตร (31 พฤษภาคม 2560)
- โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจําปี 2560 (10-12
พฤษภาคม 2560)
- โครงการ KM ด้านสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับนิสิตแลกเปลี่ยนชาวอินเดีย (27
เมษายน 2560)
- KM. กองทะเบียนพบนิสิต –บุคลากร (29 มีนาคม 2560)
- Seminar on Doctor of Philosophy in Information Science by Prof.
Mitsuhiro ODA from Dept. of Library and Information Studies,
Aoyama Gakuin University, Japan and Prof.Dr.Chutima Sacchanand
from STOU, Thailand (15 มีนาคม 2560)
- การเสวนาทางวิชาการการทําวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ โดย Prof. ARD. Prasad (9 มีนาคม 2560)
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยแบบบูรณาการ Prof. ARD. Prasad (7 มีนาคม
2560)
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับประกันคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2559 (Road Show 2016) (28 กุมภาพันธ์ 2560)
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ Professor Gary and Professor Kathleen (15
กุมภาพันธ์ 2560)
- โครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป (26
มกราคม 2560)
- โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทําหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
พ. ศ. 2558 (12 มกราคม 2560)
- โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจําปี 2559 (25
กรกฎาคม 2559)
- การประชุมวิชาการ NCCIT & IC2IT 2016 conference (7-9 กรกฎาคม
2559)
ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress สําหรับ
หน่วยงาน (16 มิถุนายน 2560)
ผศ.วิลาวัณย์ พรพัชร
พงศ์

อ.ภัทธิรา สุวรรณโค

- การสัมมนาการวิจัยท่องเที่ยว 4.0 (Tourism Research for point zero) (19
มิถุนายน 2560)
- การสัมมนาพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาศึกษาทั่วไปตามหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2558) (8 มิถุนายน 2560)
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร วงรอบปีการศึกษา 2560 (31 พฤษภาคม 2560)
- การสัมมนาการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ คณะวิทยาการสารสนเทศ
ประจําปีงบประมาณ 2560 (1 มีนาคม 2560)
- โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดการเรียนการสอน
(8 มิถุนายน 2560)
- โครงการเตรียมความพร้อมการดําเนินงานประกันคุณภาพวงรอบปีการศึกษา
2560 ระดับหลักสูตร (31 พฤษภาคม 2560)
- โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจําปี 2560 (10-12
พฤษภาคม 2560)
- โครงการ KM ด้านสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับนิสิตแลกเปลี่ยนชาวอินเดีย (27
เมษายน 2560)
- กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาจารย์ นิสิต ทุกหลักสูตรของคณะวิทยาการ
สารสนเทศ และอาจารย์ นิสิต สาขาการตลาด คณะบัญชีฯ “ร่วมกันปั้นฝัน
สร้างไอเดียเพื่อการไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ Tech Startup” (4 เมษายน
2560)
- KM. กองทะเบียนพบนิสิต –บุคลากร (29 มีนาคม 2560)
- Seminar on Doctor of Philosophy in Information Science by Prof.
Mitsuhiro ODA from Dept. of Library and Information Studies,
Aoyama Gakuin University, Japan and Prof.Dr.Chutima Sacchanand
from STOU, Thailand (15 มีนาคม 2560)
- การเสวนาทางวิชาการการทําวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ โดย Prof. ARD. Prasad (9 มีนาคม 2560)
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยแบบบูรณาการ Prof. ARD. Prasad (7 มีนาคม
2560)
- โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับประกันคุณภาพภายใน ปี
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ดร.ภาธร นิลอาธิ

-

-

ผลการดําเนินงาน
การศึกษา 2559 (Road Show 2016) (28 กุมภาพันธ์ 2560)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ Professor Gary and Professor Kathleen (15
กุมภาพันธ์ 2560)
โครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป (26
มกราคม 2560)
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทําหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
พ. ศ. 2558 (12 มกราคม 2560)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กายลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตาม
มาตรฐาน RDA (28 พฤศจิกายน 2559)
การประชุมระดับชาติ การศึกษาสารสนเทศศาสตร์ในประเทศไทยครั้งที่ 2
(17-19 พฤศจิกายน 2559)
8th Asia Library and Information Research Group (ALIRG 2016)
Workshop (6-7 ตุลาคม 2559)
โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจําปี 2559 (25
กรกฎาคม 2559)
แนวทางการดําเนินงานระบบฐานข้อมูล CHE QA Online (13 กรกฎาคม
2559)
การประชุมวิชาการ NCCIT & IC2IT 2016 conference (7-9 กรกฎาคม
2559)
โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนรายวิชาศึกษาทั่วไป : การจัดการเรียนการสอน
(8 มิถุนายน 2560)
โครงการเตรียมความพร้อมการดําเนินงานประกันคุณภาพวงรอบปีการศึกษา
2560 ระดับหลักสูตร (31 พฤษภาคม 2560)
โครงการสัมมนาบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจําปี 2560 (10-12
พฤษภาคม 2560)
โครงการ KM ด้านสารสนเทศศาสตร์ร่วมกับนิสิตแลกเปลี่ยนชาวอินเดีย (27
เมษายน 2560)
Seminar on Doctor of Philosophy in Information Science by Prof.
Mitsuhiro ODA from Dept. of Library and Information Studies,
Aoyama Gakuin University, Japan and Prof.Dr.Chutima Sacchanand
from STOU, Thailand (15 มีนาคม 2560)
การเสวนาทางวิชาการการทําวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ โดย Prof. ARD. Prasad (9 มีนาคม 2560)
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยแบบบูรณาการ Prof. ARD. Prasad (7 มีนาคม
2560)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเตรียมความพร้อมรับประกันคุณภาพภายใน ปี
การศึกษา 2559 (Road Show 2016) (28 กุมภาพันธ์ 2560)
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนบรรณารักษศาสตร์และ
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ผลการดําเนินงาน
สารสนเทศศาสตร์ Professor Gary and Professor Kathleen (15
กุมภาพันธ์ 2560)
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนบรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ Professor Gary and Professor Kathleen (8
กุมภาพันธ์ 2560)
- โครงการ พัฒนาศักยภาพอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาศึกษาทั่วไป (26
มกราคม 2560)
- โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง การจัดทําหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
พ. ศ. 2558 (12 มกราคม 2560)
- 8th Asia Library and Information Research Group (ALIRG 2016)
Workshop (6-7 ตุลาคม 2559)
- โครงการพัฒนาบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจําปี 2559 (25
กรกฎาคม 2559)
- การประชุมวิชาการ NCCIT & IC2IT 2016 conference (7-9 กรกฎาคม
2559)
2.2) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยในสาขาผ่านคณะวิชา
โดยมีรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ได้ทุนสนับสนุนวิจัยดังนี้
ชื่ออาจารย์
ผศ.ชุน เทียมทินกฤต
อ.ภัทธิรา สุวรรณโค

ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว
ดร.ภาธร นิลอาธิ

ชื่อโครงการวิจัย
- แนวทางการจัดการการเรียนการสอนในรายวิชาโครงงานสารสนเทศ
- วิจัยเรื่อง คุณลักษะที่พึงประสงค์ของนิสติ ฝึกงานสาขาสารสนเทศศาสตร์
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตามความต้องการของ
สถานประกอบการ ผู้ให้ทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
- วิจัยเรื่อง พฤติกรรมการอ่านของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผู้ให้ทุน คณะวิทยาการสารสนเทศ
- วิจัยเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้เรื่องการฝึกงานในห้องสมดุต่างประเทศ
ของนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การศึกษา
เปรียบเทียบนักศึกษาอินเดียไทย
- (บทความ) ภัทธิรา สุวรรณโค. “พฤติกรรมการอ่านของนิสิตคณะวิทยาการ
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,” อินฟอร์เมชั่น. 23(2) : 34-40 ;
กรกฎาคม – ธันวาคม, 2559.
- งานวิจัยเรื่อง การสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทยลิสด้วยการประมวลผลแบบ
ขนานและคลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ด้วยแม็พรีดิวส์
- การวิจัยเรื่อง การใช้เขตข้อมูล 856 (แหล่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์และการ
สืบค้น) ในฐานข้อมูลทรัพยากรห้องสมุดของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อเข้าถึง ทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์
- การวิจัยเรื่อง ความต้องการศึกษาต่อหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
สารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
- วิจัยเรื่อง ความคาดหวังและการรับรู้เรื่องการฝึกงานในห้องสมดุต่างประเทศ
ของนักศึกษาหลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ : การศึกษา
เปรียบเทียบนักศึกษาอินเดียไทย
- Nilati, P. (2014). Impact of ICT on Library Staff in Academic
Library in India and Thailand: A Comparative Study. Asia Pacific
Journal of Library and Information Science. 4(2), 1-9.
- ภาธร นิลอาธิ, ฤทัย นิ่มน้อย และ ฉันทนาเวชโอสถศักดา. (2560) ความ
ต้องการศึกษาต่อหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์ คณะ
วิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. วารสารสารสนเทศศาสตร์
35(3).
ผศ.วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ - งานวิจัย เรื่อง การพัฒนากิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้รายวิชาวรรณกรรมเด็ก
ด้วยหลักการ สุ จิ ปุ ลิ
- บทความวิจัย เรื่อง Need Assessment for Information Science
Graduate Student in 21st Century (ตีพิมพ์ใน The international
Conference on Sciences and Social Sciences 2016 (ICSSS 2016) :
Mutual Community Engagement toward Global Understanding
and Sustainable Well-being, September 22-23, 2016, Rajabhat
Maha Sarakham University)
- บทความวิจัย เรื่อง English language learning community via social
network as facebook for information science undergraduate
students (ตีพิมพ์ใน The international Conference on Sciences and
Social Sciences 2016 (ICSSS 2016) : Mutual Community
Engagement toward Global Understanding and Sustainable Wellbeing, September 22-23, 2016, Rajabhat Maha Sarakham
University)
2.3) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้เข้าร่วมประชุมวิชาการ และสัมมนาวิชาการ
ชื่ออาจารย์
หัวข้อ
ผศ.ชุน เทียมทินกฤต
- การเสวนาทางวิชาการการทําวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ โดย Prof. ARD. Prasad (9 มีนาคม 2560)
ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย WordPress สําหรับ
หน่วยงาน (16 มิถุนายน 2560)
ผศ.วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ - การสัมมนาการวิจัยท่องเที่ยว 4.0 (Tourism Research for point zero)
(19 มิถุนายน 2560)
อ.ภัทธิรา สุวรรณโค
- 8th Asia Library and Information Research Group (ALIRG 2016)
Workshop (6-7 ตุลาคม 2559)
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ กายลงรายการทรัพยากรสารสนเทศตาม
มาตรฐาน RDA (28 พฤศจิกายน 2559)
- การเสวนาทางวิชาการการทําวิจัยเพื่อความก้าวหน้าทางบรรณารักษศาสตร์
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ผลการดําเนินงาน
และสารสนเทศศาสตร์ โดย Prof. ARD. Prasad (9 มีนาคม 2560)
ดร.ภาธร นิลอาธิ
- 8th Asia Library and Information Research Group (ALIRG 2016)
Workshop (6-7 ตุลาคม 2559)
ที่ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ทบทวนระบบและกลไกการส่งเสริมอาจารย์ พบว่ากลไกที่ใช้
ได้ผลดี จากผลการดําเนินงานตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ แต่พบว่า การเข้าร่วมประชุมวิชาการ
บางครั้งยังไม่สอดคล้องกับการขอเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ จึงมีมติให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่จะเข้าร่วมประชุม
วิชาการใด ๆ ต้องนําเข้าเสนอที่ประชุมกรรมการประจําหลักสูตร เพื่ออนุมัติความเห็นชอบจากอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อน
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
2.3 รายงานผลการดําเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-ผลการดําเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์
ผลที่เกิด
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบ 5 ท่าน ตลอดระยะเวลาที่
ดําเนินการในรอบปีคิดเป็นร้อยละ 100 (4 ท่าน ครบ 12 เดือน อาจารย์อีก 1 ท่าน ไม่ครบ 12 เดือน แต่ครบ
11 เดือน คือ ผศ.ดร.ฤทัย นิ่มน้อย ไปดํารงตําแหน่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศศ.ม. สารสนเทศศาสตร์
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560) แต่ในภาพรวมมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ครบ 5 ท่านต่อเนื่องกันมา 3 ปี
ดังตาราง
ปีการศึกษา
รายนามอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรฯ
2557
2558
2559
ผศ.ชุน เทียมทินกฤต
√
√
√
ผศ.วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์
√
√
√
ดร.ฤทัย นิ่มน้อย
√
ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว
√
ดร.ภาธร นิลอาธิ
√
√
√
อ.ภัทธิรา สุวรรณโค
√
√
ความพึงพอใจของอาจารย์
ผลที่เกิด
ความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยรายด้านดังนี้ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 อยู่ในระดับมาก ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 อยู่ในระดับ
มากที่สุด ด้านกระบวนการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.06 อยู่ในระดับมาก และในภาพรวมในปี 2558
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 อยู่ในระดับมาก
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
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หมวดที่ 3 นิสติ และบัณฑิต
3.1 การรับนิสติ (KPI 3.1)
ผลการดําเนินงาน
 การรับนิสิต
 ระบบและกลไกในการรับนิสติ
หลักสูตรฯ มีระบบละกลไกในการรับนิสิตโดยใช้กระบวนการ PDCA เป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
1. การวางแผนการรับนิสิต โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรร่วมกันทบทวนเอกสารและข้อที่
เกี่ยวข้องกับการรับนิสิตจากปีการศึกษา 2558 เช่น แผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ผลการ
ประเมินการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อม และผลการศึกษาของนิสิต เป็นต้น เพื่อ
วางแผนกําหนดจํานวนรับนิสิตของหลักสูตรฯ เกณฑ์การรับนิสิต กระบวนการรับนิสติ และ
เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือกที่เหมาะสม
ตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
(เอกสารการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร)
2. การดําเนินการรับนิสิต ตามกรอบแผนงานและกิจกรรมทีไ่ ด้กําหนด
3. การประเมินกระบวนการรับนิสิต โดยการสํารวจความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับการนิสิต
และทําการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการจัดการศึกษามาร่วมทําการวิเคราะห์และ
สังเคราะห์เพื่อหาจุดแข็งและจุดอ่อน และกําหนดมาตรการรองรับในปีตอ่ ๆ ไป (เอกสารการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
4. การปรับปรุงกระบวนการรับนิสิต โดยการนํามาตรการที่ได้จากข้อที่ 3 ลงสู่การปฏิบัติในปี
การศึกษาต่อไป
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ระบบและกลไกการรับนิสิต

คณะจัดประชุมวางแผนเกี่ยวกับการกําหนดแผนรับนิสติ (แผน
รับ 5 ปี )

เสนอแผนต่อมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและอนุมตั ิ

ประชุมทบทวน/จัดทําแผนการรับนิสติ และการประชาสัมพันธ์
รับนิสติ ในแต่ละปี การศึกษา

ประชุมทบทวนเงื่อนไขการรับนิสติ ในโครงการต่าง ๆ

1) การรับนิสติ ที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ
- การรับตรงระบบปกติของมหาวิทยาลัย
- การรับตรงระบบพิเศษของมหาวิทยาลัย
- การรับระบบรับกลาง
2) การรับนิสติ ที่คณะดําเนินการ
- การรับตรงระบบปกติ
- การรับตรงระบบพิเศษ
- การรับตรงระบบพิเศษเทียบเข้ า

แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการรับสมัคร สอบสัมภาษณ์

ดําเนินการรับสมัครนิสติ ตามเกณฑ์หลักสูตร

ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์สอบสอบสัมภาษณ์

ดําเนินการสอบสอบสัมภาษณ์

พิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ าศึกษา
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 การนําระบบและกลไกในการรับนิสิตไปสู่การปฏิบัติ
การวางแผนการรับนิสิต
จากข้อมูลผลการดําเนินการของหลักสูตรฯ ในปีการศึกษา 2558 พบว่า มีประเด็นที่สําคัญคือ การ
รับนิสิตไม่เป็นไปตามเป้าหมาย จากข้อมูลการรับนิสิตในปี 2558 หลักสูตรฯ รับนิสิตได้ 150 คน (ปกติ 75/ พิเศษ
75) แต่มีนิสิตที่มารายงานตัวจริง 82 คน (ปกติ 67/พิเศษ15) ซึ่งจากการประชุมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
(วันที่ 15 ต.ค. 2558) สรุปว่า ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ กําหนดเป้าหมายการรับนิสิตรวม 125 คน (ปกติ
100/พิเศษ 25 คน) ตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพความพร้อมของอาจารย์ประจําทีม่ ีอยู่ โดย
เปิดรับนิสิตใหม่ทั้งระบบตรงที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ แอดมิดชันที่ดําเนินการโดย สกอ. และระบบการรับผ่าน
โครงการพิเศษที่คณะดําเนินการเอง ดังนี้
1. ดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกไปยังกลุ่มเป้าหมายให้ทั่วถึงมากขึ้น ได้แก่
1.1. ส่งเอกสารประชาสัมพันธ์การรับนิสิตฯ ไปยังสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
1.2. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย, สื่อออนไลน์ต่าง ๆ
1.3. การแนะแนวการศึกษาต่อตามโรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ
2. เกณฑ์การรับนิสิต
2.1. การรับตรง GAT/PAT มีเกณฑ์ดังนี้
2.1.1. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(GPAX) ไม่ต่ํากว่า 2.00 ให้ค่าน้ําหนัก 10%
2.1.2.ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 4 ของ 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ค่าน้ําหนัก 20%
2.1.3.ผลการวัดความถนัดทั่วไป (GAT) และผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพ (PAT)
ให้ค่าน้ําหนัก 70%
2.2. แอดมิดชั่น ใช้เกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
2.2.1.ผลคะแนนเฉลีย่ สะสมตลอดหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(GPAX) ให้ค่าน้ําหนัก 20%
2.2.2. ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ช่วงชั้นที่ 4 ของ 8
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ค่าน้ําหนัก 30%
2.2.3. ผลการสอบความถนัดทั่วไป (GAT) ให้ค่าน้าํ หนัก 10-50%
2.2.4.ผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพ (PAT) ให้ค่าน้ําหนัก 0-40%
2.2.5.ผลการสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย เพื่อหาข้อมูลประกอบการพิจารณาความ
พร้อมและความเหมาะสม เป็นขั้นสุดท้ายก่อนการับเข้าศึกษาโดยไม่คิดเป็นค่า
น้ําหนัก
2.3. โครงการส่งเสริมผู้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีเณธ์ในการ
รั บ คื อ เป็ น บุ ค คลที่ จ บการศึ ก ษาระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายหรื อ เที ย บเท่ า
(GPAX) ไม่น้อยกว่า 2.00
2.4. การโอนย้ายภายในและภายนอกคณะ มีเกณฑ์ดังนี้
2.4.1.นิสิตที่สามารถทําการโอนย้ายได้ ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.00 โดย
พิจารณาจากรายวิชาศึกษทั่วไปที่ต้องนํามาใช้สนับสนุนวิชาชีพ ได้แก่ วิชากลุ่ม
ภาษาอังกฤษ กลุ่มภาษาไทย และกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ค่าน้ําหนัก
20%
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2.4.2.ผลการสอบความถนัดทางวิชาชีพสารสนเทศ 0-40 %
2.4.3.ผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อวัดทัศคติต่อวิชาชีพสารสนเทศ 0-40 %
3. กระบวนการรับนิสิตเมื่อผ่านเกณฑ์การสมัครคัดเลือก นิสิตจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์
โดยอาจารย์ประจําหลักสูตร โดยในปี 2559 ดังนี้
3.1. เจตคติที่มีต่อวิชาชีพ
3.2. บุคลิกภาพที่เหมาะสมกับวิชาชีพ
3.3. การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
4. กรรมการประจําหลักสูตรดําเนินการแต่งตั้งกรรมการดําเนินงาน กรรมการสอบสัมภาษณ์
(ตามเอกสารแนบ) ได้แก่
4.1. ผศ.ชุน เทียมทินกฤต
4.2. ดร.ภาธร นิลอาธิ
4.3. อาจารย์ภัทธิรา สุวรรณโค
การดําเนินการรับนิสิต
1. สาขาวิชาฯ ดําเนินการประชาสัมพันธ์การรับนิสิตผ่านทางสื่อต่าง ๆ ได้แก่ Website ต่าง ๆ
Facebook และการออกแนะแนวร่วมกับทางคณะและมหาวิทยาลัย (วันที่14 -28 สิงหาคม
2558)
2. รับสมัครตามรอบการเปิดรับสมัคร ได้แก่
2.1 รอบรับตรงที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ (วันที่ 1-30 พ.ย. 2558) มีผู้สมัคร 154 คน
2.2 รอบแอดมิดชั่นดําเนินการโดย สกอ (วันที่ 10-17 พ.ค. 2559) มีผ้สู มัคร 113 คน
2.3 รอบระบบพิเศษ (วันที่ 15-30 มิ.ย. 2559) มีผู้สมัคร 7 คน
2.4 การโอนย้ายภายในและภายนอกคณะ (ระหว่างวันที่ 1-7 ส.ค. 2559) มีผู้สมัคร 3 คน
3. ดําเนินการสอบ/สอบสัมภาษณ์ ได้แก่
3.1 รอบรับตรงที่มหาวิทยาลัยดําเนินการ (วันที่17 ก.พ. 2558) มีผู้เข้ารับสัมภาษณ์ 89 คน
3.2 รอบแอดมิดชั่นดําเนินการโดย สกอ (วันที่ 15 มิ.ย. 2559) มีผู้เข้ารับสัมภาษณ์ 56 คน
3.3 รอบระบบพิเศษ (วันที่ 11 ก.ค. 2559) มีผู้เข้ารับสัมภาษณ์ 7 คน
โดยการสอบสัมภาษณ์เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์ และการนําเสนอ โดยได้เปิดโอกาสให้นิสิต
สอบถามข้ อ มู ล ต่ า ง ๆ เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร เช่ น ทุ น การศึ ก ษา กระบวนการเรี ย นการสอน
ตลอดจนผลสําเร็จของการดําเนินการของหลักสูตรฯ และบัณฑิตที่จบการศึกษา เป็นต้น
3.4 การโอนย้ายภายในและภายนอกคณะ (ระหว่างวันที่ 1-7 ส.ค. 2559) มีผู้เข้ารับการสอบ
3 คน และรับเข้า 3 คน
4. คณะกรรมการประจําหลักสูตรประชุมร่วมกันในการประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่าน โดยได้นําผล
การสอบและการสอบสัมภาษณ์มาเปรียบเทียบกับผลที่ได้ในปีการศึกษา 2558 ซึ่งพบว่า มีผล
การดําเนินการที่ดีขึ้น (เอกสารการประชุมกรรมการหลักสูตร)
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2559 สรุปจํานวนนิสิตรวม 122 คน โดยเป็น
ระบบปกติ 117 คน และระบบพิเศษ 5 คน
การประเมินกระบวนการรับนิสิต
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ดําเนินการสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับนิสิตและกระบวนการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าเข้าศึกษา (วันที่ 10 ส.ค. 2559) ผลการศึกษาพบว่านิสิตมีความพึงพอใจ
เกี่ยวกับการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อม อยู่ในระดับมาก (x=3.78, S.D.=0.47) (เอกสารแนบ)
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ซึ่งผลการประเมินถูกนําเข้าที่ประชุมกรรมการหลักสูตร (วันที่ 22 ก.ย. 2559) เพื่อเตรียมความพร้อม
ของนิสิตก่อนเข้าศึกษา(ดูรายละเอียดในหัวข้อถัดไป) และปรับปรุงกระบวนการรับนิสิตในปี 2560
การปรับปรุงกระบวนการรับนิสิต
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 ระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
หลั ก สู ต รฯ มี ร ะบบและกลไกในการเตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นเข้ า ศึ ก ษาของนิ สิ ต โดยใช้
กระบวนการ PDCA เป็นพื้นฐาน กล่าวคือ
1. การวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยกรรมการหลักสูตรร่วมกันพิจารณาประเด็น
ที่นิสิตต้องการการเตรียมความพร้อมและจัดทําแผนงานและกิจกรรมรองรับ (เอกสารการประชุม
วันที่ 26 พ.ค. 2559)
2. การดําเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ตามกรอบแผนงานและกิจกรรมที่ได้กําหนด
3. การประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยการสํารวจความพึงพอใจของนิสิต และทํา
การวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการจัดการศึกษามาร่วมทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาจุด
แข็งจุดอ่อน และกําหนดมาตรการรองรับในปีต่อ ๆ ไป (เอกสารการประชุม วันที่ 22 ก.ย. 2559)
4. การปรับปรุงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยการนํามาตรการที่ได้จากข้อ 3 ลงสูก่ าร
ปฏิบัติในปีการศึกษาต่อไป
 ระบบและกลไกในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. การวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
จากผลการประเมินภาพรวมของการเตรียมความพร้ อมก่ อนเข้ าศึ กษาในภาคการศึก ษาที่ 1
/2559 โดยได้ ดํ า เนิ น การจั ด ปฐมนิ เ ทศนิ สิ ต และนํ า ข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
มหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาในระดับปริญญาตรี มาบรรยายอย่างละเอียดมากขึ้น ที่ประชุม
กรรมการหลักสูตร(วันที่ 26 พ.ค. 2559) ได้มีข้อสรุปในการจัดทําแผนงานในการเตรียมความ
พร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิต ซึ่งต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันเปิดภาคการศึกษา ดังนี้
1. จั ด ให้ มี ก ารปฐมนิ เ ทศนิ สิ ต ใหม่ เพื่ อ ชี้ แ จงกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง หลั ก สู ต ร และสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ โดยเฉพาะการเน้นรายละเอียดที่สําคัญของข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
2. จัดให้มีการพบอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตใหม่ เพื่อชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร แนวทางในการ
ลงทะเบียน และแนวปฏิบัติระหว่างการศึกษา
3. ขอความอนุเคราะห์สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามในการจัดอบรมการใช้
บริการต่าง ๆ เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมเกี่ยวกับการใช้สํานักวิทยบริการ
4. จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ ได้แก่ การฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส ด้าน
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย) และภาษาอังกฤษเฉพาะ
วิชาชีพ (โดยกําหนดแผนให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษาที่
1/2559)
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5. อาจารย์ประจําหลักสูตร มีมติว่านิสิตระบบโอนย้ายไม่ได้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ แต่
ต้องเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศของคณะ พบอาจารย์ที่ปรึกษา และการเตรียมความพร้อม
ทางด้านวิชาการ
2. การดําเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. หลักสูตรฯ ได้ดําเนินการตามมติคณะกรรมการหลักสูตรโดยได้จัดให้มีการปฐมนิเทศแก่นิสิต
มีการจัดการปฐมนิเทศโดยมหาวิทยาลัย
1.1 โครงการตักบาตรน้องใหม่และปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจําปีการศึกษา 2559 วันที่
29 ก.ค. 2559 อาคารพลศึกษา(เขตพื้นที่ขามเรียง) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.2 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจําปีการศึกษา 2559
วันที่ 29 ก.ค. 2559 ณ อาคารปฏิบัติการสารสนเทศ คณะวิทยาการสารสนเทศ โดย
นิสิตได้รายงานตัวในช่วงเช้าและแยกปฐมนิเทศตามหลักสูตร
1.3 การพบอาจารย์ที่ปรึกษา หลังจากปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของคณะฯ ในวันที่ 29 ก.ค.
2559 แล้วนิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาและรุ่นพี่ เพื่อรับคําชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ
เกี่ยวกับระเบียบการ ข้อปฏิบัติ และการลงทะเบียน
1.4 จัดให้นิสิตได้เขารับการอบรมการใช้บริการต่าง ๆ แก่นิสิตทุกคนในช่วงสัปดาห์แรก
ของการเรียนการสอน และมี VDO ในการแนะนํา ซึ่งสามารถเข้าศึกษาได้ที่
Website ของสํานักวิทยบริการได้ตลอดเวลา
1.5 โครงการเตรียมความพร้อมทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น (ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
และเครือข่าย) และการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส วันที่ 1-5 ส.ค. 2559 ห้อง IT-409
คณะวิทยาการสารสนเทศ
1.6 โครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาชีพ วันที่ 1-5 ส.ค. 2559 ห้อง
IT-316 คณะวิทยาการสารสนเทศ
3. การประเมินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. หลักสูตรดําเนินการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตในการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ พบว่า
นิสิตมีความพึงพอใจในระดับสูงมาก โดยมีข้อเสนอแนะว่า หลักสูตรควรจัดให้มีการ
ทํ ากิ จ กรรมสร้ างความรู้ จัก ระหว่ างรุ่ นพี่ กับ นิสิ ต ใหม่ เ พื่อ เสริ มสร้ า งความเป็ นที ม
เดียวกันของนิสิต ซึ่งหลักสูตรจะได้นําไปปรับปรุงแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษาในปีการศึกษา 2560 ต่อไป
2. ผลการสํารวจความพึงพอโครงการเตรียมความพร้อมทางด้านคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
(ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และเครือข่าย) และการฝึกทักษะการพิมพ์สัมผัส
3. ผลการสํารวจความพึงพอใจโครงการเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษเฉพาะวิชาชีพ
จากผลการการสํารวจความพึงพอใจโครงการที่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา พบว่า โครงการที่จัดขึ้นนั้นสามารถสร้างความพร้อมในการเข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2559 ได้เป็นอย่างดี
4. การปรับปรุงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
จากข้อเสนอที่ได้จากการสํารวจความพึงพอใจ และการประชุมกําหนดแผนและโครงการ
เตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตก่อนเข้าศึกษา ได้มีการเตรียมความพร้อมสําหรับนิสิตในปีการศึกษา
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2560 คือ เพิ่มการจัดกิจกรรมนิสิตร่วมกันในวันปฐมนิเทศ เพื่อให้นิสิตรุ่นพี่และนิสิตใหม่ได้ทํา
ความรู้จักและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการเรียนรู้
3.2 ข้อมูลนิสิต
จํานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา จํานวนผู้มารายงานตัว
จํานวนผู้สมัคร
ปีการศึกษา จํานวนที่ประกาศรับ
ที่รับเข้า ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
2555
75 75 150 79 18
97
56
6
62
71
18
89
2556
75 75 150 26 16
42
70
7
77
56
36
92
2557
75 75 150 21
9
30
10
9
19
75
70 145
2558
80 50 130 150 20 170 120 21 141 69
15
84
2559
75 25 100 166 7
173 101
5
106 60
2
62
ปีการศึกษา
จํานวนนิสิตคงอยู่
ที่รับเข้า
2555
2556
2557 2558
2555
104
85
82
79
2556
86
76
64
2557
58
54
2558
96
2559
2560
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนักศึกษา โดยภาพรวมของหลักสูตรมี 2 ประการคือ
1) จํานวนนิสิตใหม่ในแต่ละปีการศึกษายังไม่ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้
2) จํานวนนิสิตโอนย้ายส่งผลต่ออัตราคงอยู่
จํานวนที่สําเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา จํานวนที่
รับเข้า
ที่รับเข้า
2555 2556 2557 2558
2555
105
61
2556
86
2557
58
2558
96
2559
93
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนิสิต โดยภาพรวมของหลักสูตร มี 2 ประการ คือ
1) จํานวนนิสิตที่จบการศึกษายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
2) จํานวนนิสิตโอนย้ายส่งผลต่ออัตราการจบ

2559
73
63
46
66
94

2559
9
41

3.3 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
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ผลการดําเนินงาน
 การควบคุมการดูแลการให้คาํ ปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี
 ระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต
1. การวางแผนการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต
โดยกรรมการหลักสูตรร่วมกันพิจารณาและจัดทําแผนงานและกิจกรรมรองรับ (เอกสารการ
ประชุม วันที่ 26 พ.ค. 2559)
2. การดําเนินการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต ตามกรอบแผนงาน
และกิจกรรมที่ได้กําหนด
3. การประเมินกระบวนการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต ทําการ
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากการจัดการศึกษามาร่วมทําการวิเคราะห์และสังเคราะห์เพื่อหาจุด
แข็งจุดอ่อน และกําหนดมาตรการรองรับในปีต่อ ๆ ไป (เอกสารการประชุม วันที่ 27 ธ.ค. 2559
และ 6 มิ.ย. 2560)
4. การปรับปรุงกระบวนการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต
โดยการนํามาตรการที่ได้จากข้อ 3 ลงสู่การปฏิบัติในปีการศึกษาต่อไป
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กลไกในการให้คําปรึกษาแก่นสิ ิต

ปัจจัยนําเข้ า

กระบวนการ

ผลผลิต

1. นโยบายเกี่ยวกับระบบ
การให้ คาํ ปรึกษาวิชาการ
2. บุคลากรที่เกี่ยวข้ อง กับ
ร ะ บ บ ก า ร ใ ห้ คํ า ป รึ ก ษ า
วิชาการ
3. เครื่องมือและข้ อมูลการ
ให้ คาํ ปรึกษา
4.
ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
5. งบประมาณ

1. การดําเนินงานตามหน้ าที่
และข้ อปฏิบัติของบุคลากรใน
ระบบการ
ให้ คํา ปรึ ก ษา
วิชาการ
2.
การให้ คําปรึกษาของ
อาจารย์ท่ปี รึกษาโดยใช้ เทคนิค
ดังต่อไปนี้
(1) พฤติกรรมการให้
ความสนใจ
(2) เทคนิคในการสร้ าง
สัมพันธภาพ
(3)
เทคนิคการให้
คํ า แ น ะ นํ า แ ล ะ ก า ร ใ ห้
คําปรึกษา

1.
มีการติดต่อสื่อสาร
ระหว่ า งอาจารย์ กั บ นิ สิ ต
เพื่อให้ คาํ ปรึกษาแนะนํา
2.
นิสิตมีความเข้ าใจ
เกี่ ย วกั บ หลั ก สู ต ร ลั ก ษณะ
รายวิชา ที่เรี ยน การเลื อก
วิ ช าเรี ย น การลงทะเบี ย น
เรี ย น วิ ธี ก ารเรี ย นและการ
วัดผล
3.
นิสิตมีความเข้ าใจ
ก ฎ ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ
ประกาศ คําสั่ง และ บริ ก าร
ต่าง ๆ ของนิสติ
4. นิสิตมีความพึงพอใจต่อ
ระบบการให้ คาํ ปรึกษา
5. นิสิตสามารถแก้ ไขปัญหา
ได้ อย่างเหมาะสม

การป้อนกลับ
การนํา ผลการประเมิน ด้ า นผลผลิ ต ไปใช้ ป ระกอบการ
พิจารณา ปรับปรุงปัจจัย นําเข้ าและกระบวนการ เพื่อให้
ได้ ผลผลิตที่ดีข้ นึ

 การนําระบบและกลไกในการรับนิสิตไปสู่การปฏิบัติ
1. การวางแผนการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต
จากการประชุมการควบคุมดูแลให้คําปรึกษาวิชาการและแนวแนวแก่นิสติ ในระดับปริญญา
ตรี ปี 2559 ผลการประชุมพบว่าให้ใช้กลไกของคณะ ดังนี้
1.1 อาจารย์ประจําหลักสูตรร่วมกับคณะวางแผนระบบการให้คําปรึกษาวิชาการระดับ
ปริญญาตรี ดังนี้
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1.1.1 เป็นที่ปรึกษา และให้คําปรึกษาด้านวิชาการ เกี่ยวกับหลักสูตร การเลือกวิชาเรียน
การลงทะเบียนและช่วยเหลือนิสิตเพื่อแก้ไขอุปสรรค ปัญหาในการเรียนวิชาต่าง ๆ
1.1.2 ติดตามผลการเรียนของนิสิตอย่างสม่ําเสมอ
1.1.3 ให้คําปรึกษาแนะนําหรือตักเตือนเมื่อผลการเรียนของนิสิตตกต่ํา
1.1.4 ให้การปรึกษาแนะนําและช่วยเหลือนิสิตเพื่อการแก้ไขอุปสรรคปัญหาในการเรียนวิชา
ต่าง ๆ
1.1.5 ให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการคิดค่าระดับชั้นคะแนนเฉลี่ยของนิสิต
1.1.6 ให้การปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับสูง
1.1.7 กําหนดเวลาให้นิสิตเข้าพบเพื่อของคําปรึกษา คําแนะนําอย่างสม่ําเสมอ อย่างน้อย 6
ชั่วโมง / สัปดาห์
1.1.8 เก็บข้อมูลรายละเอียดของนิสิตที่อยู่ในความรับผิดชอบ เพื่อใช้กับระเบียนสะสมของ
นิสิต
1.1.9 ในกรณีที่นิสิตแต่งการไม่เรียบร้อย หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสม อาจารย์ที่
ปรึกษาต้องตักเตือน
1.2 อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาประจําชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2559 ตามเอกสารประชุมวันที่ 26 พ.ค. 2559
2. การดําเนินการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต
2.1 อาจารย์ ประจํ า หลั ก สู ตรแต่ง ตั้ง อาจารย์ ดร.ภาธร นิล อาธิ และ ผศ.ดร. แกมกาญจน์
สมประเสริฐศรี เป็นที่ปรึกษาประจําชั้นปี นิสิตรหัส 59 เพื่อให้คําปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นิสิต
2.2 ให้อาจารย์ที่ปรึกษาประจําชั้นปีใหม่ เข้ารับการปฐมนิเทศอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อรับทราบ
ข้อชี้แจงระเบียบ ข้อบังคับ แนวปฏิบัติ รวมไปถึงเทคนิควิธีในการให้คําปรึกษาทั้งในแง่
วิชาการและจิตวิทยา และแหล่งทุนต่าง ๆ สําหรับนิสิต
2.3 อาจารย์ที่ปรึกษาจัดช่องทางให้ทําปรึกษาแก่นิสิตเพื่อจัดการความเสี่ยงเรื่องการพ้นสภาพ
นิสิต ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านสังคม ตามความเหมาะสม อย่างน้อย 2
ช่องทาง เช่น จัดชั่วโมงให้คําปรึกษาสําหรับนิสิตรายตัว หรือการนัดพบเพื่อชี้แจงรายกลุ่ม
การติดต่อผ่านระบบการลงทะเบียน การใช้ Facebook การใช้ Line การใช้อีเมล์ เป็นต้น
2.4 เมื่อนิสิตต้องการพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อขอรับคําปรึกษาหรือให้คําพิจารณาคําร้องนั้น
นิสิตสามารถติดต่อขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตามเวลาหรือวิธีการที่ปรึกษากําหนดไว้
(Office Hour) แต่ถ้านิสิตมีเหตุเร่งด่วนก็สามารถติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ทุกเวลา
2.5 อาจารย์ที่ปรึกษามีการพบนิสิตในความดูแลอย่างน้อยภาคเรียนละ 3 ครั้ง
2.5.1 พบนิสิตก่อนนิสิตเปิดภาคเรียน เพื่อให้คําปรึกษาในการลงทะเบียนเรียน และปลด
ล็อคระบบการลงทะเบียนของนิสิตที่มีผลการเรียนต่ํากว่า 2.00
2.5.2 พบนิสิตก่อนนิสิตสอบกลางภาค เพื่อให้คําปรึกษาในระหว่างภาคเรียน
2.5.3 พบนิ สิ ต หลั ง สอบปลายภาค เพื่ อ สอบถามเรื่ อ งผลการเรี ย น และวางแผนการ
ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนถัดไป
2.6 ในกรณี ของนิสิ ตโอนย้ าย จัดให้ นิสิตเข้ าสู่ ระบบการรั บคําปรึ กษากั บอาจารย์ ที่ ปรึ กษา
ประจําชั้นปี คือ อาจารย์ ดร.รุ่งทิพย์ เจริญศักดิ์ และ ผศ.ชุน เทียมทินกฤต ที่ปรึกษาชั้นปี
นิสิตรหัส 58
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3. การประเมินกระบวนการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นสิ ิต
หลักสูตรกําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาที่คณะสร้างขึ้น โดยหลักสูตร
พิจารณาจากผลการเรียนของนิสิตรหัส 59 รวมถึงพฤติกรรมที่ปรากฏชัดเจนของนิสิต
4. การปรับปรุงกระบวนการควบคุมการดูแลการให้คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นสิ ิต
อาจารย์ประจําหลักสูตร มีการประชุมทบทวนกลไกการให้คําปรึกษา (เอกสารการประชุม
วันที่ 27 ธ.ค. 2559 และ 6 มิ.ย. 2560) เพื่อนําผลที่ได้ไปปรับใช้ในกลไกการให้คําปรึกษาในปี
การศึกษา 2560
 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนานิสิต
1. การวางแผนการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.1 กรรมการหลักสูตรมีความเห็นตรงกันในการพัฒนาศักยภาพนิสิตและทักษะการเรียนรู้ จึงได้มี
หารือ เพื่อกําหนดทิศทางและแนวทางในการเปิดรายวิชาที่ส่งเสริมนิสิตให้ไปตามเป้าประสงค์ของ
หลักสูตรและการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21(เอกสารการ
ประชุม วันที่ 26 พ.ค. 2559)
1.2 หลักสูตรจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตโดยให้นสิ ิตมีส่วนร่วมในการจัดทํากิจกรรม
โดยนําผลการจัดกิจกรรมในรอบปี 2558 มากําหนดแผนกิจกรรมในปี 2559 (เอกสารการประชุม
วันที่ 28 เม.ย. 2559)
2. การดําเนินการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ตามกรอบ
แผนงานและกิจกรรมที่ได้กําหนด
3. การประเมินกระบวนการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิต และผลความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อ
นิสิตฝึกงานวิชาชีพ
4. การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
นําผลที่ได้จากข้อ 3 มาหาแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมในปีการศึกษาต่อไป
การนําระบบและกลไกในการรับนิสิตไปสู่การปฏิบัติ
1. การวางแผนการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1.1 หลักสูตรได้เปิดวิชาเอกและวิชาเลือก รวมไปถึ งแนะนํารายวิชาศึกษาทั่วไปที่จะพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
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แผนการพัฒนาศักยภาพภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลุ่มทักษะชีวิตและการเรียนรู้
กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ
กลุ่มทักษะสารสนเทศและ
เทคโนโลยี
1202110 : Thai Language for
1202100 : Psychology in
1202107 : Web
Information Work
Information
Development and
Administration
1202111 : English Language for
Profession
1202120 : Web
Information Work
1202106 : Digital Collection
Development
Development in
1202311 : Statistics for
Information
1202108 : Information
Information Science
Work
Research
Resources and
1202222 : Database
1202362 : Management of
Services
Management for
Information and Local 1202109 : Information
Wisdom
Information Work
Resources
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาอังกฤษ
1202260 : Multimedia
Development
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มภาษาไทย
Development
1202112 : Psychology and
Communications in 1202360 : Web Database
Development
Information
1202364 : Digital Library
Profession
1202370 : Database
1202210 : Legal and Ethical
Development in
Issues in
Information
Information Science
Center
1202223: System Analysis in
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่ม
Information Work
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1202310 : Information
Business
1202320 : Data Communication
and Information
Network
1202323 : Senior Project in
Information
Science 1
1202324 : Senior Project in
Information
Science 2
1202261 : Information Services
1202262 : Children Literature
1202263 : Adolescence
Literature
1202269 : User Studies
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1202274 : Reading and
Learning Promotion
1202275 : Government
Publications
Management
1202281 : Office Automation
1202361 : Organization of
Information 2
วิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิทยาศาสตร์
สุขภาพ
1.2 การนําผลการจัดกิจกรรมในรอบปี 2558 มาจัดกิจกรรมในปี 2559 ดังนี้
1.2.1 โครงการเสริมสร้างนิสิตด้านคุณธรรม จริยธรรม บําเพ็ญประโยชน์ และ
ส่งเสริมสุขภาพ
1.2.2 โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
1.2.3 โครงการพัฒนากระบวนการคิดของนิสิตด้านแหล่งการเรียนรู้
2. การดําเนินการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21
หลักสูตรได้ดําเนินการตามแผนในข้อ 1 ดังนี้
2.1 หลักสูตรได้สรุปรายวิชาและส่งเปิดรายวิชาตามข้อ 1.1
2.2 อาจารย์ ที่ปรึ กษาเข้า พบนิ สิต เพื่ อทํ าการชี้แ จง และแนะนํ าการลงทะเบี ยนตาม
รายวิชาทีกําหนด รวมไปถึงการแนะนํารายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปที่ส่งเสริมให้เกิดทักษะ
และการเรียนรู้ ตามวันและเวลาที่อาจารย์ที่ปรึกษาประจําชั้นปีเป็นผู้นัด
2.3 ดําเนินโครงการตามแผนในข้อ 1.2 ดังนี้
แผนการพัฒนาศักยภาพภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลุ่มทักษะชีวิตและการ
กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ
กลุ่มทักษะสารสนเทศและ
เรียนรู้
เทคโนโลยี

โครงการบริการ

โครงการ ปัจฉิม

โครงการ Krabi
วิชาการด้านวิทยาการ
นิเทศ
Digicamp
สารสนเทศสู่ชุมชน 20 ปี
(15 พฤษภาคม 2560)
(27 ตุลาคม – 2
IS
พฤศจิกายน 2559)

โครงการแลกเปลี่ยน
(20 พฤษภาคม 2560)

โครงการ MSU
เรียนรู้ทางวิชาการ Dr.

โครงการ-IS-SportARD Prasad
Tech Start Up
59
(5-11 มีนาคม 2560)
(8-9 มิถุนายน 2560)
(22 มกราคม 2560)

โครงการปฐมนิเทศ 
โครงการอบรม

โครงการปฐมนิเทศ
และสร้างเสริม
story board
(21 ธันวาคม 2559)
ประสบการณ์วชิ าชีพ
(1 เมษายน 2560)
(21 ธันวาคม 2559)

โครงการศึกษาดูงาน

โครงการอบรม
สําหรับนิสิตด้าน

โครงการปัจฉิมนิเทศ
ถ่ายภาพรับปริญญา
(29 ตุลาคม 2559)
สารสนเทศศาสตร์
และนําเสนอผลการฝึกงาน
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( 25 -26 สิงหาคม 2559)

(15 พฤษภาคม 2559)

โครงการฝึกอบรม
ก่อนฝึกงาน
(5 พฤศจิกายน 2559)

3. การประเมินกระบวนการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
1. การทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนิสติ
2. ประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการ
4. การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษ
ที่ 21
1. จากผลที่ได้จากทวนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนิสิต พบว่า การจัดการรายวิชาและการ
แนะนํารายวิชาในหมวดศึกษาทั่วไปนั้นมีความเหมาะสม สามารถนําแนวทางนี้ไปใช้ได้ใน
ปีการศึกษาถัดไป
2. จากผลการประเมินความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม และการสรุปผลการดําเนิน
กิจกรรมในปี 2559 นั้น หลักสูตรเห็นควรให้จัดกิจกรรม ในการบําเพ็ญประโยชน์ เช่น
การออกบริการวิชาการแก่สังคม ในรูปแบบของกลุ่มชมรม ภายใต้การบริหารจัดการของ
นิสิตหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ เนื่องด้วย ในปี 2559 นั้น หลักสูตรไม่ได้ดําเนินการ
ชมรมสารสนเทศแบ่งปัน เนื่องจากความไม่พร้อมในการดําเนินงานตามปฏิทินการศึกษา
ดังนั้นจึงควรดําเนินการชมรมต่อในปี 2560
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
3.4 รายงานผลการดําเนินงานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ--ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-หลักสูตรสาขาสารสนเทศศาสตร์ มีผู้สําเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2558) จํานวน 85 คนดําเนินการสํารวจ
ผลการประเมินคุณภาพผู้สําเร็จการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จํานวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 37.65 ของ
ผู้สําเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 4.26 รายละเอียดดังตาราง
ที่
1
2
3
4
5

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กําหนดใน มคอ.2
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินภาพรวม
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
4.46 คะแนน
4.16 คะแนน
4.23 คะแนน
4.22 คะแนน
4.11 คะแนน
4.26 คะแนน
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3.5รายงานผลการดําเนินงานข้อมูลภาวการณ์ได้งานทําของบัณฑิต --ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-ข้อมูลพืน้ ฐาน
จํานวน
ร้อยละ
จํานวนบัณฑิตทั้งหมด
85
100.00
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
85
100.00
จํานวนบัณฑิตที่ได้งานทําหลังสําเร็จการศึกษา(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพ
อิสระ)
5
5.88
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
80
94.12
จํานวนผู้สําเร็จการศึกษาที่มีงานทําก่อนเข้าศึกษา
0
0.00
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
0
0.00
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
0
0.00
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
0
0.00
สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)
5.00 คะแนน
3.6 รายงานผลการดําเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต--ตัวบ่งชี้ที่ 3.3-ผลการดําเนินงาน
การคงอยู่ของนิสิต
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจํานวนนิสิต
1. ปัจจัยด้านภาวะตลาดแรงงานและภาวะเศรษฐกิจที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้
งานทําหลังสําเร็จการศึกษา ที่ส่งผลต่อการเลือกเรียน
2. ปัจจัยด้านราคา มีความสําคัญต่อการเลือกศึกษาทั้งในด้านค่าหน่วยกิตและด้านค่าใช้จ่าย
ในชีวิตประจําวัน
3. ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย ผู้เข้าศึกษามักพิจารณาจาก ความใกล้ภูมิลําเนา
มหาวิทยาลัยสวยงามและสะอาดสิ่งแวดล้อมเอื้ออํานวยแก่การเรียนการเดินทางสะดวก มีการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดีและทั่วถึง และเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง
4. ปัจจัยด้านตัวนิสิตเอง เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนระดับอุดมศึกษาได้และพบว่า
ตัวเองไม่ชอบหรือไม่ถนัดรายวิชาในหลักสูตร
การสําเร็จการศึกษา
ผลที่เกิด
1. ปัจจัยด้านนิสิต ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์การเรียนไม่ได้ ไม่มีวิธีการแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียน
มีความกังวลในเรื่องต่างๆ ขาดการวางแผนการเรียน ขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
2. ปัจจัยทางด้านครอบครัวปัญหาครอบครัวแตกแยก พ่อแม่ทะเลาะกัน ครอบครัวไม่สมบูรณ์
รวมถึงปัจจัยปัญหาทางเศรษฐกิจของครอบครัว
ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสติ
ผลที่เกิด
ในปี 2555 - 2558 หลักสูตรฯ พบว่า ในปี 2558 มีการร้องเรียนจากนิสิตรายวิชาโครงงานสารนเทศศาสตร์
1 ในกรณีที่นสิ ติ ไม่มีรายชื่อเข้าสอบ เนื่องจาก นิสิตไม่ปฏิบัติตามกฎของรายวิชาที่นิสิตจะต้องเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาโครงงานฯ ของตนเองอย่างน้อย 2 ครั้ง/เดือน และผลงานของนิสติ ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ําของ
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
รายวิชาโครงงานฯ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้ทําการประชุมเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยให้อาจารย์ผู้
ประสานงานรายวิชาและนิสติ ที่ร้องเรียนเข้าชี้แจง โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีมติให้ลดคะแนน
เนื่องจากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ของรายวิชา และ หากนิสิตได้ผลการเรียนเป็น F หลักสูตรฯ อนุญาตให้นิสิต
ลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพก่อนในภาคเรียนที่ 2/2559 และให้นสิ ิตกลับมาลงทะเบียนเพื่อ
แก้ไขผลการเรียนรายวิชาโครงงานฯ ใหม่ ในภาคการศึกษา 3/2559 โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้
เรียกนิสิตที่ร้องเรียนมาพบ เพื่อชี้แจงข้อสรุป
จากแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวนิสิตมีความพึงพอใจต่อแนวทางการแก้ไขปัญหา
จากข้อร้องเรียนดังกล่าว อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ ได้เชิญอาจารย์ผู้สอนประชุมเพื่อหาแนวทางใน
การแก้ปัญหา โดยได้มีการกําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานฯ มีการกํากับติดตามนิสิตอย่างใกล้ชิดและ
สม่ําเสมอมากขึ้น รวมถึงมีการชี้แจงให้นสิ ติ กําหนดแผนการดําเนินงาน ตารางเวลา และดําเนินโครงงานฯ ตาม
ตารางเวลาที่กําหนด
ปี 2559 เพิ่งมีการปรับหลักสูตรฯ และยังไม่มีข้อร้องเรียนของนิสิตเช่นกัน
โดยหลักสูตรฯ ได้จัดให้นิสิตสามารถร้องเรียนผ่านประธานหลักสูตรฯ หัวหน้าภาควิชาฯ คณาจารย์ประจํา
ภาควิชา ซึ่งเป็นกระบวนการที่ดีอยู่แล้ว หลักสูตรฯ จึงยังคงใช้ระบบเดิมในปีต่อๆ ไป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

29

หมวด 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
4.1ข้อมูลรายวิชา
ชื่อรายวิชา

1202 210 Legal and
Ethical Issues in
Information Profession
1202 312 Research in
Information Science
1202 121 Digital
Information
Development
1202 124 Information
in Learning Society
1202 125 Collection
Development
1202 122 Programing
for Information Work
1202 224 Organization
of Information 1
1202 220 Information
Storage and Retrieval
1202 221 Web
programing for
Information Work
1202 321 Indexing and
Abstracting
1202 322 Management
of Library and
Information
Organization
1202 323 Senior
Project in Information
Science 1
1202 324 Senior
Project in Information

ภาค
A B+ B C+ C D+ D F I S U W AU
การศึกษา

จํานวนนิสิตที่
จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
ทีส่ อบผ่าน
เรียน

1/2559 9 16 24 13 5 1 1 1 0 0 0 0 0

70

69

1/2559 2 5 11 11 11 5 2 0 0 0 0 0 0

47

47

1/2559 3 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

13

12

1/2559 0 0 1 2 4 2 7 1 0 0 0 0 0

17

16

1/2559 0 1 4 2 4 4 1 1 0 0 0 0 0

17

16

1/2559 2 2 10 22 15 12 4 1 0 0 0 0 0

68

67

1/2559 14 9 14 13 11 3 0 4 0 0 0 0 0

68

64

1/2559 5 5 10 9 15 14 8 5 0 0 0 0 0

71

66

1/2559 3 5 10 14 10 5 2 0 0 0 0 0 0

49

49

1/2559 3 6 13 16 6 2 2 1 0 0 0 0 0

49

48

1/2559 5 11 13 11 4 0 4 0 0 0 0 0 0

48

48

1/2559 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

1

0

1/2559 4 7 13

61

55

16

8 6 1 6 0 0 00 0
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ชื่อรายวิชา

Science 2
1202 334 Senior
Project in Information
Science 2
1202 428 Professional
Practicum
1202 281 Office
Automation
1202 260 Multimedia
Development
1202 277 Online
Information Services
1202 270 Media
Management
1202 275 Government
Publications
Management
1202 363 Information
Industries
1202 262 Children
Literature
1202 263 Adolescence
Literature
1202 269 User Studies
1202 360 Web
Database Development
1202 364 Digital Library
1202 361 Organization
of Information 2
1202 274 Reading and
Learning Promotion
1202 101 Information
Science and
Information

ภาค
A B+ B C+ C D+ D F I S U W AU
การศึกษา

จํานวนนิสิตที่
จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
ทีส่ อบผ่าน
เรียน

1/2559 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0

2

0

1/2559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

1

1

1/2559 2 4 5 3 4 2 0 0 0 0 0 0 0

20

20

1/2559 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1

1

1/2559 10 6 6 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0

29

29

1/2559 9 12 6 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0

36

36

1/2559 2 7 8 4 1 2 3 0 0 0 0 0 0

27

27

1/2559 9 15 3 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0

34

34

1/2559 6 4 4 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0

28

28

1/2559 7 3 11 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0

31

31

1/2559 6 6 9 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0

29

29

1/2559 4 8 9 10 2 7 2 0 0 0 0 0 0

42

42

1/2559 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6

6

1/2559 0 0 1 8 7 0 2 0 0 0 0 0 0

18

18

1/2559 11 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13

13

1/2559 2 5 12 27 18 14 4 14 0 0 0 0 0

97

83
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ชื่อรายวิชา

Technology
1202 102 Information
for Video Production
1202 103 Digital Image
and Photography
1202 104Thai Language
for Information Work
1202 105 Legal and
Ethical Issues in
Information Profession
1202 100 Psychology in
Information Profession
1202 106 Digital
Collection
Development
1202 107 Web
Development and
administration
1202 109 Information
Resource development
1202 111 English
language for
information work
1202 112 Psychology
and Communication in
Information
1202 120 Web
Development in
Information Work
1202 222 Database
Management for
Information work
1202 223 System
Analysis in information

ภาค
A B+ B C+ C D+ D F I S U W AU
การศึกษา

จํานวนนิสิตที่
จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
ทีส่ อบผ่าน
เรียน

1/2559 6 17 22 6 5 2 3 9 0 0 0 0 0

71

62

1/2559 2 13 13 22 20 11 7 10 0 0 0 0 0

98

88

1/2559 2 5 23 17 17 13 9 9 0 0 0 0 0

97

88

1/2559 12 8 14 25 8 5 0 11 0 0 0 0 0

84

73

2/2559 0 1 5 13 26 17 19 9 0 0 0 0 0

91

82

2/2559 7 5 10 5 8 0 3 6 0 0 0 1 0

45

38

2/2559 8 12 22 21 12 3 1 9 0 0 0 2 0

91

80

2/2559 1 1 10 19 18 15 17 3 0 0 0 2 0

87

82

2/2559 0 4 10 13 10 9 4 1 0 0 0 1 0

51

50

2/2559 0 0 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0

5

5

2/2559 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

2

2

2/2559 2 8 8 8 6 15 11 7 0 0 0 0 0

65

58

2/2559 0 0 3 2 8 13 22 18 0 0 0 1 0

67

48
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ชื่อรายวิชา

work
1202 260 Multimedia
Development
1202 261 Information
Services
1202 262 Children
Literature
1202 263 Adolescence
Literature
1202 269 User Studies
1202 274 Reading
Promotion
1202 275 Government
Publications
Management
1202 281 Office
Automation
1202 310 Information
Business
1202 311 Statistics for
Information Science
Research
1202 320 Data
Communication and
Information Network
1202 323 Senior
Project in Information
Science 1
1202 324 Senior
Project in Information
Science 2
1202 333 Senior
Project in Information
Science 1

ภาค
A B+ B C+ C D+ D F I S U W AU
การศึกษา

จํานวนนิสิตที่
จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
ทีส่ อบผ่าน
เรียน

2/2559 0 1 4 12 14 11 3 3 0 0 0 1 0

49

45

2/2559 5 0 0 3 2 0 2 4 0 0 0 0 0

16

12

2/2559 5 5 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

20

20

2/2559 5 10 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23

23

2/2559 3 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8

8

2/2559 2 2 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0

10

10

2/2559 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

1

1

2/2559 1 2 6 9 9 9 2 1 0 0 0 0 0

39

38

2/2559 0 1 6 6 13 12 9 2 0 0 0 0 0

49

47

2/2559 3 3 10 16 13 7 5 11 0 0 0 0 0

68

57

2/2559 2 1 5 7 20 11 1 0 0 0 0 0 0

47

47

2/2559 2 8 13 8 0 0 0 2 0 0 0 13 0

46

31

2/2559 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2

2

2/2559 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

33

ชื่อรายวิชา

1202 334 Senior
Project in Information
Science 2
1202 360 Web
Database Development
1202 361 Organization
of Information 2
1202 362 Management
for Information and
Local Wisdom
1202 366 Education
Information
Management
1202 369 Data
Warehouse System
1202 370 Database
Development in
Information Center
1202 420 Professional
Practicum
1202 108 Information
Resources and services

ภาค
A B+ B C+ C D+ D F I S U W AU
การศึกษา

จํานวนนิสิตที่
จํานวนนิสิต
ลงทะเบียน
ทีส่ อบผ่าน
เรียน

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

2/2559 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0

4

4

2/2559 0 0 1 1 3 4 5 1 0 0 0 0 0

15

14

2/2559 1 0 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0

6

6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

2 1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0

10

9

0 0 0 0 0 0 0 0 0 56 0 1 0

56

56

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

2/2559

2/2559
2/2559
2/2559
2/2559
2/2559

4.2 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ไม่มีรายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ
ชื่อรายวิชา
ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน
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4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน

ชื่อรายวิชา
1202 210 Legal and Ethical Issues in Information
Profession
1202 312 Research in Information Science
1202 121 Digital Information Development
1202 124 Information in Learning Society
1202 125 Collection Development
1202 122 Programing for Information Work
1202 224 Organization of Information 1
1202 220 Information Storage and Retrieval
1202 221 Web programing for Information Work
1202 321 Indexing and Abstracting
1202 322 Management of Library and Information
Organization
1202 323 Senior Project in Information Science 1
1202 324 Senior Project in Information Science 2
1202 334 Senior Project in Information Science 2
1202 428 Professional Practicum
1202 281 Office Automation
1202 260 Multimedia Development
1202 277 Online Information Services
1202 270 Media Management
1202 275 Government Publications Management
1202 363 Information Industries
1202 262 Children Literature
1202 263 Adolescence Literature
1202 269 User Studies
1202 360 Web Database Development
1202 364 Digital Library
1202 361 Organization of Information 2

ภาคการศึกษา ผลการประเมิน
โดยนิสิต
มี
1/2559
/
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

1/2559
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559
1/2559

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
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1202 274 Reading and Learning Promotion
1202 101 Information Science and Information
Technology
1202 102 Information for Video Production
1202 103 Digital Image and Photography
1202 104Thai Language for Information Work
1202 105 Legal and Ethical Issues in Information
Profession
1202 100 Psychology in Information Profession
1202 106 Digital Collection Development
1202 107 Web Development and administration
1202 109 Information Resource development
1202 111 English language for information work
1202 112 Psychology and Communication in
Information
1202 120 Web Development in Information Work
1202 222 Database Management for Information work
1202 223 System Analysis in information work
1202 260 Multimedia Development
1202 261 Information Services
1202 262 Children Literature
1202 263 Adolescence Literature
1202 269 User Studies
1202 274 Reading Promotion
1202 275 Government Publications Management
1202 281 Office Automation
1202 310 Information Business
1202 311 Statistics for Information Science Research
1202 320 Data Communication and Information
Network
1202 323 Senior Project in Information Science 1
1202 324 Senior Project in Information Science 2
1202 360 Web Database Development
1202 361 Organization of Information 2

1/2559
1/2559

/
/

1/2559
1/2559
1/2559
1/2559

/
/
/
/

2/2559
2/2559
2/2559
2/2559
2/2559
2/2559

/
/
/
/
/
/

2/2559
2/2559
2/2559
2/2559
2/2559
2/2559
2/2559
2/2559
2/2559
2/2559
2/2559
2/2559
2/2559
2/2559

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/

2/2559
2/2559
2/2559
2/2559

/
/
/
/
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1202 362 Management for Information and Local
Wisdom
1202 370 Database Development in Information Center
1202 420 Professional Practicum
4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน
และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่าง ๆ
ด้านความรู้
- ผู้สอนส่วนใหญ่ มีปัญหาในการประเมินทักษะ
ด้าน คุณธรรม จริยธรรม เป็นรายบุคคล

2/2559

/

2/2559
2/2559

/
/

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง

- ควรมีการกําหนดเวลาเข้าเรียนและส่งงานเพื่อสร้าง
ความตรงต่อเวลา การสอดแทรกจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพช่วยส่งเสริมผลการเรียนรู้ด้าน
คุณธรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
- ควรมีการทดสอบความรู้เป็นระยะไม่ใช่เพียงการ
- ถึงแม้ว่าการสอนโดยวิธีบรรยาย การทํา
- สอบกลางภาคและปลายภาค และเพิ่มการทดสอบ
ปฏิบัติการ การสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม
ที่ไม่ใช้เพียงการสอบ เช่น จากการฝึกทํา งานเป็น
ระหว่างสอน และการมอบหมายงานให้นิสิต
กลุ่มที่มอบหมาย
ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม จะเป็นการเสริมผล - จัดห้องเรียนให้นิสิตสามารถศึกษาได้เฉพาะทาง
การเรียนรู้ ทั้ง 5 ด้าน แต่ยังพบว่า นิสิตซึ่งเป็นนิสิต
อย่างลึกซึ้ง
ชั้นปีที่ 1 ยังขาดทักษะในการสืบค้นข้อมูลวิชาการ - ให้เพิ่มกรณีศึกษา
เชิงลึก เพื่อให้ได้ความรู้ที่เหมาะสม นอกจากนี้ การจัด - ในสภาวการณ์จริง เพื่อให้นิสติ มีทักษะในการคิด
ห้องเรียนที่ประกอบด้วยนิสิตจากหลายสาขาวิชามา
วิเคราะห์
เรียนร่วมกัน อาจเป็นสาเหตุให้นิสิตที่ยังไม่คุ้นเคยกัน
ไม่กล้าแสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
- พยายามมอบหมายงานให้จํานวนนิสิตต่อกลุ่ม
- นิสิตไม่คิดและศึกษาความรู้อื่น ๆ เพิ่มเติม
ไม่มากเกินไปเพื่อกระจายหน้าที่ให้เหมาะสม
ไม่อ่านเอกสารประกอบการสอนล่วงหน้า ทําให้ - ควรมีการสลับตําแหน่งหัวหน้ากลุ่มในการนําเสนอ
งาน เพื่อความเท่าเทียมในความรับผิดชอบในงาน
ไม่สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ต่าง ๆ
- ควรส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
จากรายวิชาที่อาจารย์สอนได้
มอบหมายให้นิสิตได้ค้นคว้า โดยให้ความรู้เกี่ยวกับ
- การประเมินผลการเรียนรู้ด้านทักษะการคิดและ
แหล่งข้อมูล หรือทรัพยากรการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จัก
การแก้ไขปัญหาโดยใช้การวัดความสามารถจาก
และสอนวิธีการสืบค้นที่ถูกต้อง เพื่อช่วยให้ผู้เรียน
การทารายงาน ไม่สามารถวัดได้กับนิสิตบางคน
ค้นคว้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพราะพบว่านิสิตลอกรายงานจากอินเทอร์เน็ต
- เพิ่มคะแนนในการนําเสนองานแบบที่มีความคิด
เป็นส่วนใหญ่
ใหม่ๆ
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
- เสริมสร้างความรู้โดยการสอนแบบบรรยายและการ
รับผิดชอบ
มอบหมายงานให้นิสิตทําการค้นคว้าบทความ
- นิสิตค่อนข้างไม่กล้าแสดงออกและโต้ตอบกับ
งานวิจัยเพื่อสรุปองค์ความรู้ที่ได้ และนําเสนอในชั้น
ผู้สอน
เรียน รวมทั้งการให้ทําปฏิบัตกิ าร ช่วยเสริมสร้าง
- นิสิตไม่รู้จักนิสิตต่างชั้นปีและขาดการทํางาน
ความรู้ ทักษะทางปัญญา ตลอดจนความสัมพันธ์
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ร่วมกัน
- นิสิตโดยทั่วไปมีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน
มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
อย่างดีมีเพียงเป็นส่วนน้อยที่พี่เลี้ยงในสถาน
ประกอบการสังเกตเห็นในนิสติ คือ เรื่องของ
ความมีมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานต่าง
มหาวิทยาลัย
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ความสามารถในการใช้สถิติเบื้องต้น และการ
แปลความหมายสถิติจากเอกสาร หรืองานวิจัย
ยังไม่เพียงพอที่จะทําความเข้าใจงานวิจัยเชิง
ปริมาณและสือ่ สารข้อมูลได้
- นิสิตไม่กล้าติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ เช่น การ
เข้ามาขอรับคําปรึกษาในการเรียนวิชาต่าง ๆ
- นิสิตขาดทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ไม่มีการ
พูดคุยกับนิสิตต่างชาติ หรือกับผู้เชี่ยวชาญ
ชาวต่างชาติ
4.6 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่

-

-

ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ
ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคี เช่น
กีฬา กิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ ที่จัดโดยฝ่ายสาขาวิชา
สนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อนต่างคณะ
หรื อ กิ จ กรรมความร่ ว มมื อ ระหว่ า งนิ สิ ต นิ สิ ต จาก
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข
ควรเพิ่มโจทย์ที่มีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมากขึ้น
ใช้การส่งงานผ่าน e-mail และสื่อสังคมต่าง ๆ
ขอเสนอให้ใช้ภาษาอังกฤษในเอกสารประกอบการ
เรียนในทุกวิชา โดยเฉพาะวิชาแกน เช่น ข้อสอบ
สื่อการสอน และเอกสารการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
บูรณาการหรือเพิ่มการอ่านบทความวิจัยเชิงปริมาณ
ในทุกวิชา และเข้มงวดในการใช้สถิติในวิชา
การศึกษาอิสระและวิชาวิจัยทางภาษาไทย

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จํานวนอาจารย์ใหม่
จํานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

ไม่มี
-

4.7 กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรที่จัดหรือเข้าร่วม
จํานวนอาจารย์ที่เข้า จํานวนบุคลากรสาย
ร่วม
สนับสนุนที่เข้าร่วม
8th Asia Library and
Information Research Group
(ALIRG2016)
Workshop 6-7 ตุลาคม 2559
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิจัยแบบ
บูรณาการ Prof. Dr. A.R.D.
Prasad วันที่ 7 มีนาคม 2560
การเสวนาทางวิชาการการทําวิจัย
เพื่อความก้าวหน้าทาง
บรรณารักษศาสตร์และ
สารสนเทศศาสตร์ Prof. Dr.
A.R.D. Prasad วันที่ 9 มีนาคม

สรุปข้อคิดเห็นและ
ประโยชน์ทผี่ ู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
เพื่อพัฒนาเครือข่ายกับ
ต่างประเทศ

อ.ดร.ภาธร นิลอาธิ
อ.ภัทธิรา สุวรรณโค

-

ผศ.ชุน เทียมทินกฤต
อ.ดร.ภาธร นิลอาธิ
อ.ภัทธิรา สุวรรณโค
ผศ.ชุน เทียมทินกฤต
อ.ดร.ภาธร นิลอาธิ
อ.ภัทธิรา สุวรรณโค

-

เพื่อพัฒนาการเขียน
เอกสารและงานวิจัย

-

เพื่อพัฒนาการเขียน
เอกสารและงานวิจัย
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2560
Seminar on Doctor of
Philosophy in Information
Science by Prof. Mitsuhiro
ODA from Dept. of Library
and Information Science
Studies, Aoyama Gakuin
University, Japan and Prof.
Dr.Chutima Sacchanand
from STOU, Thailand วันที่ 15
มีนาคม 2560
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
สารสนเทศศาสตร์ ร่วมกับนิสิต
แลกเปลี่ยนชาวอินเดีย วันที่ 27
มีนาคม 2560
MSU Tech Startup Club
สําหรับนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วันที่ 8 กุมภาพันธ์
2560
โครงการประชุมสัมมนา เรื่อง
การจัดทําหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ.2558
วันที่ 12 มกราคม 2560

ผศ.ชุน เทียมทินกฤต
อ.ดร.ภาธร นิลอาธิ
อ.ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว
อ.ภัทธิรา สุวรรณโค

-

เพื่อพัฒนาหลักสูตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
สารสนเทศศาสตร์ และใช้
การเขียนเอกสารและ
งานวิจัย

ผศ.ชุน เทียมทินกฤต
อ.ดร.ภาธร นิลอาธิ
อ.ภัทธิรา สุวรรณโค

-

นํามาปรับปรุงการสอน

อ.ดร.ภาธร นิลอาธิ
อ.ภัทธิรา สุวรรณโค

-

นํามาปรับปรุงการสอน

-

นํามาปรับปรุงการบริหาร
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4.8 รายงานผลการดําเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-ผลการดําเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
1. การออกแบบและปรับปรุงหลักสูตร
ระบบและกลไก
การทํางาน
การวางแผน
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
Plan
พัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2558 โดยนํา
แผนการพัฒนาหลักสูตรที่เคยใช้ในการพัฒนาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ตามบันทึกข้อความ สํานักวิชา
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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เทคโนโลยีการจัดการสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง จัดตั้งคณะทํางานโครงการ
สัมมนาบุคลากรทบทวนหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ลงวันที่ 28 เมษายน
2557 และตามแผนการพัฒนาหลักสูตรใน มคอ.7 วงรอบปี 2558 มาพิจารณาเพื่อ
ปรับปรุงแผนการทํางานและได้กําหนดเป้าหมายของการดําเนินงานเพื่อให้ได้
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559) ที่มีลักษณะดังนี้
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554) ได้รับมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 2558
2. สามารถปรับปรุงหลักสูตร ฯ แล้วเสร็จตามกรอบเวลาและเริ่มต้นใช้สอนใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
3. เนื้อหาสาระรายวิชาในหลักสูตร ฯ มุ่งการจัดการและนําเสนอสารสนเทศใน
รูปแบบสื่อดิจิทัลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตามพัฒนาการของสื่อ
และเทคโนโลยีที่หลอมรวมเข้าหากัน (Convergent) เพื่อสนองความต้องการของ
ผู้ใช้
ที่ประชุมได้นํากระบวนการพัฒนาหลักสูตรเดิมในวงรอบที่ผ่านมาพิจารณาและ
ปรับแผนการดําเนินงานตามลําดับดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม
2. ศึกษารายละเอียด คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ รวมถึงเนื้อหาสาระ
รายวิชาที่ควรจะมีในหลักสูตร ฯ ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ใน
ปัจจุบัน โดยศึกษาจาก
2.1 ความเห็นจากศิษย์เก่า
2.2 ความพึงพอใจจากผู้ใช้บณ
ั ฑิต
2.3 การสํารวจความต้องการของบัณฑิต
2.4 จากความเห็นจากคณาจารย์ที่ได้จากการนิเทศการฝึกงานนิสิตและ
จากการเรียนสอน
2.5 จากผลการทวนสอบและ มคอ.7 ในวงรอบที่ผ่านมา
3. ทบทวนและร่างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
4. ส่งร่างหลักสูตร ฯ ให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรฯ
5. ปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตรนําเสนอร่างหลักสูตร ฯ ต่อคณะกรรมการ
บริหารประจําคณะฯ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของการเสนอหลักสูตร
6. นําเสนอร่างหลักสูตรให้งานหลักสูตร กองทะเบียนประมวลผล
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเรียบร้อย และเสนอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการวิชาการ
7. เสนอขอความเห็นชอบจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
8. เสนอขอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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การดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ ได้ดําเนินการตามแผนที่วางไว้ตามลําดับ ดังนี้
1. มีการประชุมคณาจารย์ในภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ เพื่อร่วมหารือถึง
รายละเอียด คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชา รวมถึงเนื้อหา
รายวิชาในหลักสูตร ฯ และหารือเรื่องแนวทางการแต่งตัง้ กรรมการปรับปรุง
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2559)
2. ได้ดําเนินการการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
2.1 แต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ 2541/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศา
สตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559) ลงวันที่ 6
กรกฎาคม 2558
2.2 แต่งตั้งคณะทํางานโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อทบทวนหลักสูตร
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (บันทึกข้อความ สํานักวิชาเทคโนโลยีการจัดการ
สารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง จัดตั้งคณะทํางานโครงการสัมมนาบุคลากรทบทวน
หลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ลงวันที่ 28 เมษายน 2557)
2.3. แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิวิพากย์หลักสูตร ตามคําสั่งมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ 5015/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิพิจารณา
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ.2559) ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2558
3. กรรมการปรับปรุงหลักสูตร ฯ รวบรวมข้อมูลจากผลการสํารวจข้อมูลและ
ความต้องการของบัณฑิต ผู้ใช้บัณฑิต ที่ปฏิบัติงานภาครัฐและเอกชน ทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับสาระในรายวิชา และคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของสาขาวิชา เพื่อใช้ประกอบการปรับปรุงหลักสูตร
4. รวบรวมข้อมูลจากรายงานการสํารวจความพึงพอใจของผูใ้ ช้บัณฑิตที่มีต่อ
คุณภาพของบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2556-2557 หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
5. รวบรวมข้อมูลจากรายงานการสํารวจความต้องการของบัณฑิตสารสนเทศ
ศาสตร์ ปี 2558
6. นําผลการจัดโครงการพัฒนาอาจารย์ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ เพื่อ
หารือร่วมกันในการกําหนดแนวทางการจัดทําและยกร่างหลักสูตร รวมถึงการนํา
รายละเอียดของเนื้อหารายวิชา จํานวนหน่วยกิตรวม เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน
(รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาบุคลากรเพื่อทบทวนหลักสูตรสาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์ ณ อําเภอวังน้ําเขียว เมื่อวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2557)
7. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขา
สารสนเทศศาสตร์ เพื่อจัดทําร่างหลักสูตร กําหนดจํานวนหน่วยกิตและรายวิชาเปิด
สอนในหลักสูตรให้เหมาะสม ตามเอกสารสรุปความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (ศิลปศาสตรบัณฑิต

แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

41

ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)
8. นําร่างหลักสูตรเสนอต่อกรรมการผู้เชี่ยวชาญประจําสาขาพิจารณา
คณะกรรมการมีความเห็นว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาสารสนเทศ
ศาสตร์ ควรมีการยุบรวมกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาเอกเข้าในกลุ่มวิชาเอกบังคับ และเพิ่ม
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล และปรับเปลี่ยน
รายวิชาเลือกให้มีความเหมาะสมเพื่อให้นิสติ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านตาม
ความถนัดของตนเอง
9. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ข้อ 5.1.1 เพื่อนําผลจากการประชุมร่วมกัน มาแก้ไข
ปรับปรุงหลักสูตร และนําเสนอหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงแล้วให้กับกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิพจิ ารณา เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 ตามบันทึกข้อความ ศธ
0530.13/569, ศธ 0530.13/570 และ ศธ 0530.13/571
10. ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ข้อ 5.1.1 เพื่อแก้ไขร่างหลักสูตรตามที่กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ข้อ 5.1.3 ให้คําแนะนํา (รายงานผลความเห็นและข้อเสนอแนะต่อ
หลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
11. คณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการสารสนเทศพิจารณาหลักสูตรนี้ในการ
ประชุมครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559
12. หลักสูตร ฯ ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องและเรียบร้อย ความเห็นชอบ
จากงานหลักสูตร กองทะเบียนประมวลผล และคณะกรรมการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ให้ความเห็นชอบหลักสูตรนี้ ในการประชุมครั้งที่ 2/2559
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
13. หลักสูตร ฯ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในการประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
14. สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจํา
หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560
15. ได้รายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ
16. ได้ดําเนินการเสนอให้สํานักงาน ก.พ. ประเมินค่าหลักสูตรและรับรอง
คุณวุฒิของผูส้ ําเร็จการศึกษา
ผลการออกแบบหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2559) นี้ได้รวบรวมแนวคิดประสบการณ์ของคณาจารย์ประจําภาควิชา การ
ร่วมวิพากษ์หลักสูตรกับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตจากทั้งภาครัฐและ
เอกชน ผลสํารวจความพึงพอใจจากศิษย์เก่า และได้ทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ข้อมูลจากหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ ที่มีการเปิดสอน
ในมหาวิทยาลัยต่างๆ จากในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงได้พิจารณาตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ข้อมูลสภาพตลาดแรงงาน
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ผลการดําเนินงาน
ภายในประเทศ และข้อมูลแนวโน้มทางวิชาชีพในอนาคต ซึ่งการปรับปรุงครัง้ นี้ได้ทํา
ตามขั้นตอนการปรับปรุงหลักสูตรทําให้หลักสูตรตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน
มากขึ้น ซึ่งหลักสูตร ฯ มีลักษณะดังนี้
1. หลักสูตรมีจํานวนหน่วยกิต รวม 137 หน่วยกิต ประกอบด้วย
หมวดศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะด้านรวม 98 หน่วยกิต ประกอบด้วย
วิชาเอกบังคับ 84 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก 14 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
2. ปรัชญาของหลักสูตร
หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความรู้และทักษะด้านสารสนเทศ
สามารถใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศและนํ า ความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการจั ด การ
สารสนเทศดิจิทัลได้
3. วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
เพื่อผลิตบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์
ให้มีคุณลักษณะและคุณสมบัติดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมิน คัดสรร
สารสนเทศ
2. สามารถนําความรู้และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อจัดการและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัล ตามความต้องการของผู้ใช้
3. สามารถนําความรู้ทางสารสนเทศไปใช้ในการประกอบอาชีพ
4. มีคุณธรรม จริยธรรม ในการประกอบอาชีพ
4. สาระรายวิชาในหลักสูตร จากผลการศึกษาทั้งจากศิษย์เก่าที่ปฏิบัติงานอยู่
จากผู้ใช้บัณฑิต จากทิศทางและแนวโน้มของการจัดการสารสนเทศ และจากทิศทาง
และแนวโน้มของเทคโนโลยี ทําให้กําหนดสาระสําคัญของหลักสูตรนี้มุ่งให้ผู้เรียนมี
ความรู้และทักษะในการจัดการสารสนเทศดิจิทัลที่อยู่ในยุคปัจจุบัน เช่น ห้องสมุด
ดิจิทัล ดังนั้นจึงมีรายวิชาที่จําเป็นมาจาก 3 กลุ่มเนื้อหาหลัก คือ IS IT และ MC
นํามากําหนดเป็นรายวิชาต่าง ๆ เพื่อสร้างทักษะหลักดังนี้
4.1 วิชาทักษะการจัดการสารสนเทศดิจิทัลที่อยู่ในสื่อดิจิทัล (Digital
Media) มี 4 รูปแบบคือ ตัวอักษร เสียง ภาพ และภาพเคลื่อนไหว
4.2 วิชาทักษะทางเทคโนโลยีสารสนเทศ มี 5 กลุ่ม คือ การเขียนโปรแกรม
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล การพัฒนาเว็บไซต์ กราฟฟิกส์ การสื่อสารข้อมูลและ
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.3 วิชาทักษะทางด้านสารสนเทศศาสตร์ เช่น Transformations Theory
การจัดระบบและวิเคราะห์หมวดหมู่ การจัดการสารสนเทศ รวมถึงวิชาทาง
บรรณารักษศาสตร์สมัยใหม่
4.4 วิชาทักษะการคิดวิเคราะห์ หลักการวิเคราะห์ข้อมูล และคุณธรรม
จริยธรรมในวิชาชีพ
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5 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา
สารสนเทศศาสตร์
ผลการดําเนินงาน
1. มีผลการสํารวจความต้องการของสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตอย่าง
ต่อเนื่อง พบว่า ต้องปรับปรุงหลักสูตรด้านวิชาการ วิชาชีพ ดังนี้
- ด้านวิชาการ : มีทักษะทางภาษาอังกฤษ, การสร้างและการใช้
application อย่างง่าย
- ด้านวิชาชีพ : ให้มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการความเสี่ยงของ
สารสนเทศ, มีทักษะด้านการจัดการสารสนเทศที่พร้อมจะปฏิบัติงานได้
ทันที
2. การเปลี่ยนแปลงของศาสตร์ในหลักสูตรที่ต้องปรับปรุง
- เพิ่มการจัดการเนื้อหาดิจิทัลตามกลุ่มของสื่อ
- หลักการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อช่วยในการดําเนินธุรกิจ
- การนําเสนอข้อมูลในรูปแบบต่างๆ
- การบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)
การประเมิน
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อติดตามและทบทวนการดําเนินงาน
คุณภาพ Check พัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 พบว่าผล
การทํางานประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ
1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2559) มีมาตรฐานและมีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF)
2. หลักสูตรปรับปรุงแล้วเสร็จตามกรอบเวลา สามารถใช้สอนในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559 ได้
3. หลักสูตรมีสาระวิชาที่จะสร้างให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพือ่ จัดการและนําเสนอสารสนเทศในรูปแบบดิจิทัลตาม
ความต้องการของผู้ใช้ได้
ส่วนแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว้ พบว่าสามารถดําเนินงานได้ทุกขั้นตอนที่
กําหนดไว้ ทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกีย่ วข้อง การพิจารณาทบทวนเนื้อหา การ
นําเสนอหลักสูตรตามขั้นตอนการร่างและพิจารณาหลักสูตร ฯ จนสามารถรายงาน
ต่อกระทรวงศึกษาธิการ และเสนอให้สํานักงาน ก.พ. ประเมินค่าหลักสูตรและ
รับรองคุณวุฒขิ องผู้สําเร็จการศึกษาได้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนด
แต่ถึงแม้จะดําเนินการสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่จากการประชุมยังพบว่า
การพัฒนาหลักสูตรยังขาดการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระในแต่ละกลุ่มทําให้เนื้อหาบาง
วิชาไม่เชื่อมต่อกันและขาดการบูรณาการระหว่างรายวิชาและยังพบว่าการศึกษา
ความต้องการของผู้ใช้ยงั ไม่ครอบคลุมทุกกลุ่มที่เกี่ยวข้อง มีแต่การรับรู้จากกลุ่มที่มี
การติดต่อ เช่นศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต การนิเทศการฝึกงาน หรือจากผลการทวนสอบ
ตามระบบ ควรจะเพิ่มเติมกลุ่มที่อาจจะมาเป็น Stakeholders อย่างครบถ้วนกว่านี้
เพื่อสามารถสร้างมุมมองได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์รอบด้าน
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การเสนอ
แนวทาง
ปรับปรุง Act

ผลการดําเนินงาน
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อติดตามและทบทวนการดําเนินงาน
พัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชา เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และ
พบว่าผลการทํางานประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ แต่พบว่าการพัฒนา
หลักสูตรยังขาดการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระในแต่ละกลุ่มทําให้เนื้อหาบางวิชาไม่
เชื่อมต่อกันและขาดการบูรณาการระหว่างรายวิชา ดังนั้นแผนการดําเนินงาน
ปรับปรุงหลักสูตรวงรอบต่อไปควรเป็นดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
2. การศึกษารายละเอียด คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชา
รวมถึงเนื้อหารายวิชาที่ควรจะมีในหลักสูตร ฯ ควรมีการศึกษาถึงเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่เคยศึกษาดังนี้
2.1 ควรศึกษาวิจัยความต้องการจาก Stakeholders ทุกกลุ่ม เพื่อ
รับทราบความต้องการ ทิศทางของการใช้เทคโนโลยี และทักษะที่จําเป็นในการ
ทํางาน เช่น จากกลุ่มผู้ใช้บัณฑิตที่อาจเป็นไปได้ทุกกลุ่มในตลาดแรงงาน จาก
นักเรียน จากครู จากผู้ปกครอง จากหลักสูตรอื่น ๆ
2.2 ควรศึกษาติดตามการใช้หลักสูตร เช่น จาก มอค. 3 มอค. 5 ผล
การทวนสอบ
3. ทบทวนและร่างหลักสูตร ฯ
4. ส่งร่างหลักสูตรให้คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาหลักสูตรฯ
5. ปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตรนําเสนอร่างหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหาร
ประจําคณะฯ เพื่อดําเนินการตามขั้นตอนของการเสนอหลักสูตร
6. นําเสนอร่างหลักสูตรให้งานหลักสูตร กองทะเบียนประมวลผล
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและเรียบร้อย และเสนอความ
เห็นชอบต่อคณะกรรมการวิชาการ
7. เสนอความเห็นชอบจากกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
8. เสนอความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
9. รายงานต่อกระทรวงศึกษาธิการ
10. เสนอให้สํานักงาน ก.พ. ประเมินค่าหลักสูตรและรับรองคุณวุฒิของผู้สําเร็จ
การศึกษา

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
หลักสูตรได้ดําเนินงานครบถ้วนตามกระบวนการ PDCA อย่างต่อเนื่อง คือ
1. ได้นําเอาแผนการดําเนินงานในกําหนดไว้วงรอบก่อนและนําผลการดําเนินงานที่ผ่านมาปรับปรุงมาใช้
ประกอบการทํางานอย่างต่อเนื่อง
2. มีการกําหนดเป้าหมายและวางแผนดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
3. มีการดําเนินงานตามแผนงานและมีผลการดําเนินงานสําเร็จปรากฏเป็นขัน้ ตอนตามแผนงาน
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ผลการดําเนินงาน
4. มีการทบทวนระบบการทํางาน
5. มีการนําผลการทบทวนมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในวงรอบ
ครั้งต่อไปในปี 2563 เพื่อใช้ในปี 2564 ได้
4.9 รายงานผลการดําเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2-ผลการดําเนินงาน
การกําหนดผู้สอน
ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
หลักสูตร ฯ ได้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน
2558 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้นําระบบการจัดผูส้ อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ที่เคยใช้ใน
วงรอบประกันคุณภาพปี 2558 มาพิจารณาและปรับปรุงใช้เป็นแผนการดําเนินงานในวงรอบ 2559 โดย
กําหนดเป้าหมายในการทํางานไว้สองประการ คือ
1. ทุกรายวิชามีผู้สอนมีความรู้และประสบการณ์เหมาะสมกับรายวิชาที่สอน
2. ผู้สอนมีภาระงานเหมาะสมตามที่คณะกําหนด
3. มีผลประเมินด้านความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรายวิชาอยู่ในระดับดีขึ้นไป(ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.51)
โดยปรับปรุงให้นําระบบและกลไกการวางระบบผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ของคณะ
ฯ และมหาวิทยาลัยมาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง 8 ระบบ ด้วยกัน ได้แก่ (1) ระบบจัดรายวิชาที่เปิดสอนและ
อาจารย์ผู้สอนประจําภาคการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับ มคอ 2 (2) ระบบลงทะเบียน และเพิ่ม/ถอน
รายวิชาที่ลงทะเบียน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (3) ระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ
(4) ระบบการจัดการความรู้ (5) ระบบวัดผลและประเมินผล ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (6) ระบบทวน
สอบของคณะ ฯ (7) ระบบรายงานผลการเรียนของกองทะเบียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ (8) ระบบ
ประเมินอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สรุปเป็นระบบดังนี้
1. นําแผนการเปิดรายวิชาในปี 2559 มาวางแผนจัดผู้สอนที่เหมาะสมกับรายวิชา
2. นําแผนการเปิดรายวิชาที่กําหนดชื่อผู้สอนแล้วมาพิจารณาภาระงานการสอนร่วมกับภาควิชา
3. ส่งแผนการเปิดรายวิชาให้กับงานวิชาการคณะ
4. ติดตามการลงทะเบียนของนิสิต ในกรณีวชิ าเอกเลือก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ มีการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจํา
หลักสูตรและคณาจารย์ในภาควิชาเพื่อกําหนดผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ ก่อนการเปิดภาคเรียน เพื่อให้อาจารย์
ได้มีเวลาเตรียมการสอน โดยมีกลไกดังนี้
1. การกําหนดอาจารย์ผู้สอนใช้เกณฑ์การเลือกอาจารย์จาก 1) คุณวุฒิที่จบการศึกษา 2) ประสบการณ์
ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 3) ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่จะ
สอนเป็นหลัก
2. การกําหนดอาจารย์ผู้สอนจะใช้ผลสรุปการประเมินการสอนจากนิสิตในภาคเรียนที่ผ่านมาพร้อมกับ
เอกสารรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) มาพิจารณาควบคู่ รวมถึงผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์รายวิชานั้น ๆ ซึ่งหากวิชาใดพบปัญหาก็อาจจะมีพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือการ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน ซึ่งผลจากการทํางานในปี 2558 ไม่พบข้อบกพร่องในส่วนนี้
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
การกําหนดจํานวนวิชาให้แก่อาจารย์ผู้สอนจะคํานึงถึงภาระงานของอาจารย์ในภาคเรียนนั้น ๆ ว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่
การกําหนดอาจารย์ผู้สอนและจํานวนกลุ่มในการสอนจะใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากจํานวนนิสิตที่
ลงทะเบียนในรายวิชานั้นๆ ซึ่งหากเป็นวิชาที่ต้องฝึกฝนการปฏิบัติในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เช่น
รายวิชา Web Development in Information Work ก็จะกําหนดนิสิตกลุ่มละไม่เกิน 50 คน เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการสอนอย่างใกล้ชิดดูแลอย่างทั่วถึง
รายวิชาใดที่จําเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะจากผู้สอนหลายด้าน ก็จะมีการสอนร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ ซึ่งโดยปกติจะมีผู้สอนไม่เกิน 2 ท่านต่อหนึ่งรายวิชา ยกเว้นรายวิชาพิเศษที่จําเป็นต้องมี
การบูรณาการความรู้หลายด้านเพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น เช่น รายวิชาโครงงาน
สารสนเทศศาสตร์ 1 จะมีอาจารย์ผู้สอนหลักที่รับผิดชอบรายวิชา 1 ท่าน และเชิญคณาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายให้ความรู้พิเศษเป็นเรื่องๆ ไป เพื่อให้นิสติ มองเห็นทิศทางการทํา
โครงงานสารสนเทศศาสตร์ รูปแบบต่าง ๆ
รายวิชาใดที่มีผู้สอนมากกว่า 1 คน รวมถึงรายวิชาที่มีการเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนเดิมเป็นผู้สอนใหม่ใน
ภาคเรียนถัดไปนั้น จะมีประชุมเพื่อตกลงรายละเอียดของเนื้อหาวิชาที่สอน เกณฑ์การให้คะแนน การ
คุมสอบ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ
ภายหลังเมื่อกําหนดอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนเสร็จสิ้นแล้ว และได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุม
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ ข้อมูลแผนการเปิดรายวิชาจะถูกส่งไปทีง่ านวิชาการของคณะวิทยาการ
สารสนเทศเพือ่ ดําเนินการในขั้นตอนลําดับถัดไป

ผลการกําหนดผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร
จากระบบการกําหนดผู้สอนที่วางไว้ และกลไกการทํางานในแต่ละขั้นตอนทําให้มีการประชุมร่วมกัน
ระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตรและคณาจารย์ผู้ในหลักสูตร ฯ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 สามารถจัด
ผู้สอนได้ตามแผนการเปิดสอนประจําภาคเรียนที่ 1 /2559 จํานวน 30 รายวิชา เป็นวิชาในหลักสูตรใหม่ 5
รายวิชา วิชาในหลักสูตรเดิม 25 รายวิชา เป็นผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และมีความรู้ความสามารถเป็นไป
ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ สามารถส่งแผนการสอนให้คณะดําเนินการเปิดรายวิชาได้ รวมทั้งผู้สอนมีภาระการ
สอนเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ําที่คณะกําหนด
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 มีการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตรและคณาจารย์ผู้
ในหลักสูตร ฯ สามารถจัดผู้สอนได้ตามแผนการเปิดสอนประจําภาคเรียนที่ 2 /2559 จํานวน 32 รายวิชา เป็น
วิชาในหลักสูตรใหม่ 5 รายวิชา วิชาในหลักสูตรเดิม 27 รายวิชา เป็นผู้สอนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์และมี
ความรู้ความสามารถเป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ รวมทั้งผู้สอนมีภาระการสอนเป็นไปตามเกณฑ์ขั้นต่ําที่คณะ
กําหนด สามารถส่งแผนการสอนให้คณะดําเนินการเปิดรายวิชาได้อย่างสมบูรณ์
การตรวจสอบระบบและกลไก
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 มีการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตรและคณาจารย์ผู้ใน
หลักสูตร ฯ เพื่อสรุปผลจากการกําหนดผู้สอนรายวิชาประจําภาคเรียนที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2558
มีการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตรและคณาจารย์ผู้ในหลักสูตร ฯ เพื่อสรุปผลจากการ
กําหนดผู้สอนรายวิชาประจําภาคเรียนที่ 2/2559 พบว่าการกําหนดผู้สอนโดยพิจารณาจากความรู้
ความสามารถ ภาระงานของอาจารย์ จํานวนนิสิต และการร่วมมือกันสอนระหว่างอาจารย์ ตามระบบกลไกที่
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
กําหนดไว้ส่งผลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้คือ
1. สามารถจัดผู้สอนได้เหมาะสมตามแผนการสอนที่กําหนดไว้ (เอกสารแผนการสอนภาคเรียนที่ 1
และ 2 /2559)
1. ภาระการสอนของอาจารย์ในภาควิชาผ่านเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ําและไม่เกิดภาระงานสอนมาก
หรือน้อยเกินไปที่อาจารย์ท่านใดท่านหนึ่ง (เอกสารจากระบบ JAE)
2. ผลประเมินด้านความพึงพอใจของนิสิตที่มตี ่อรายวิชาอยู่ในระดับดีขึ้นไป (เอกสารผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิต)
แต่จากการประชุมหลักสูตรพบว่า
1. กลไกการจัดการวิชาสอนยังไม่สะท้อนความเชี่ยวชาญของผู้สอนเพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการ ทําให้ผู้สอนมีการสอนไม่ต่อเนื่องในรายวิชาที่จะสะท้อนความเชี่ยวชาญใน
เนื้อหาของตนได้
2. จากการพิจารณารับรองเกรดและผลการทวนสอบพบว่ามีผู้สอนบางรายยังขาดความเข้าใน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน (รายละเอียดอยู่ในหัวข้อการการกํากับติดตามและตรวจสอบการ
จัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน) ทําให้มีการกําหนด
แผนการสอนและการวัดประเมินผลไม่ถูกต้องตามที่ควรจะเป็น เช่น แผนการสอนไม่สอดคล้องกับ
คําอธิบายรายวิชา หรือมีการกําหนดคะแนนไม่เป็นไปตามการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
การปรับปรุงระบบและกลไก
เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2560 มีการประชุมร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจําหลักสูตรและคณาจารย์ผใู้ น
หลักสูตร ฯ เพื่อสรุปผลจากการกําหนดผู้สอนรายวิชาประจําภาคเรียนที่ 1 / 2559 และภาคเรียนที่ 2 /2559
พบว่าระบบกลไกที่กําหนดไว้แม้จะส่งผลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้คือ
1. สามารถจัดผู้สอนได้เหมาะสมตามแผนการสอนที่กําหนดไว้
2. ภาระการสอนของอาจารย์ในภาควิชาผ่านเกณฑ์ภาระงานขั้นต่ําและไม่เกิดภาระงานสอนมากหรือ
น้อยเกินไปที่อาจารย์ท่านใดท่านหนึ่ง
3. ผลประเมินด้านความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อรายวิชาอยู่ในระดับดีขึ้นไป(ค่าเฉลี่ยสูงกว่า 3.51)
แต่จากการประชุมยังพบว่าระบบและกลไกการทํางานยังขาดการนําเอาประเด็นการใช้ความเชี่ยวชาญ
ในการสอนที่บง่ บอกถึงความเชี่ยวชาญคือการขอตําแหน่งทางวิชาการที่ต้องใช้ผลงานทางวิชาการที่บ่งบอกถึง
ความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ใช้ขอ้ มูลการสอนวิชาที่เชี่ยวชาญมาประกอบการของตําแหน่ง และผู้สอนบางรายขาด
ความเข้าในการวางแผนการสอนและการวัดผลจึงต้องใช้กลไกการมีพี่เลี้ยงกํากับต้องแต่การทํา มคอ.3 ที่
ประชุมจึงเห็นควรปรับปรุงระบบและกลไกให้เพิ่มการพิจารณาจากรายวิชาที่อาจารย์จะใช้ในการขอตําแหน่ง
ทางวิชาการ ระบบและกลไกใหม่นี้ได้นําไปใช้เพื่อวางแผนในการจัดแผนการสอนในภาคเรียนที่ 1 /2560 แล้ว
ในการประชุมหลักสูตร ฯ วันที่ 25 มิถุนายน 2560 ดังนี้
1. การกําหนดอาจารย์ผู้สอนใช้เกณฑ์การเลือกอาจารย์จาก 1) คุณวุฒิที่จบการศึกษา 2) ประสบการณ์
ความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ 3) ผลงานวิจัยของอาจารย์ที่มีความเกี่ยวข้องกับรายวิชาที่จะ
สอนเป็นหลัก 4) พิจารณาจากรายวิชาที่อาจารย์จะใช้ในการขอตําแหน่งทางวิชาการ
2. การกําหนดอาจารย์ผู้สอนจะใช้ผลสรุปการประเมินการสอนจากนิสิตในภาคเรียนที่ผ่านมา ผลการ
ทวนสอบ (ทส.01 ทส.02 ทส.03) พร้อมกับเอกสารรายงานผลการดําเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5)
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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3.
4.

5.

6.
7.

ผลการดําเนินงาน
มาพิจารณาควบคู่ รวมถึงผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชานั้น ๆ ซึ่งหากวิชาใดพบปัญหาก็อาจจะมี
พิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไข เช่นการมีพี่เลี้ยง หรือการปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอน หรือลดภาระการ
สอนลง ฯลฯ
การกําหนดจํานวนวิชาให้แก่อาจารย์ผู้สอนจะคํานึงถึงภาระงานของอาจารย์ในภาคเรียนนั้น ๆ ว่ามี
ความเหมาะสมหรือไม่
การกําหนดอาจารย์ผู้สอนและจํานวนกลุ่มในการสอนจะใช้หลักเกณฑ์พิจารณาจากจํานวนนิสิตที่
ลงทะเบียนในรายวิชานั้นๆ ซึ่งหากเป็นวิชาที่ต้องฝึกฝนการปฏิบัตใิ นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เช่น
รายวิชา Web Development in Information Work ก็จะกําหนดนิสิตกลุ่มละไม่เกิน 50 คน เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการสอนอย่างใกล้ชิดดูแลอย่างทั่วถึง
รายวิชาใดที่จําเป็นต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะจากผู้สอนหลายด้าน ก็จะมีการสอนร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ ซึ่งโดยปกติจะมีผู้สอนไม่เกิน 2 ท่านต่อหนึ่งรายวิชา ยกเว้นรายวิชาพิเศษที่จําเป็นต้องมี
การบูรณาการความรู้หลายด้านเพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจที่มากขึ้น เช่น รายวิชาโครงงาน
สารสนเทศศาสตร์ 1 จะมีอาจารย์ผู้สอนหลักที่รับผิดชอบรายวิชา 1 ท่าน และเชิญคณาจารย์ที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาบรรยายให้ความรู้พิเศษเป็นเรื่องๆ ไป เพื่อให้นิสิตมองเห็นทิศทางการทํา
โครงงานสารสนเทศศาสตร์ รูปแบบต่าง ๆ
รายวิชาใดที่มีผู้สอนมากกว่า 1 คน รวมถึงรายวิชาที่มีการเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนเดิมเป็นผู้สอนใหม่ใน
ภาคเรียนถัดไปนั้น จะมีประชุมเพื่อตกลงรายละเอียดของเนื้อหาวิชาที่สอน เกณฑ์การให้คะแนน การ
คุมสอบ รวมถึงข้อมูลต่าง ๆ
ภายหลังเมื่อกําหนดอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนเสร็จสิ้นแล้ว และได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุม
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ ข้อมูลแผนการเปิดรายวิชาจะถูกส่งไปทีง่ านวิชาการของคณะวิทยาการ
สารสนเทศเพือ่ ดําเนินการในขั้นตอนลําดับถัดไป

ผลจากการใช้ระบบและกลไกใหม่นี้ส่งผลให้ให้แผนการสอน 1/2560 มีการพิจารณาจัดอาจารย์ผู้สอน
เป็นไปตามระบบและกลไกใหม่ คือให้ ผศ.ดร. ฉันทนา เวชโอสถศักดา สอนวิชาการวิเคราะห์ระบบ และ
อุตสาหกรรมสารสนเทศ อ.จิณณวัตร์ ทะลาสี สอนวิชาการพัฒนาในศูนย์สารสนเทศ เพื่อส่งเสริมให้มีการสร้าง
ผลงานและสร้างเอกสารการสอนในวิชาที่เชี่ยวชาญเพื่อเข้าสู่ตําแหน่งทางวิชาการ
ส่วนการผู้สอนที่พบปัญหาในการทํา มคอ.3 คือ อ. ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว และอ. จินณวัฒน์ ทะลาสี
และผู้สอนที่พบปัญหาการวางแผนการสอนและการวัดผลประเมินผล คือ ผศ.วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ ประธาน
หลักสูตรได้มอบหมายให้คณาจารย์ที่มีความชํานาญในเนื้อหาคล้ายกันเป็นพี่เลี้ยงช่วยในการทํางานตั้งแต่การ
สร้าง มคอ.3 ไปจนถึงการส่งผลการศึกษาในทุกรายวิชาเพื่อกํากับให้การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทํา
แผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) และการจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามมาตรฐาน
การกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) และการจัดการเรียน
การสอน
ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
หลักสูตร ฯ ได้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน
2558 โดยกําหนดเป้าหมายให้ทุกรายวิชามี มคอ.3 ที่สอดคล้องกับ มอค.2 โดยที่ประชุมได้นําระบบและ
กลไกจากการทํางานในวงรอบปี 2558 มาเป็นแนวทางและได้วางระบบและกลไกไว้ดังนี้
1. อาจารย์ผู้สอนจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ตามรูปแบบที่กําหนด
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
ของคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเอกสารแสดงรายละเอียดของหลักสูตร
สารสนเทศศาสตร์ (มคอ. 2) ทั้งนี้อาจารย์ผสู้ อนจะจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ
มคอ. 4) เฉพาะรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
2. อาจารย์ผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) และนําเข้าที่ประชุม
ระดับภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ เพื่อให้มีการพิจารณารับรองก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 30 วัน
3. แผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ใดที่ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดของ
หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ (มคอ. 2) จะต้องปรับแก้ให้เสร็จสมบูรณ์และนําเสนอใหม่ต่อที่ประชุมระดับ
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
4. เมื่อรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมภาควิชาสารสนเทศ
ศาสตร์แล้ว ข้อมูลรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) จะถูกส่งไปที่งานวิชาการของคณะวิทยาการ
สารสนเทศเพือ่ ดําเนินการในการกําหนดตารางสอน
5. มีการประชุมพิจารณารับรองเกรด ซึ่งจะพิจารณาความสอดคล้องของการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่
ปรากฏใน มคอ.3
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยให้ทุกรายวิชาการส่งรายงานตาม ทส.01 ทส.02 ทส.03 และสรุปเป็น
ทส.04 เพื่อแสดงผล
ผลการดําเนินการตามระบบและกลไก
1. อาจารย์ผู้สอนมีการจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ (มคอ. 3 และ มคอ.
4) ตามรูปแบบที่กําหนดของคณะวิทยาการสารสนเทศและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเอกสารแสดง
รายละเอียดของหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ (มคอ. 2) ทุกวิชาที่เปิดสอน
2. ทุกรายวิชา อาจารย์ผู้สอนสามารถส่งแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ก่อน
เปิดเทอม และนําเข้าที่ประชุมระดับภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และผ่านพิจารณารับรองจากที่ประชุม
อาจารย์ประจําหลักสูตร ทุกวิชาที่เปิดสอน
3. รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ทุกรายวิชาได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมภาควิชา
สารสนเทศศาสตร์ที่มีข้อมูลรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ได้ส่งไปที่งานวิชาการของคณะ
วิทยาการสารสนเทศเพื่อดําเนินการในขั้นตอนของคณะฯ
จากการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และมคอ. 4) การจัดการเรียนการ
สอนตามขั้นตอนข้างต้นส่งผลให้ ได้แผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) จัดทําเสร็จสิ้น
และได้รับการรับรองก่อนที่จะมีการเรียนการสอน ร้อยละ 100
4. มีการประชุมเพื่อรับรองผลการศึกษา ที่ประชุมได้กําหนดให้ผู้สอนทุกรายวิชานํา มคอ.3 และการให้
คะแนนในระบบทะเบียน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของการประเมินผลการเรียนรู้ (มคอ. 3 หมวดที่ 5)
หากไม่ถูกต้องตรงกันที่ประชุมมีมติไม่รับรองผลการศึกษาของวิชานั้นจนกว่าจะนํากลับไปแก้ไขให้ถูกต้องตรง
ตามที่กําหนดไว้ใน มคอ. 3 หมวดที่ 5 และกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต (มคอ. 3 หมวดที่ 4) และ
รายวิชาที่มีการสอนไม่เป็นไปตามแผนการสอน หรือมีการวัดผลการเรียนรู้ไม่ตรงกันกับ มคอ.3 ให้ทําการทวน
สอบวิชานั้นด้วย ทําให้ในภาคเรียนที่ 2 /2559 มีวิชาที่ถูกทวนสอบเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการสอนไม่เป็นไปตาม
แผนและการวัดผลไม่ตรงตามที่กําหนดใน มอค.3 จํานวน
5. หลักสูตร ฯ ได้จัดให้มีการทวนสอบประจําภาคเรียนที่1 และ 2 โดยกําหนดให้วิชาในหลักสูตรใหม่ทุก
วิชาต้องได้รับการทวนสอบและวิชาในหลักสูตรเดิมที่เป็นวิชาเลือกทุกวิชาต้องได้รับการทวนสอบ รวมถึงวิชาที่
มีการเรียนการสอนและการวัดผลไม่เป็นไปตาม มคอ.3 ด้วย แต่จากผลการทวนสอบในภาคเรียนที่ 2/2559
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
พบว่าพบว่ายังมีรายวิชาที่ความสอดคล้องของจุดมุ่งหมายรายวิชา (มคอ. 3 หมวดที่ 2) และ Curriculum
mapping ของหลักสูตร ไม่สอดคล้องกัน 9 รายวิชา ส่วนความไม่สอดคล้องของแผนการสอน (มคอ. 3 หมวด
ที่ 5) กับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต (มคอ. 3 หมวดที่ 4) พบจํานวน17 รายวิชา และพบไม่ความ
สอดคล้องของการประเมินผลการเรียนรู้ (มคอ. 3 หมวดที่ 5) กับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต จํานวน 13
รายวิชา และพบว่ามีความไม่เหมาะสมของรูปแบบ/วิธีการสอนกับวิธีการประเมินผล อีก 5 รายวิชา
การประเมินระบบและกลไก
จากการใช้ระบบและกลไกในการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ
มคอ. 4) ทําให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้คือทุกรายวิชามี มคอ.3 ที่สอดคล้องกับ มอค.2 ก่อนการสอน แต่
ยังขาดการตรวจสอบความสอดคล้องอย่างจริงจังระหว่าง มคอ.3 กับ มคอ.2 ถึงแม้จะมีการชี้แจงตกลงในที่
ประชุมแล้วก็ตาม อาจเนื่องมาจากมีเวลาในการทํางานน้อยและเป็นวิชาใหม่อีกทั้งผู้สอนไม่ได้ศึกษาหลักสูตร
อย่างแท้จริงว่าหลักสูตรต้องการสมรรถนะ (Outcome) อย่างไรในแต่ละรายวิชา ผลจากการทวนสอบเมื่อวันที่
20 มิถุนายน 2560 ที่พบว่า ในการจัดทําเอกสาร(มคอ. 3 และมคอ. 4) ยังมีข้อบกพร่องระหว่างความ
สอดคล้องของการประเมินผลการเรียนรู้และความสอดคล้องของการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ไม่
สอดคล้องกับ มอค.2 (เอกสาร ทส.04 ) ทําให้ที่ประชุมประเมินว่าระบบและกลไกในการทํางานยังบกพร่องทํา
ให้ผู้สอนจัดทําเอกสาร มคอ.3 ไม่ตรงกับ มคอ.2 เป็นจํานวนมาก รวมทั้งผู้สอนมีการประเมินผลการเรียนรู้ที่ไม่
เหมาะสม เช่นวิชา 1202 211, 1202 262, 1202 263 และ 1202 269 หรือกําหนดแผนการสอนไม่สอดคล้อง
กับคําอธิบายรายวิชา ในวิชา 1202 370 และ 1202 360 ซึ่งทําให้นสิ ิตเสียโอกาสในการเรียนรู้
การพัฒนาระบบและกลไก
จากการพบข้อผิดพลาดของการจัดทําเอกสาร มคอ.3 และการวัดผลในภาคเรียนที่ 2/2559 ทําให้ที่
ประชุมหลักสูตรแก้ไขระบบและกลไกในการกํากับและติดตาม มคอ.3 ใหม่ เพื่อนํามาใช้ในภาคเรียนที่ 1/2560
ดังนี้
1. อาจารย์ผู้สอนจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ตามรูปแบบที่กําหนด
ของคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเอกสารแสดงรายละเอียดของหลักสูตร
สารสนเทศศาสตร์ (มคอ. 2) ทั้งนี้อาจารย์ผสู้ อนจะจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ
มคอ. 4) เฉพาะรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ
2. ให้อาจารย์ผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) และนําส่งให้ประธาน
หลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องต่อไปนี้
2.1 ความสอดคล้องของจุดมุ่งหมายรายวิชา (มคอ. 3 หมวดที่ 2) และ Curriculum mapping ของ
หลักสูตร
2.2 ความสอดคล้องของแผนการสอน (มคอ. 3 หมวดที่ 5) กับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต (มคอ.
3 หมวดที่ 4)
2.3 ความสอดคล้องของการประเมินผลการเรียนรู้ (มคอ. 3 หมวดที่ 5) กับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของ
นิสิต
2.4 ความเหมาะสมของรูปแบบ/วิธีการสอนกับวิธีการประเมินผล รวมถึงการกําหนดคะแนนในระบบ
ทะเบียน
3. แผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ใดที่ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดของ
หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ (มคอ. 2) จะต้องปรับแก้ให้เสร็จสมบูรณ์และนําเสนอใหม่ต่อที่ประชุมระดับ
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
4. มคอ.3 ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะนําเข้าที่ประชุมระดับภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
เพื่อให้มีการพิจารณารับรองก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 30 วัน
5. เมื่อรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมภาควิชาสารสนเทศ
ศาสตร์แล้ว ข้อมูลรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) จะถูกส่งไปที่งานวิชาการของคณะวิทยาการ
สารสนเทศเพือ่ ดําเนินการในการกําหนดตารางสอน
6. ในการประชุมพิจารณารับรองเกรด ซึ่งจะพิจารณาความสอดคล้องของการประเมินผลการเรียนรู้
ตามที่ปรากฏใน มคอ.3 ฉบับที่ผ่านการรับรองจากหลักสูตร
7. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยให้ทุกรายวิชาการส่งรายงานตาม ทส.01 ทส.02 ทส.03 และหลักสูตร
จะสรุปเป็น ทส.04
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคมและการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
หลักสูตร ฯ ได้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน
2558 โดยกําหนดเป้าหมายให้มีรายวิชาที่มี มคอ.3 ที่มีการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมอย่างน้อย 1 รายวิชา โดยที่ประชุมได้นําระบบและ
กลไกจากการทํางานในวงรอบปี 2558 มาเป็นแนวทางและได้วางระบบและกลไกไว้ดังนี้
1. อาจารย์ผู้สอนจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ตามรูปแบบที่กําหนด
ของคณะวิทยาการสารสนเทศโดยให้พิจารณาบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม เข้ากับรายวิชาที่สอน
2. เมื่อได้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมภาควิชาสารสนเทศ
ศาสตร์แล้ว ข้อมูลรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) จะถูกส่งไปที่งานวิชาการของคณะ
วิทยาการสารสนเทศเพื่อดําเนินการในการกําหนดตารางสอน
3. ส่งเสริมให้นสิ ติ ได้ฝึกปฏิบัติ เช่น การรับนิสิตเพื่อเป็นผู้ช่วยงานในโครงการวิจัย การให้นิสิตได้ฝึก
ปฏิบัติในรายวิชาโครงงานสารสนเทศศาสตร์ด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการบริการ
วิชาการ เป็นต้น
ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ ส่งเสริมให้อาจารย์มีการบูรณาการการสอนกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีขั้นตอนและแนวปฏิบัติ
ดังนี้
1. ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์กาํ หนดนโยบายให้อาจารย์มุ่งเน้นการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
2. ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์มีการจัดสรรงบประมาณรายได้ในแต่ละประจําปีการศึกษา เพื่อให้อาจารย์
ประจําหลักสูตรและอาจารย์ในภาควิชามีงบประมาณจัดทําโครงการวิจัย โครงการบริการวิชาการทาง
สังคม และโครงการการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
3. อาจารย์ผู้สอนจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) โดยต้องพิจารณาถึง
ความสอดคล้องเชื่อมโยงกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยเน้นให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติ เช่น การนําผลงานวิจัยของ
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
อาจารย์มาเป็นกรณีศึกษาในชั้นเรียน การให้นิสิตได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
4. ส่งเสริมให้นสิ ติ ได้ฝึกปฏิบัติ เช่น การรับนิสิตเพื่อเป็นผู้ช่วยงานในโครงการวิจัย การให้นิสิตได้ฝึก
ปฏิบัติในรายวิชาโครงงานสารสนเทศศาสตร์ด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทําโครงการบริการ
วิชาการ เป็นต้น
การบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมข้างต้นส่งผลให้
1. มีจํานวนแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) สอดคล้องการ บูรณาการเรียน
การสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมจํานวน 3
รายวิชา หนึ่งหลักสูตรหนึง่ ชุมชน วิชาห้องสมุดดิจิทัล และวิชาสารสนเทศและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. จํานวนโครงการที่มีการบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น
การประเมินระบบและกลไก
จากการทํางานตามระบบและกลไกข้างต้น ที่ประชุมหลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบรรลุเป้าหมายที่
กําหนดไว้แล้ว
การพัฒนาระบบและกลไก
จากการทํางานตามระบบและกลไกข้างต้น ที่ประชุมหลักสูตรได้พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบและกลไก
ด้านการการบูรณาการการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมสามารถทํางานได้ดี แต่ควรเร่งให้มีการมอบหมายงานให้วิชาอื่น ๆ ใช้งานที่เกี่ยวกับการบูรณาการ
การสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้มากขึ้น เช่นกลุ่ม
วิชาทางการสร้างสื่อดิจิทัล วิชาหลักการวิจัย
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
หลักสูตรได้ดําเนินงานครบถ้วนตามกระบวนการ PDCA อย่างต่อเนื่อง คือ
1. ได้นําเอาแผนการดําเนินงานในกําหนดไว้วงรอบก่อน (2558) และนําผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
ปรับปรุงมาใช้ประกอบการทํางานอย่างต่อเนื่อง
2. มีการกําหนดเป้าหมายและวางแผนดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
3. มีการดําเนินงานตามแผนงานและมีผลการดําเนินงานสําเร็จปรากฏเป็นขัน้ ตอนตามแผนงาน
4. มีการทบทวนระบบการทํางาน
5. มีการนําผลการทบทวนมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์สามารถนําไปใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรในวงรอบ
ครั้งต่อไปในปี 2563 เพื่อใช้ในปี 2564 ได้
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4.10 รายงานผลการดําเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3-ผลการดําเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดําเนินงาน
หลักสูตรมีประชุมวางแผนในการตรวจสอบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนิสิตโดยตัวของ
นิสิตเองหลังจากเรียนรู้ในแต่วิชาแล้ว โดยใช้กลไกดังนี้
1. หลักสูตรกําหนดให้ผู้สอนทุกรายวิชาจัดทําแบบสอบถามผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านโดยนิสิต ให้
สอดคล้องตาม มคอ.2
2. เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในรายวิชานั้นแล้ว ให้ผู้สอนแจกแบบสอบถามเพื่อให้นิสิตประเมินตนเอง
เกิดการเรียนรู้ในแต่ละด้านอย่างไรหลังจากเรียนวิชานั้นแล้ว
3. ผู้สอนวิเคราะห์ผลและสรุปส่งหลักสูตรเพื่อประกอบกับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ผลการดําเนินงาน
1. ผู้สอนได้จัดทําแบบประเมินผลการเรียนรู้และให้นสิ ิตประเมินตนเองจํานวน 27 รายวิชา (ภาคเรียนที่
1/2558 จํานวน 16 รายวิชา ภาคเรียนที่ 2/2558 จํานวน 11 รายวิชา)
2. ให้นิสิตประเมินรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทักษะทัง้ 5 ด้าน
3. มีการประเมินทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ดังนี้
- การคัดเลือกรายวิชาที่มีปัญหา เช่น รายวิชาที่มีเกณฑ์การตัดเกรดที่ไม่ปกติ (ตัด F คะแนนสูงเกินไป
หรือตัด A ที่คะแนนต่ําเกินไป) รายวิชาที่นิสิตถอนเยอะ รายวิชาที่นิสิตสอบตกมากะ รายวิชาที่มีนิสิตได้
คะแนนเยอะและรายวิชาที่สง่ ผลการเรียนช้า เป็นต้น ทั้งนี้ได้รายวิชาที่คัดเลือกกําหนดให้ครอบคลุมอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรทุกคน คิดเป็นจํานวนร้อยละ 25 ของรายวิชาทั้งหมดที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558
- ทําการออกแบบประเมินตามประเมินรายวิชาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ในทักษะทัง้ 5 ด้าน และ
แจกเอกสารให้นิสิตในรายวิชาดังกล่าวประเมิน
- แต่งตั้งกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประกอบด้วย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
ประจําหลักสูตร 3 คน
- ทําการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ได้แก่ มคอ.2 มคอ.5 เอกสารสรุปผลการประเมิน
โดยนิสิต เอกสาร รายงานผลการให้คะแนน และข้อสอบ เป็นต้น เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา
- คณะฯ กําหนดวันประเมินผลทวนสอบจากกรรมการ โดยได้ทําการประเมินในวันที่ 30-31 พฤษภาคม
2559
- มีการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน โดยนําผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงรายวิชา
ตั้งแต่การแต่งตั้งอาจารย์ผู้สอนหรือให้รายวิชามีอาจารย์ผู้สอน 2 คน เป็นต้น
การประเมินระบบและกลไก
อาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เพื่อสรุปผลการวางแผนการประเมิน
ผู้เรียน พบว่า กลไกการตรวจสอบผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนิสิตทีใ่ ช้ในปีการศึกษานี้
เหมาะสมและสามารถบูรณาการเข้ากับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่หลักสูตรดําเนินการควบคู่กัน
ได้เป็นอย่างดี จึงกําหนดให้นาํ วิธีนี้ไปใช้ในปีการศึกษา 2559 โดยกําหนดให้ผู้สอนทุกวิชาต้องตรวจสอบผลการ
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของนิสิต
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
หลักสูตร ฯ ได้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน
2558 โดยกําหนดเป้าหมายให้ทุกรายวิชามีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยที่ประชุม
ได้นําระบบและกลไกจากการทํางานในวงรอบปี 2558 มาเป็นแนวทางและได้วางระบบและกลไกไว้ดังนี้
1. อาจารย์ผู้สอนจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ตามรูปแบบที่กําหนด
ของคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเอกสารแสดงรายละเอียดของ
หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ (มคอ. 2) ทั้งนีอ้ าจารย์ผู้สอนจะจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา
(มคอ. 3 และ มคอ. 4) โดยเฉพาะการวัดผลให้ชัดเจน
2. ผู้สอนแจ้งวัตถุประสงค์ของการสอนให้นิสิตทราบในคาบแรกของการเรียนการสอน
3. ผู้สอนมีการกําหนดช่องคะแนนเก็บในระบบทะเบียนให้เป็นไปตาม มคอ.3 และมีการวัดผลตามนั้น
4. ในการประชุมพิจารณารับรองเกรด ซึ่งจะพิจารณาความสอดคล้องของการประเมินผลการเรียนรู้
ตามที่ปรากฏใน มคอ.3
5. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยให้ทุกรายวิชาการส่งรายงานตาม ทส.01 ทส.02 ทส.03 และสรุปเป็น
ทส.04 เพื่อแสดง
ผลการดําเนินงาน
1. ทุกรายวิชา อาจารย์ผู้สอนมีการจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ (มคอ. 3
และ มคอ. 4) ตามรูปแบบที่กําหนดของคณะวิทยาการสารสนเทศและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเอกสาร
แสดงรายละเอียดของหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ (มคอ. 2) สามารถส่งแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา
(มคอ. 3 และ มคอ. 4) ก่อนเปิดเทอม และนําเข้าที่ประชุมระดับภาควิชาสารสนเทศศาสตร์และผ่านพิจารณา
รับรองจากที่ประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร ทุกวิชาที่เปิดสอน
2. ผู้สอนได้แจ้งให้นิสิตทราบถึงการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในสัปดาห์แรกของการเข้าเรียน
3. มีการประชุมเพื่อรับรองผลการศึกษา ที่ประชุมได้กําหนดให้ผู้สอนทุกรายวิชานํา มคอ.3 และการให้
คะแนนในระบบทะเบียน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของการประเมินผลการเรียนรู้ (มคอ. 3 หมวดที่ 5)
หากไม่ถูกต้องตรงกันที่ประชุมมีมติไม่รับรองผลการศึกษาของวิชานั้นจนกว่าจะนํากลับไปแก้ไขให้ถูกต้องตรง
ตามที่กําหนดไว้ใน มคอ. 3 หมวดที่ 5 และกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต (มคอ. 3 หมวดที่ 4) และ
รายวิชาที่มีการสอนไม่เป็นไปตามแผนการสอน หรือมีการวัดผลการเรียนรู้ไม่ตรงกันกับ มคอ.3 ให้ทําการทวน
สอบวิชานั้นด้วย ทําให้ในภาคเรียนที่ 2 /2559 มีวิชาที่ถูกทวนสอบเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการสอนไม่เป็นไปตาม
แผนและการวัดผลไม่ตรงตามที่กําหนดใน มอค.3 จํานวน
4. หลักสูตร ฯ ได้จัดให้มีการทวนสอบประจําภาคเรียนที่1 และ 2 โดยกําหนดให้วิชาในหลักสูตรใหม่ทุก
วิชาต้องได้รับการทวนสอบและวิชาในหลักสูตรเดิมที่เป็นวิชาเลือกทุกวิชาต้องได้รับการทวนสอบ รวมถึงวิชาที่
มีการเรียนการสอนและการวัดผลไม่เป็นไปตาม มคอ.3 ด้วย แต่จากผลการทวนสอบในภาคเรียนที่ 2/2559
พบว่าพบว่ายังมีรายวิชาที่ความสอดคล้องของจุดมุ่งหมายรายวิชา (มคอ. 3 หมวดที่ 2) และ Curriculum
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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mapping ของหลักสูตร ไม่สอดคล้องกัน 9 รายวิชา ส่วนความไม่สอดคล้องของแผนการสอน (มคอ. 3 หมวด
ที่ 5) กับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต (มคอ. 3 หมวดที่ 4) พบจํานวน17 รายวิชา และพบไม่ความ
สอดคล้องของการประเมินผลการเรียนรู้ (มคอ. 3 หมวดที่ 5) กับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต จํานวน 13
รายวิชา และพบว่ามีความไม่เหมาะสมของรูปแบบ/วิธีการสอนกับวิธีการประเมินผล อีก 5 รายวิชา
การพัฒนาระบบและกลไก
จากการพบข้อผิดพลาดของการจัดทําเอกสาร มคอ.3 และการวัดผลในภาคเรียนที่ 2/2559 ทําให้ที่
ประชุมหลักสูตรแก้ไขระบบและกลไกในการกํากับและติดตาม มคอ.3 ใหม่ เพื่อนํามาใช้ในภาคเรียนที่ 1/2560
ดังนี้
3. อาจารย์ผู้สอนจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ตามรูปแบบที่กําหนด
ของคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเอกสารแสดงรายละเอียดของหลักสูตร
สารสนเทศศาสตร์ (มคอ. 2) ทั้งนี้อาจารย์ผสู้ อนจะจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ
มคอ. 4) ให้อาจารย์ผู้สอนส่งแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) และนําส่งให้ประธาน
หลักสูตรตรวจสอบความถูกต้องต่อไปนี้
3.1 ความสอดคล้องของจุดมุ่งหมายรายวิชา (มคอ. 3 หมวดที่ 2) และ Curriculum mapping
ของหลักสูตร
3.2 ความสอดคล้องของแผนการสอน (มคอ. 3 หมวดที่ 5) กับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต
(มคอ. 3 หมวดที่ 4)
3.3 ความสอดคล้องของการประเมินผลการเรียนรู้ (มคอ. 3 หมวดที่ 5) กับการพัฒนาผลการเรียนรู้
ของนิสิต
3.4 ความเหมาะสมของรูปแบบ/วิธกี ารสอนกับวิธีการประเมินผล รวมถึงการกําหนดคะแนนใน
ระบบทะเบียน
8. แผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ใดที่ไม่สอดคล้องกับรายละเอียดของ
หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ (มคอ. 2) จะต้องปรับแก้ให้เสร็จสมบูรณ์และนําเสนอใหม่ต่อที่ประชุมระดับ
ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
9. มคอ.3 ที่ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องแล้ว จะนําเข้าที่ประชุมระดับภาควิชาสารสนเทศศาสตร์
เพื่อให้มีการพิจารณารับรองก่อนเปิดภาคเรียนอย่างน้อย 30 วัน
10. เมื่อรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมภาควิชาสารสนเทศ
ศาสตร์แล้ว ข้อมูลรายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) จะถูกส่งไปที่งานวิชาการของคณะวิทยาการ
สารสนเทศเพือ่ ดําเนินการในการกําหนดตารางสอน
11. ในการประชุมพิจารณารับรองเกรด ซึ่งจะพิจารณาความสอดคล้องของการประเมินผลการเรียนรู้
ตามที่ปรากฏใน มคอ.3 ฉบับที่ผ่านการรับรองจากหลักสูตร
12. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยให้ทุกรายวิชาการส่งรายงานตาม ทส.01 ทส.02 ทส.03 และหลักสูตร
จะสรุปเป็น ทส.04
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจําหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน
หลักสูตร ฯ ได้มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรร่วมกับคณาจารย์ในภาควิชา เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน
2558 โดยกําหนดเป้าหมายให้ทุกรายวิชามี มคอ.5 ที่สอดคล้องกับ มอค.3 และนําส่งภายใน 30 วัน หลังจา
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กปิภาคการศึกษา โดยที่ประชุมได้นําระบบและกลไกจากการทํางานในวงรอบปี 2558 มาเป็นแนวทางและได้
วางระบบและกลไกไว้ดังนี้
1. อาจารย์ผู้สอนจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ตามรูปแบบที่กําหนด
ของคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเอกสารแสดงรายละเอียดของหลักสูตร
สารสนเทศศาสตร์ (มคอ. 2) ทั้งนี้อาจารย์ผสู้ อนจะจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ
มคอ. 4) เฉพาะรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ และนําเข้าที่ประชุมระดับภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ เพื่อให้มีการ
พิจารณารับรองก่อนเปิดภาคเรียน
2. ดําเนินการสอนและวัดผลการศึกษาตาม มคอ.3
3. ทุกรายวิชาดําเนินการส่งรายงานตาม ทส.01 ทส.02 ทส.03
4. มีการประชุมพิจารณารับรองเกรด ซึ่งจะพิจารณาความสอดคล้องของการประเมินผลการเรียนรู้ตามที่
ปรากฏใน มคอ.3
5. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยให้รายวิชาที่กําหนดให้รับการทวนสอบ เข้ารับการทวนสอบโดยมี
เอกสารประกอบและรายงาน ทส.04
6. ส่งผลการทวนสอบให้ผสู้ อนนําไปจัดทํา มคอ.5 หรือ มคอ.6
7. นําผลจากการทํางาน มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 มาจัดทํา มคอ.7
ผลการดําเนินการตามระบบและกลไก
1. อาจารย์ผู้สอนมีการจัดทําแผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชาที่ตนเองรับผิดชอบ (มคอ. 3 และ มคอ.
4) ตามรูปแบบที่กําหนดของคณะวิทยาการสารสนเทศและมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับเอกสารแสดง
รายละเอียดของหลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ (มคอ. 2) รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3 และ มคอ. 4) ทุก
รายวิชาได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ ด้ส่งไปที่งานวิชาการของคณะวิทยาการ
สารสนเทศก่อนเปิดภาคเรียน จากการกํากับติดตามและตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ
มคอ. 4) การจัดการเรียนการสอนตามขั้นตอนข้างต้นส่งผลให้ ได้แผนการเรียนรู้รายละเอียดรายวิชา (มคอ. 3
และ มคอ. 4) จัดทําเสร็จสิ้นและได้รับการรับรองก่อนที่จะมีการเรียนการสอน ร้อยละ 100
2. ทุกรายวิชา ผู้สอนได้ดําเนินการสอนตามแผนการสอนและวัดผลตามที่ปรากฏในหัวข้อการกํากับ
มคอ.3 และ การประเมินผล
3. มีการประชุมเพื่อรับรองผลการศึกษา ที่ประชุมได้กําหนดให้ผู้สอนทุกรายวิชานํา มคอ.3 และการให้
คะแนนในระบบทะเบียน เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของการประเมินผลการเรียนรู้ (มคอ. 3 หมวดที่ 5)
หากไม่ถกู ต้องตรงกันที่ประชุมมีมติไม่รับรองผลการศึกษาของวิชานั้นจนกว่าจะนํากลับไปแก้ไขให้ถูกต้องตรง
ตามที่กําหนดไว้ใน มคอ. 3 หมวดที่ 5 และกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต (มคอ. 3 หมวดที่ 4) และ
รายวิชาที่มีการสอนไม่เป็นไปตามแผนการสอน หรือมีการวัดผลการเรียนรู้ไม่ตรงกันกับ มคอ.3 ให้ทําการทวน
สอบวิชานั้นด้วย ทําให้ในภาคเรียนที่ 2 /2559 มีวิชาที่ถูกทวนสอบเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการสอนไม่เป็นไปตาม
แผนและการวัดผลไม่ตรงตามที่กําหนดใน มอค.3 จํานวน 5 รายวิชา
4. หลักสูตร ฯ ได้จัดให้มีการทวนสอบประจําภาคเรียนที่1 และ 2 โดยกําหนดให้วิชาในหลักสูตรใหม่ทุก
วิชาต้องได้รับการทวนสอบและวิชาในหลักสูตรเดิมที่เป็นวิชาเลือกทุกวิชาต้องได้รับการทวนสอบ รวมถึงวิชาที่
มีการเรียนการสอนและการวัดผลไม่เป็นไปตาม มคอ.3 ด้วย แต่จากผลการทวนสอบในภาคเรียนที่ 2/2559
พบว่าพบว่ายังมีรายวิชาที่ความสอดคล้องของจุดมุ่งหมายรายวิชา (มคอ. 3 หมวดที่ 2) และ Curriculum
mapping ของหลักสูตร ไม่สอดคล้องกัน 9 รายวิชา ส่วนความไม่สอดคล้องของแผนการสอน (มคอ. 3 หมวด
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ที่ 5) กับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต (มคอ. 3 หมวดที่ 4) พบจํานวน17 รายวิชา และพบไม่ความ
สอดคล้องของการประเมินผลการเรียนรู้ (มคอ. 3 หมวดที่ 5) กับการพัฒนาผลการเรียนรู้ของนิสิต จํานวน 13
รายวิชา และพบว่ามีความไม่เหมาะสมของรูปแบบ/วิธีการสอนกับวิธีการประเมินผล อีก 5 รายวิชา
5. ทุกรายวิชามีการจัดทํา มคอ.5 เสร็จสมบูรณ์ โดยนําผลจากการทวนสอบไปเป็นส่วนหนึ่งและมี
ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการสอนในครัง้ ต่อไป และนําส่งภายใน 30 วัน หลังปิดภาคการศึกษา
6. มีการประชุมเพื่อสรุปผลการทวนสอบและจัดทํา มคอ.7 แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 กรกฏาคม ซึ่งเป็นวัน
สิ้นสุดปีการศึกษา 2559
การประเมินระบบและกลไก
จากการใช้ระบบและกลไกในการกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.
5 มคอ.6 และมคอ.7) ทําให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้คือทุกรายวิชามี มคอ.5 ทีส่ อดคล้องกับ มอค.3
รวมทั้งในขั้นตอนการทํา มคอ.7 แล้วเสร็จเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้
การพัฒนาระบบและกลไก
จากการทํางานตามระบบและกลไกข้างต้น ที่ประชุมหลักสูตร ฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าระบบและกลไก
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) สามารถ
ทํางานได้ดีแล้ว เห็นควรนําไปใช้ในวงรอบต่อไป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
หลักสูตรได้ดําเนินงานครบถ้วนตามกระบวนการ PDCA อย่างต่อเนื่อง คือ
1. ได้นําเอาแผนการดําเนินงานในกําหนดไว้วงรอบก่อนและนําผลการดําเนินงานที่ผ่านมาปรับปรุงมาใช้
ประกอบการทํางานอย่างต่อเนื่อง
2. มีการกําหนดเป้าหมายและวางแผนดําเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
3. มีการดําเนินงานตามแผนงานและมีผลการดําเนินงานสําเร็จปรากฏเป็นขัน้ ตอนตามแผนงาน
4. มีการทบทวนระบบการทํางาน
5. ระบบและกลไกที่ยังไม่สมบูรณ์มกี ารนําผลการทบทวนมาปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์สามารถนําไปใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรในวงรอบครั้งต่อไปในปี 2560

4.11 รายงานผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF --ตัวบ่งชี้ 5.4-ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานTQF
ผลการดําเนินงาน
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
ข้อ 1 อาจารย์ประจําหลักสูตรอย่างน้อย 1. ประชุมเพื่อการวางแผนการดําเนินงานหลักสูตร มีอาจารย์
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ ประจําหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
2. ประชุมเพื่อการติดตามการดําเนินงานหลักสูตร มีอาจารย์
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานTQF
ผลการดําเนินงาน
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
ดําเนินงานหลักสูตร
ประจําหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจํานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3. ประชุมเพื่อการทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 8
มิถุนายน 2559 มีอาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจํานวน 4
คน คิดเป็นร้อยละ80
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้ อ 2 มีร ายละเอี ย ดของหลั กสู ตร ตาม กรณีที่ไม่มี มคอ.1
แบบ มคอ.2 ที่ ส อดคล้ อ งกั บ กรอบ หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์ ไม่มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของ
มาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ร ะดั บ อุ ด มศึ ก ษา หลักสูตร (มคอ.2) กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านอย่าง
แห่ ง ชาติ หรื อ มาตรฐานคุณ วุ ฒิ ส าขา/ ครบถ้วน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทาง
สาขาวิชา (ถ้ามี)
ปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดของ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม รายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดสอน
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
ดังนี้
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค -ภาคการศึกษา 1/2559 เปิดสอน 33 รายวิชา
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2559 เปิดสอน 32 รายวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 มีการจัดทํารายงานผล
ของรายวิชา และรายงานผลการ
การดําเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินงานของ
ดําเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม ประสบการณ์ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละภาคการศึกษา
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ดังนี้
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
-ภาคการศึกษา 1/2559 เปิดสอน 33 รายวิชา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2559 เปิดสอน 27 รายวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2559 คือวันที่
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 24 พฤษภาคม 2559
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
2. หัวหน้าภาคฯ(ถ้ามี)เห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อมูลเดียวกับการรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต -ภาคการศึกษา 1/2559 เปิดสอน 33 รายวิชาและมีรายวิชาที่
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กําหนดใน ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จํานวน 17 รายวิชา
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย -ภาคการศึกษา 2/2559 เปิดสอน 27 รายวิชาและมีรายวิชาที่มี
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จํานวน 14 รายวิชา
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
การศึกษา
ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ข้อ 9 อาจารย์ประจําหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึง่ ครั้ง

ผลการดําเนินงาน
รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 51.67
ของรายวิชาทั้งหมด
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
มีการทบทวนกระบวนการเนื้อหาพัฒนาในทุกองค์ประกอบตาม
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2558
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ประจําหลักสูตรใหม่จํานวน 1 คน
ได้รับการปฐมนิเทศด้านการบริหารหลักสูตร การประกันคุณภาพฯ
และคําแนะนําด้านการจัดการเรียนการสอน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
อาจารย์ประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน และได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จํานวน 5 คน
ที่
ชื่ออาจารย์ประจํา
หลักสูตรที่ได้รบั การพัฒนาฯ
หลักสูตร
1 ผศ. ชุน เทียมทินกฤต - Seminar on Doctor of
Philosophy in
Information Science by
Prof. Mitsuhiro ODA from
Dept. of Library and
Information Science
Studies, Aoyama Gakuin
University, Japan and
Prof. Dr.Chutima
Sacchanand from STOU,
Thailand
- โครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง การจัดทําหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ.2558
2 อาจารย์ภัทธิรา สุวรรณ - 8th Asia Library and
โค
Information Research
Group (ALIRG2016)
- Seminar on Doctor of
Philosophy in
Information Science by
Prof. Mitsuhiro ODA from
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดําเนินงาน
Dept. of Library and
Information Science
Studies, Aoyama Gakuin
University, Japan and
Prof. Dr.Chutima
Sacchanand from STOU,
Thailand
- โครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง การจัดทําหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ.2558
3 อ.ดร.ภาธร นิลอาธิ
- 8th Asia Library and
Information Research
Group (ALIRG2016)
- Seminar on Doctor of
Philosophy in
Information Science by
Prof. Mitsuhiro ODA from
Dept. of Library and
Information Science
Studies, Aoyama Gakuin
University, Japan and
Prof. Dr.Chutima
Sacchanand from STOU,
Thailand
- โครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง การจัดทําหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ.2558
4 ผศ.วิลาวัณย์ พรพัชรพงศ์ - โครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง การจัดทําหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ.2558
5 อ.ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว - Seminar on Doctor of
Philosophy in
Information Science by
Prof. Mitsuhiro ODA from
Dept. of Library and
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ตัวบ่งชี้ผลการดําเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดําเนินงาน
Information Science
Studies, Aoyama Gakuin
University, Japan and
Prof. Dr.Chutima
Sacchanand from STOU,
Thailand
- โครงการประชุมสัมมนา
เรื่อง การจัดทําหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
พ.ศ.2558
สรุปว่าผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อ 10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบ่งชี้
TQF
ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไม่ขอรับการประเมิน
ข้อนี้
บัณฑิตใหม่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.12

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลี่ย 4.26
1. ตัวบ่งชี้ TQF ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2558 จํานวน 12
ตัวบ่งชี้
2. มีผลการดําเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จํานวน 11 ตัวบ่งชี้
3. คิดเป็นร้อยละ 100 ทีผ่ ่านตามเกณฑ์
4. คิดเป็น 5 คะแนน
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
- ปัญหาเรื่องการใช้
ห้องปฏิบัติการที่ไม่เหมาะสม
กรณีมีวิชาที่ต้องใช้
ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง
- ปัญหาเรื่องการติดต่อ
ประสานงานกับสถาน
ประกอบการทีม่ ีคุณภาพระดับ
สากลในการฝึกงาน ยังได้
สถานที่ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการฝึกงานของนิสิต

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ปัญหาในอนาคต
อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะสร้าง
จัดชั่วโมงปฏิบัติเพิ่มหลังเวลาเรียน
ความชํานาญในการใช้เครื่องมือให้แก่ หรือ ช่วงวันเสาร์ อาทิตย์
นิสิต
- อาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่จะให้ - ประสานงาน และสร้าง
นิสิตได้ทดลองทํางานในสถาน
พันธมิตรธุรกิจ ให้มีวงกว้าง เพื่อ
ประกอบการทีม่ ีคุณภาพระดับสากล ความร่วมมือในการส่งนิสิต
ฝึกงาน
- อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตที่
กาลังจะฝึกประสบการณ์ในปี
การศึกษาถัดไปจะสํารวจความ
ต้องการของนิสิต โดยให้ไปติดต่อ
ทางวาจากับสถานประกอบ แล้ว
นามาเสนอกับอาจารย์ที่ปรึกษา
จากนั้นจะนามาพิจารณาหารือ
ตามความเหมาะสมในที่ประชุม
ของคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเพื่อเป็นมติของแต่ละปี
การศึกษา

5.2 รายงานผลการดําเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู-้ -ตัวบ่งชี้ 6.1—
ผลการดําเนินงาน
 ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
กลไกที่ดําเนินงานโดยหลักสูตร/ ภาควิชาฯ/ คณะในการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสมต่อ
การจัดการเรียนการสอน
กลไกการดําเนินงานของภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสารสนเทศ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อให้ระบบส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ได้แก่
1. สํารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของทัง้ อาจารย์และนิสิตให้ครอบคลุมทุกประเด็น
2. อาจารย์ประจําหลักสูตรประชุมพิจารณาความต้องการของอาจารย์และนิสิต
3. เสนอข้อมูลความต้องการสิ่งสนับสนุนของหลักสูตรต่อภาควิชา/คณะ
4. คณะจัดสรรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความเหมาะสมแก่หลักสูตร
5. ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา อาจารย์ประจําหลักสูตรได้เสนอความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตรต่อคณะ และคณะฯ ดําเนินการ ได้แก่ การจัดให้มีการให้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านระบบ
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ผลการดําเนินงาน
เครือข่ายสายและไร้สายเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนการสอน และจากการดําเนินงานที่ผ่านมา
พบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่เดิมค่อนข้างล้าสมัย และไม่พร้อมใช้งาน อาทิ ระบบความเย็น ไฟ และ
ประตู เป็นต้น และเมื่อประเมินกระบวนการพบว่า หลักสูตรขาดการปรับปรุงสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ให้พร้อมใช้
งาน หลักสูตรจึงปรับปรุงกระบวนการ โดยเพิ่มขั้นตอนการวางแผนการดูแลรักษาสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ดังนี้
1) การประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร มีจุดมุ่งหมายให้อาจารย์ทุกคนแสดงความคิดเห็น เพื่อมีส่วนร่วม
เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อาทิ การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ การจัดหาหนังสือ ตํารา
การจัดการสัมมนา ฯลฯ (รายงานการประชุมหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 /59)
2) อาจารย์ประจําหลักสูตรมีเป้าหมายเดียวกันและมีความเข้าใจในการพัฒนา การเตรียมความพร้อมของ
อุปกรณ์เทคโนโลยีและสิง่ อํานวยความสะดวกสําหรับการจัดการเรียนการสอน หรือทรัพยากรที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้ และกลไกจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ โดยจัดให้มีการเตรียมการณ์ แบ่งหน้าทีใ่ นการสํารวจ
ความต้องการ ติดต่อประสานงาน เพื่อขยายผลการจัดหาสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
3) มีการวางแผนการดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ภาควิชามีอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง และ
ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในด้านต่าง ๆ เพื่อให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่มีอยู่ ได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย
และพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
ผลการดําเนินงาน
ผลการดําเนินงานของหลักสูตรศึกษาในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ประเมินกระบวนการในการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ด้านการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ได้รับการสนับสนุนจากเงินงบประมาณ พบว่ามี
ความล่าช้าในการดําเนินการ หลักสูตรจึงมีแผนการที่จะดําเนินการ คือ นอกจากได้นําผลการประเมินของ
อาจารย์และนิสิตไปปรับปรุงแล้ว ปีการศึกษาต่อ ๆ ไป หลักสูตรจะได้ทาํ การสัมภาษณ์นิสิตใหม่ในวันปฐมนิเทศ
(ซึ่งมีการจัดก่อนเปิดภาคการศึกษา) เพื่อให้ได้ความต้องการที่ถูกต้องตรงจุด พร้อมนําไปปรับปรุงได้ทันกับการ
เรียนการสอน รวมถึงในการพบปะกับนิสิต หลักสูตรจะมีการเพิ่มการอธิบายถึงจุดเด่นและปัญหาของสิง่
สนับสนุนการเรียนรู้ที่ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนและรับความคิดเห็นจากนิสิตทั้งสองชั้นปี เพื่อนําผลการประเมิน
ความพึงพอใจไปปรับปรุงและส่งเสริมสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
 จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสารสนเทศศาสตร์
1) มีห้องเรียนที่มีวัสดุ อุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรียนการสอนภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งดูแลและ
บริหารจัดการโดยคณะวิทยาการสารสนเทศ
2) มีห้องปฏิบัติการห้องสมุดดิจิทัล จํานวน 1 ห้อง พร้อมทั้งโต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ 5 เครื่อง
เครื่องปรับอากาศ เพื่อให้นิสิตได้ใช้ โดยมีประธานหลักสูตรคอยดูแลและประสานงาน ติดต่อขอใช้ห้อง
และแจ้งปัญหาได้ที่เลขานุการภาควิชา นอกจากนี้ยังมีแม่บ้านคณะฯ ทําความสะอาดเป็นประจํา
3) มีอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนโดยเฉพาะของภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ ได้แก่ คอมพิวเตอร์
พกพา กล้องดิจิทัล เครื่องบันทึกเสียง เครื่องคิดเลข
การติดตาม และประเมินผล พบว่า นิสิตส่วนใหญ่มีคอมพิวเตอร์พกพา จึงได้จัดห้องไว้อํานวยความสะดวก
ในการใช้งาน ประกอบด้วย เครือข่ายอินเทอร์เน็ต โต๊ะ เก้าอี้ ปลั๊กไฟ เป็นต้น
การปรับปรุง และพัฒนา เนื่องจากห้องปฏิบัติการของภาควิชามีคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์จึงแจ้งให้นิสิต
ให้สามารถมาใช้บริการพิมพ์ที่ห้องปฏิบัติการที่ภาควิชาได้
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ผลการดําเนินงาน
 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ
ในรายด้านอยู่ในระดับมากทุกข้อ คือ ความสะอาดของห้องเรียน ความเหมาะสมของแสงสว่างในห้องเรียน
ความเหมาะสมของอุณหภูมิในห้องเรียน เก้าอี้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ความเหมาะสมของอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอน ความชัดเจนของระบบเสียงในห้องเรียน ความชัดเจนของระบบสัญญาณภาพบนจอรับภาพ
ภายในห้องเรียน สํานักวิทยบริการ/ห้องสมุดมีหนังสือและสื่อประกอบการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา
ครอบคลุ มที่ ทันสมั ย เพียงพอ และตรงกั บความต้อ งการ มีร ะบบให้ บริ การเครือ ข่า ยอิ นเตอร์เ น็ ตไร้ส ายที่
ครอบคลุมและเชื่อมต่อง่าย
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
………………………………………………………………………………………………………
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
1. การประเมินจากผู้ประเมิน
วันที่สํารวจ ……………………………………………….
ความเห็นของหลักสูตร/
การนําไปดําเนินการวางแผน
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
หรือปรับปรุงหลักสูตร
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับ
นิสิตที่กําลังจะสําเร็จการศึกษา พึง ให้กําหนดการใช้ศัพท์ภาษาอังกฤษ เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการ
พอใจในเนื้อหาสาระของหลักสูตร
สอดแทรกลงในทุกรายวิชา
บริหารหลักสูตรได้รับทราบไว้เป็น
และเทคนิควิธกี ารสอน ตลอดจน
ทุกรายวิชาให้ใช้สื่อสองภาษา
แนวทางสําคัญในการปรับปรุง
ความเอาใจใส่ของอาจารย์ และมี
หลักสูตรครัง้ ต่อไป
ข้อเสนอแนะว่าควรเพิ่มรายวิชาด้าน
การอ่านออกเสียง หรือรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษให้
มากกว่านี้
สถานประกอบการประเภทสือ่
ควรมีการปรับปรุงเนื้อหาในรายวิชา การปรับปรุงหลักสูตร 2559 ได้มี
สาธารณะได้แสดงความคิดเห็นว่า
ให้เป็นการจัดการสารสนเทศดิจิทัล การปรับเนื้อหาวิชาให้จัดการสื่อ
หลักสูตรควรเปิดรายวิชาด้านการ
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 4 วิชา
จัดการสารสนเทศให้มากขึ้น อาทิ
การจัดการไฟล์ดิจิทัล
องค์ประกอบที่ 1 : หลักสูตรควรรีบ ได้ดําเนินการปรับเปลี่ยนอาจารย์ สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ดําเนินการในการเปลี่ยนอาจารย์
ประจําหลักสูตรแล้ว
อนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตร (เนื่องจากมีอาจารย์
ประจําหลักสูตร ในการประชุม
ลาออก 1 คน)
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27
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องค์ประกอบที่ 2 : หลักสูตรควร
กํากับติดตามการได้งานทําของ
บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 :
 หลักสูตรควรมีการตรวจสอบความ 
ถูกต้องของข้อมูล ทั้งอัตราการคง
อยู่ และการจบการศึกษา
 หลักสูตรควรมีระบบการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของ
นิสิต
องค์ประกอบที่ 4 :
 หลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์มี 
การตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการใน
วารสารที่ได้มาตรฐานทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
 หลักสูตรควรสร้างความเข้าใจใน
เรื่องเกณฑ์การประเมิน/การ
บริหารหลักสูตรให้กับอาจารย์
ประจําหลักสูตรและผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตรควรมี
การจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาระดับหลักสูตร

มกราคม 2560
คณะมีการสํารวจภาวะการมีการ
ทําของบัณฑิต (ช่วงที่บัณฑิต
กลับมาซ้อมรับปริญญาบัตร)
 สํานักทะเบียนและประมวลผล
จัดทําข้อมูลอัตราการคงอยู่และ
การจบการศึกษาทุกหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย.
 วางแผนการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าศึกษาทางด้านวิชาการ
 หลักสูตรมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ทําวิจัยของอาจารย์ประจํา
หลักสูตร
 หลักสูตรส่งเสริมให้อาจารย์
ประจําหลักสูตรเข้าร่วมการ
อบรม/สัมมนาการประเมิน
คุณภาพการศึกษา
 หลักสูตรจัดโครงการปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ โดยให้ความรู้เรื่อง
เกณฑ์การประเมิน การบริหาร
หลักสูตร และจรรยาบรรณ
 หลักสูตรได้มีการปรับปรุง
หลักสูตร ศศ.บ.สารสนเทศ
ศาสตร์ ปี 2559
 อาจารย์ประจําหลักสูตรเข้า
ร่วมการอบรมการเขียน มคอ.7

2. การประเมินจากผู้ที่สําเร็จการศึกษา
วันที่สํารวจ ……………………………………………….
ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ไม่มี
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ไม่มี
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3. การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต)
วันที่สํารวจ ………………………………………………………..
กระบวนการประเมิน ……………………………………………
กระบวนการประเมิน แบบสอบถาม
ข้อวิพากษ์ที่สําคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ไม่มี
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………
หมวดที่ 7การเปลี่ยนแปลงที่มผี ลกระทบต่อหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน(ถ้ามี) ที่มผี ลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี
ประเด็น
ข้อมูลรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดภาคการศึกษาตามอาเซียน
ทําให้จํานวนนิสิตลดลง

หมวดที่ 8 แผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจําปี 2559
แผนการดําเนินงาน
การเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการก่อน
เข้าศึกษา
พัฒนาบุคลากรด้วยการส่งเสริมให้ศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาเอก
พัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรเข้าสู่
ตําแหน่งทางวิชาการจํานวน 2 คน
การเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ
งานวิจัย การบริการวิชาการ และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
การพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

กําหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
สิงหาคม 2559

ผู้รับผิดชอบ
ประธานหลักสูตร

ปีการศึกษา 2560-2563

อ.ภัทธิรา สุวรรณโค

ปีการศึกษา 2559-2561
ปีการศึกษา 2559

ดร.ภาธร นิลอาธิ
ดร.จักรกฤษณ์ แสงแก้ว
อาจารย์ประจําหลักสูตร

ปีการศึกษา 2559

ประธานหลักสูตร
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8.2 ความก้าวหน้าของการดําเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
แผนดําเนินการ
กําหนดเวลาที่
ผู้รับผิดชอบ
ความสําเร็จของแผน/เหตุผล
แล้วเสร็จ
ที่ไม่สามารถดําเนินการได้
สําเร็จ
สํารวจข้อมูลเบื้องต้น
31 สิงหาคม
อ. ภัทธิรา สุวรรณโค
หลักสูตรศิลปศาสตร
ข้อมูลศิษย์เก่า ข้อมูล
2558
บัณฑิต สาขาวิชา
ผู้ประกอบการ
สารสนเทศศาสตร์
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
สัมมนาปรับปรุงหลักสูตร 4 กันยายน
ประธานหลักสูตร
2559) ผ่านความเห็นชอบ
2558
หลักสูตรจาก
ร่างหลักสูตรใหม่
30 พฤศจิกายน ประธานหลักสูตร
คณะกรรมการวิชาการ
2558
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พิจารณ์หลักสูตร
14 ธันวาคม
ประธานหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่
2558
2/2559 เมื่อวันที่ 28
ปรับปรุงเป็นฉบับสมบูรณ์ 4 มกราคม
ดร.ฤทัย นิ่มน้อย และ ดร. ภาธร
มีนาคม 2559
2558
นิลอาธิ
และผ่านความเห็นชอบจาก
เสนอที่ประชุม
14 มกราคม
หัวหน้าภาควิชา
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
กรรมการบริหารคณะ
2559
มหาสารคาม ในการ
นําส่งวิชาการ
2 กุมภาพันธ์
หัวหน้าภาควิชา
ประชุมครั้งที่ 4/2559 เมื่อ
มหาวิทยาลัย
2559
วันที่ 25 เมษายน 2559
เข้าสภาเพื่อพิจารณา
14 เมษายน
หัวหน้าภาควิชา
2559
ใช้หลักสูตรใหม่
2 กรกฎาคม
ประธานหลักสูตร
2559
หมวดที่ 9 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตารางผลคะแนนการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ตัวชี้บ่งชี้

ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

องค์ประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรทีก่ ําหนดโดย
ผ่าน
สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉลี่ย 4.26
4.26
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระ
ร้อยละ 100
5
ภายใน 1 ปีเฉพาะระดับปริญญาตรี
2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ ร้อยละ.......
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เฉพาะระดับปริญญาโท
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ตัวชี้บ่งชี้

ผลการ
ดําเนินงาน
ร้อยละ.......

คะแนน

2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่เฉพาะระดับปริญญาเอก
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
4.63
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3
3.3 ผลที่เกิดกับนิสติ
3
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
3
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.44
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 40
5
- ร้อยละของอาจารย์ประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 40
3.33
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจําหลักสูตร
ร้อยละ 100
5
- จํานวนบทความของอาจารย์ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ อัตราส่วน ...
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจํานวนอาจารย์ประจํา
หลักสูตรเฉพาะระดับปริญญาเอก
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
3
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
3.48
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
4
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
4
5.3 การประเมินผู้เรียน
4
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ร้อยละ 100
5
แห่งชาติ
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
4.25
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
3
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)
3.75
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