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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2559 (รอบ 12 เดือน)
(ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2560)
วันที่รายงาน 12 มิถุนายน 2560
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. ประธานหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ เมธาพร อบทอง
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ ดร.ภัชษร สิ่วสาแดงเดช
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร : อาจารย์ ดร.ดวงรัตน์ ธารดารงค์
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร : อาจารย์ ดร.การันต์ กิจระการ
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
6. เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงศ์ซิ้ม
(หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ : __________________________
7. เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ (คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ : __________________________
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บทสรุปผู้บริหาร
ชื่ อ หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การพาณิ ช ย์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คณะการบั ญ ชี แ ละ
การจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 3.42 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1) ผ่าน ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร สาหรับองค์ประกอบที่ 2-6 พบว่า หลักสูตรมีผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ
... โดยจาแนกเป็น
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดีมาก"
จานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดี"
จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4,5
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ปานกลาง" จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3,6
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "น้อย"
จานวน ..... องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ....
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลประเมินคุณภาพหลักสูตร จาแนกตามปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process)
และผลลัพธ์ (Output) พบว่า
ด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
มีคะแนน 3.03 คะแนน
ด้านกระบวนการ (Process) มีคะแนน 3.50 คะแนน
ด้านผลลัพธ์ (Output)
มีคะแนน 4.66 คะแนน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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จากผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2559 พบว่า หลักสูตร
มีพัฒนาการของผลประเมินคุณภาพ [  ] ดีขึ้น [ ] ลดลง [ ] ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีผลประเมินดังนี้
ปีการศึกษา 2557 มีระดับคุณภาพดี
3.42 คะแนน
ปีการศึกษา 2558 มีระดับคุณภาพดี
3.04 คะแนน
ปีการศึกษา 2559 มีระดับคุณภาพดี
3.44 คะแนน (ผลการประเมินตนเอง SAR)
ผลงานที่โดดเด่นของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559
นิสิตได้งานทาร้อยละ 100 และความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับดี 4.32
จุดเด่นในภาพรวมของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559
บัณฑิตได้งานทาและตรงสายงาน นิสิตมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตรุ่นพี่รุ่นน้องและกับ
อาจารย์ อาจารย์ผู้สอนภายในหลักสูตรมีความใส่ใจต่อนิสิตภายในหลักสูตร
โอกาสในการพัฒนาของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560
..........................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ประจาปีการศึกษา 2559 และ
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Check Assessment)
ประจาปีการศึกษา 2557-2558 ตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตัวชี้บ่งชี้

ปี
ผลการ
การศึกษา ดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ SA2559
กาหนดโดย สกอ.
CA2558
CA2557
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
SA2559
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
CA2558
CA2557
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบ
SA2559
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี เฉพาะระดับปริญญาตรี
CA2558
CA2557
SA2559
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
CA2558
CA2557
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
SA2559
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คะแนน

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ค่าเฉลี่ย 4.32
ค่าเฉลี่ย 4.58
ค่าเฉลี่ย 3.87
ร้อยละ 5.00
ร้อยละ 2.50
ร้อยละ 5.00
4.66
3.54
4.44
3

4.32
4.58
3.87
5.00
2.50
5.00

3

4

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญา
เอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4

CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557

3
3
3
3
3
3
2
3

SA2559
CA2558
CA2557

3
2
3

3
3
3
3
3
3
2
3
3.00
3.67
3.00

SA2559 ร้อยละ 80
CA2558 ร้อยละ 60
CA2557 ร้อยละ 60
SA2559 ร้อยละ 20
CA2558 ร้อยละ 40
CA2557 ร้อยละ 20
SA2559 ร้อยละ 0
CA2558 ร้อยละ 20
CA2557 ร้อยละ 112
SA2559
CA2558
2
CA2557
3
SA2559
3.07
CA2558
2.81
CA2557
3.30

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
SA2559
CA2558
CA2557
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
SA2559
สอน
CA2558
CA2557
5.3 การประเมินผู้เรียน
SA2559
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3
3
3
3
3
3-

3
2
3
2.22
5.00
5.00
5.00
1.67
3.33
1.67
0.00
5.00
5.00
2
3

3
3
3
3
3
3
3
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5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)

CA2558
2
CA2557
3
SA2559 ร้อยละ 100
CA2558 ร้อยละ 100
CA2557 ร้อยละ 100
SA2559
3.50
CA2558
3.25
CA2557
3.50

2
3
5
5
5

SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557

3
3
3
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3
3
3.00
3.00
3.00
3.42
3.04
3.44
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสหลักสูตร 25500211107096
1.1.1  มี มคอ.1
1.1.2  ไม่มี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร .........27 มกราคม 2555........
1.3 วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร 22 พ.ย.56
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน
อาคารคณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง) ตาบลขามเรียง อาเภอ
กันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
1.5 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ระบุใน มคอ.2 และ ปัจจุบัน
ที่ระบุใน มคอ.2

ปัจจุบนั

1. อาจารย์เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
2. อาจารย์ณัฐกานต์ ชุติมารังสรรค์
3. อาจารย์เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
4. อาจารย์ณัฐอาภา สัจจวาที
5. อาจารย์ระดม เจือจันทร์
6. อาจารย์ธัญญธร ศรีวิเชียร

1. ผศ.ดร.ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
2. อ.ดร.ภัชษร สิว่ สาแดงเดช
3. อ.ดร.ดวงรัตน์ ธารดารงค์
4. อ.ดร.การันต์ กิจระการ
5. อ.เมธาพร อบทอง

1.5.2 ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2-ระบบ CHE จะนาข้อมูลไปคานวณคะแนนร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกและร้อยละอาจารย์ที่มี ตาแหน่งทางวิชาการ ในหมวดที่
2 อาจารย์

รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
1. ผศ.ดร.ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา

2. อ.ดร.ภัชษร สิ่วสาแดงเดช

ระดับ
ปีที่จบ
การศึก
การศึกษา
ษา ที่
(พ.ศ.)
จบ
ตรี

2526

โท

2532

เอก

2538

ตรี
โท

2534
2541

เอก

2552

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ
การศึกษา
กศ.บ.
(คณิตศาสตร์)
กศ.ม.
(การวัดผล
การศึกษา)
Ph.D.
(Technology
Management)
บธ.บ. (การเงิน)
M.B.A.
(Business
Administration
)
Ph.D.
(Management)

กลุ่ม
สาขาวิชา
ที่จบ
ตาม ISCED

สาขาวิชา
ที่จบ
การศึกษา

ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา

ศึกษาศาสตร์

คณิตศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศึกษาศาสตร์

การวัดผล
การศึกษา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

การจัดการ

การจัดการ
เทคโนโลยี

Management

Management

Technological University
of the Philippines,
PHILIPPINES
บริหารธุรกิจ
การเงิน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
Business
Business
Gardner-Webb
Administration Administration University, USA

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Charles Darwin
University, Australia
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รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน

ระดับ
ปีที่จบ
การศึก
การศึกษา
ษา ที่
(พ.ศ.)
จบ

3. อ.ดร.ดวงรัตน์ ธารดารงค์

4. อ.ดร.การันต์ กิจระการ

5. อ.เมธาพร อบทอง

ตรี

2544

โท

2547

เอก

2557

ตรี

2544

โท

2547

เอก

2557

ตรี

2547

โท

2556

2550
เอก

-

ชื่อหลักสูตร
ที่จบ
การศึกษา
วท.บ.(เทคโนโลยี
สารสนเทศ)
วท.ม.(เทคโนโลยี
การบริหาร)
D.B.A.
(Management)
ศ.บ.
(เศรษฐศาสตร
บัณฑิต)
วท.ม.(เทคโนโลยี
การบริหาร)
D.B.A.
(Management)
วิทยาศาสตร
บัณฑิต
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต

กลุ่ม
สาขาวิชา
ที่จบ
ตาม ISCED

สาขาวิชา
ที่จบ
การศึกษา

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยีการ
บริหาร
Management

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
เทคโนโลยีการ
บริหาร
Management

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการ เทคโนโลยีการ
บริหาร
บริหาร
Management Management
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
บริหารธุรกิจ

วท.ม. (วิทยาการ วิทยาการ
คอมพิวเตอร์)
คอมพิวเตอร์
-

วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
การจัดการ
เทคโนโลยี
สารสนเทศทาง
ธุรกิจ
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
-

ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม
พระเกียรติ
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
Victoria University,
Australia
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
Victoria University,
Australia
มหาวิทยาลัยราชภัฎ
อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

มหาวิทยาลัยขอนแก่น
-

1.5.3 ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2-ระบบ CHE จะนาข้อมูลไปคานวณคะแนนร้อยละผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ในหมวดที่ 2 อาจารย์

รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ผศ.ดร.ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
1.
2.
3.
2. อ.ดร.ภัชษร สิ่วสาแดงเดช
3. อ.ดร.ดวงรัตน์ ธารดารงค์

4. อ.ดร.การันต์ กิจระการ

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์

ค่าน้าหนักคุณภาพ

1.
2.
3.
1. กลยุทธ์ในการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมผู้จัดการ
ชาวต่างชาติสาหรับการมอบหมายงานในประเทศไทย
2. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในการก้าวสู่การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ: การศึกษาโมเดลเศรษฐกิจ
ประเทศไทย 4.0
3.
1. ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาธุรกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในการก้าวสู่การปฏิรูปทางเศรษฐกิจ: การศึกษาโมเดลเศรษฐกิจ
ประเทศไทย 4.0
2. กลยุทธ์ในการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมผู้จัดการ
ชาวต่างชาติสาหรับการมอบหมายงานในประเทศไทย

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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5. อ.เมธาพร อบทอง

3.
1. ความสามารถของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์กับความได้เปรียบด้าน
ข้อมูลทางการบัญชีของธุรกิจชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
2. ผลกระทบของความน่าเชื่อถือของข้อมูลและประสิทธิภาพของ
คลาวด์คอมพิวติงที่มีผลต่อการตัดสินใจในการออกแบบและพัฒนา
เว็บไซต์ของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย
3.
ผลรวมค่าน้าหนักคุณภาพ

0.00

1.5.4 จานวนบทความของอาจารย์ ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI
และ Scopus --ตัวบ่งชี้ 4.2-- (เฉพาะหลักสูตรระดับปริญญาเอก)
ระบบ CHE จะนาข้อมูลไปคานวณคะแนนร้อยละจานวนบทความของอาจารย์ที่ได้รับการอ้างอิงฯ ในหมวดที่ 2 อาจารย์

รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อ./ผศ./รศ./ศ./ดร.

ปี ค.ศ.
2011
2012
2013
2014
2015

2. อ./ผศ./รศ./ศ./ดร.

2011
2012
2013
2014
2015

3. อ./ผศ./รศ./ศ./ดร.

2011
2012
2013
2014
2015

ฐานข้อมูล
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จานวนบทความ
ที่ได้รับการอ้างอิงฯ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
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รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

ปี ค.ศ.

4. อ./ผศ./รศ./ศ./ดร.

2011
2012
2013
2014
2015

5. อ./ผศ./รศ./ศ./ดร.

2011
2012
2013
2014
2015

ฐานข้อมูล
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus

จานวนบทความ
ที่ได้รับการอ้างอิงฯ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ

รวมจานวนบทความ

1.6 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)
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1. อาจารย์ ดร.พลาญ จันทรจตุรภัทร
2. อาจารย์ ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
3. อาจารย์ประภาภรณ์ ชุบสุวรรณ
4. อาจารย์ศิริลักษณ์ ไกยวินิจ
5. อาจารย์กิตติพล วิแสง
6. อาจารย์เมธาพร อบทอง
7. รศ.นภาภรณ์ พลนิกรกิจ
8. อาจารย์เอกชัย แน่นอุดร
9. อาจารย์ ดร.มณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม
10. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
11.ผศ.ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์
12.อ.ดร.แคทลียา ชาปะวัง
13.อาจารย์ ดร.องอาจ ชาญประสิทธิ์ชัย
14.ผศ.ดร.อัครวิชช์ รอบคอบ
15.ผศ.รุศดา แก้วมาตย์
16.อาจารย์ณัฏฐ์ ธารเจริญ

1. อาจารย์ชัชวาลย์ ศรีมนตรี

1.7 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. -ตัวบ่งชี้ที่ 1.1—

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

11

ข้อที่
1

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
และไม่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น
พร้อมทั้งประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

1. อาจารย์ประจาหลักสูตร 4 คน
มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4 คน คุณวุฒิ
ปริญญาโท 1 คน มีตาแหน่งทางวิชาการ
เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน ในสาขา
ที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรระดับปริญญาโทและเอก

คนที่
มีคุณสมบัตเิ ป็น
1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผู้สอน
2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผู้สอน
3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผู้สอน
4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผู้สอน
5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผู้สอน

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรระดับปริญญาเอก

อาจารย์ประจาหลักสูตร คนที่ .../.../...
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือตาแหน่งทาง
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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วิชาการศาสตราจารย์
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
11

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

กรณีที่ยังไม่ครบรอบปรับปรุง

รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2555
ครบวงรอบการปรับปรุงในปีการศึกษา
2560 เนื่องจากมีความประสงค์จะปิด
หลักสูตร
จึงผ่านเกณฑ์ข้อนี้
กรณีครบรอบปรับปรุง

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรระดับปริญญาตรี พิจารณาเฉพาะข้อ 1/2/11
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พิจารณาข้อ 1-11

หมวดที่ 2 อาจารย์
2.1 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.2-ประเด็น
2.1.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2.1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2.1.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ
Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร เฉพาะระดับ

ข้อมูล
ร้อยละ 80
ร้อยละ 20
ร้อยละ...
อัตราส่วน...

คะแนนประเมิน
5.00
1.67
0.00

ปริญญาเอก

คะแนนเฉลี่ย

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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2.2 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ประกอบด้วย
1. ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ทั้งสิ้น
7 ขั้นตอนดังนี้
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพสารวจ/วิเคราะห์อัตรากาลัง 5 ปี
 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาการกาหนดอัตรากาลังในแต่ละสาขาวิชา
 อาจารย์เพียงพอต่อการวางแผนอัตรากาลังประจาในแต่ละหลักสูตร
 กรณีอาจารย์ลาออกยังคงอัตราว่าง เพื่อ สรรหาอาจารย์ใหม่ทดแทนอัตราว่างและรับเข้า
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่กาหนด
 อาจารย์ประจาหลักสูตรครบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
 นารายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 สารวจความพึงพอใจอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน พิจารณาสรรหาอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรมาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรมีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจน
เป็นรูปธรรม คือ
- จากปีการศึกษา 2558 มีรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการ
จัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามมติความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ได้แก่ 1.ผศ.ดร.ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา 2.อาจารย์ ดร.สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์
3.อาจารย์ ดร.ภัชษร สิ่วสาแดงเดช 4.อ.เมธาพร อบทอง 5.อาจารย์ณัฏฐ์ ธารเจริญ
- ในปีการศึกษา 2559 มีการปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ตามมติความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อให้มีคุณวุฒิที่เหมาะสม ได้แก่ 1.ผศ.ดร.ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
2.อาจารย์ ดร.ภัชษร สิ่วสาแดงเดช 3.อาจารย์ ดร.ดวงรัตน์ ธารดารงค์ 4.อ.ดร.การันต์
กิจระการ 5.อาจารย์เมธาพร อบทอง
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี
ระบบการบริหารอาจารย์

การบริหารอาจารย์ ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วย
1. ระบบและกลไกบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559 ทั้งสิ้น 7 ขั้นตอน
ดังนี้
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพสารวจ/วิเคราะห์อัตรากาลัง 5 ปี
 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาการกาหนดอัตรากาลังในแต่ละสาขาวิชา
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
 การพัฒนาทักษะ อาจารย์ทางวิชาการ หรือวิชาชีพ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการชุมชน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรายงานผลการพัฒนาทักษะ
 การอบรมจรรยาบรรณบุคลากร
 การประเมินการปฏิบัติงาน
 แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้บุคลากรรับทราบเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ยกย่องบุคลกรดีเด่นด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพนักงานสายสนับสนุน
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน พิจารณาการสรรหาและเพิ่ม
อัตรากาลังสาหรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรเพิ่มเติม
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ประกอบด้วย
1. ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559
ทั้งสิ้น 6 ขั้นตอนดังนี้
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพจัดทาแผนพัฒนา อาจารย์รายบุคคล 5 ปี
 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจาปี
 ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ในการพัฒนาประชุม/อบรม/สัมมนาในประเทศและต่างประเทศอย่างน้อย
1 ครั้งต่อปี
 ส่งเสริมการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการหรือชานาญการ
 ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 รายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ จัดทาโครงการสนับสนุน
เงินอุดหนุนทุนวิจัยให้กับคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาเสนอเป็นผลงานวิชาการต่อไป หรือส่งเสริมให้
คณาจารย์ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการจัดทางานวิจัยที่ตรงกับสาขาวิชาฯ
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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2.3 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีการลาออก
หรือเกษียณอายุราชการ อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจา
หลักสูตร ได้แก่ 1.ผศ.ดร.ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา 2.อาจารย์ ดร.ภัชษร สิ่วสาแดงเดช 3.อาจารย์ ดร.ดวงรัตน์ ธาร
ดารงค์ 4.อ.ดร.การันต์ กิจระการ 5.อาจารย์เมธาพร อบทอง
เปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูล 3 ชุดย้อนหลังเพื่อดูแนวโน้ม ซึ่งสามารถนาเสนอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ตาราง กราฟ เป็นต้น
ความพึงพอใจของอาจารย์

จากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ เพื่อวางแผน กากับดูแล ประเมินผล และ
ทบทวนผลการดาเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิด เพื่อการดาเนินงานที่มีคุณภาพ แสดงถึงความพึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตร
หลักสูตรได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2559 โดย
อาจารย์ประจาหลักสูตรตอบแบบสอบถามครบทั้ง 5 คน ผลการสารวจความพึงพอใจ เป็นดังนี้ (คะแนนเต็ม
5)
ปีการศึกษา 2557
 ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.28
 ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร 4.12
 ด้านกระบวนการเรียนการสอน 3.94
 รวม 4.11
ปีการศึกษา 2558
 ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.6
 ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร 4.76
 ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.51
 รวม 4.61
ปีการศึกษา 2559
 ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.72
 ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร 4.84
 ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.74
 รวม 4.76
เปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูล 3 ชุดย้อนหลังเพื่อดูแนวโน้ม ซึ่งสามารถนาเสนอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ตาราง กราฟ เป็นต้น

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
เนื่องจาก ผลจากการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรมีค่าความพึงพอใจในการบริหาร
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
จัดการหลักสูตร เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกด้านในระยะเวลาจากปีการศึกษา 2557 – ปีการศึกษา 2559

หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน การรับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-ผลการดาเนินงาน
การรับนิสิต
1. มีระบบและกลไกการรับนิสิต 10 ขั้นตอนดังนี้
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพจัดทาแผนรับนิสิต 5 ปี เสนอไปยังกองแผนงาน
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรับสมัครนิสิต/ (กรณีคณะฯดาเนินการเองผ่านเว็บไซต์
 ศูนย์บริการวิชาการจัดทาแผ่นพับและเอกสาร ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
 รับสมัครนิสิตตามรอบระยะเวลาที่รับสมัคร
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
 สอบคัดเลือกตามเกณฑ์
 ประกาศผลสอบ
 รายงานตัวนิสิตใหม่
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพเปรียบเทียบจานวนนิสิตลงทะเบียนเรียนกับแผนการรับ
นิสิตเสนอผู้บริหาร
 ฝ่ายวางแผนตรวจสอบรายรับจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอต่อกองแผนงาน
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการรับนิสิตระดับปริญญาตรี
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ ประชาสัมพันธ์ที่ดี
สร้างพันธมิตรกับสื่อสารมวลชน กาหนดช่วงเวลาในการรับนิสิต กาหนดจานวนนิสิตที่เรียนใน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แต่ละห้อง การจัดสรรงบประมาณการรับนิสิตที่มากขึ้น
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ จานวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาเกินเป้าหมายใน
แต่ละปีการศึกษา เช่น 55 = 5 / 56 = 8 / 57 = 2 / 58 = 14 / 59 = 9
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

1. มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 5 ขั้นตอนดังนี้
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา
 ประชุมร่วมกับสานักบริหารกิจการนิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
 ดาเนินการจัดกิจกรรม
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
 รายงานผลการจัดกิจกรรม
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ การปรับปรุงการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศ ประมาณ 2-3 วัน
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ จัดโครงการปฐมนิเทศเป็นระยะเวลา 2-3
วัน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย กิจกรรมการปฐมนิเทศประกอบด้วย การแสดงวิสัยทัศน์ของ
คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานสายสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ความรู้
ก่อนเข้าศึกษาให้นิสิตใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติมในด้านการเตรียมความพร้อ มของนิสิตก่อนเข้าศึกษา นิสิตจะได้รับการปฐมนิเทศ
ก่อนเปิดภาคเรียนทั้งจากมหาวิทยาลัย และจากคณะการบัญชีและการจัดการ ซึ่งการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของ
มหาวิทยาลัยนั้น จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทราบแนวทางการเรียนการสอน ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่นิสิตใหม่ควรทราบ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมาบรรยาย แนะ
แนว และให้ความรู้ในเรื่องที่นิสิตต้องเกี่ยวข้องโดยการติดต่อ หรือใช้บริการ เช่น สานักคอมพิวเตอร์ กอง
ทะเบียนและประมวลผล สานักวิทยบริการ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
สาหรับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในระดับคณะ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อให้นิสิตใหม่รู้ถึงแนวปฏิบัติในการปรับตัวและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้ชีวิตการศึกษาใน
คณะฯ และเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นิสิตได้ทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา อีกทั้ง เป็นการเปิด
โอกาสให้นิสิตใหม่ได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับทางคณะ ทั้งนี้ในการจัดปฐมนิเทศของคณะฯ ได้มี
การจัดกิจการต่าง ๆ เช่น การแนะนาการให้บริการของคณะในด้านต่าง ๆ การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การ
ลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา (สาหรับนิสิตหลักสูตรเทียบเข้า) การยื่นกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
นอกจากนั้น ก่อนเปิดภาคเรียน นิสิตใหม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชียร์ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายกิจการ
นิสิตของคณะฯ กิจกรรมดังกล่าวนิสิตจะได้พบปะกับคณาจารย์ในคณะ และรุ่นพี่ ซึ่งจะคอยให้คาแนะนา และ
แนวทางการปฏิบัติตน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนได้เป็นอย่างดี
จากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของ
นิสิตใหม่ พบว่านิสิตใหม่บางส่วนยังไม่สามารถปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้ดีเท่าที่ควร แสดงให้
เห็นจากผลการเรียนในการเรียนเทอมแรกของนิสิต การเข้าชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ซึ่งยังคง
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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เป็นปัญหา ด้วยเหตุนี้ ทางคณะฯ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต จึงได้จัดโครงการเรียนล่วงหน้า เพื่อเตรียม
ความพร้อมและปูพื้นฐานทางด้านธุรกิจและภาษาอังกฤษให้กับนิสิตใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่จะจัดขึ้ นก่อนเปิด
ภาคเรียนปีการศึกษา 2559 นอกจากนี้ทางหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ยังได้เล็งเห็นความสาคัญในเรื่อง
คุณธรรมและจริยธรรมของนิสิต จึงได้จัดส่งนิสิตเข้าร่วมโครงการธรรมศิลป์ ซึ่งเป็นโครงการที่จะปลูกฝังเรื่อง
คุณธรรมจริยธรรมให้กับนิสิต ทั้งคุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อตนเอง บุคคลรอบข้าง และคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดาเนินธุรกิจ โดยโครงการนี้จะจัดขึ้ นก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2559 เช่นกัน ผลที่คาดว่าจะได้รับของ
โครงการที่จะจัดขึ้นก่อนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา 2559 นิสิตใหม่จะมีปัญหาในเรื่องการปรับตัวและปัญหา
ในเรื่องการเรียนลดน้อยลง
นอกจากการเตรี ย มความพร้ อ มให้ กั บ นิ สิ ต ก่ อ นเข้ า ศึ ก ษาแล้ ว หลั ก สู ต รการจั ด การพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ ยังได้ดาเนินการโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับนิสิตตลอดระยะเวลาของการเรียนตาม
หลักสูตร ทั้งด้านการให้ความรู้ การกาหนดเป้าหมายทางด้านวิชาชีพ ฝึกทักษะการดารงชี วิตในมหาวิทยาลัย
และการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ เช่น โครงการค่ายฝึกทักษะพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนปลูกจิตสานึกการมี
จิตสาธารณะ และการให้บริการในวิชาชีพ ในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการสอบและแข่งขันทักษะทางด้าน
คอมพิวเตอร์ เพื่อคัดเลือกนิสิตไปทาการสอบ แข่งขันในระดับนานาชาติ และกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาและ
นิสิตรุ่นพี่พบนิสิตใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา
นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญต่อการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางในการประกอบอาชีพหลังจากสาเร็จการศึกษา และให้นิสิตได้วางแผนการเรียนใน
ระดับที่สูงขึ้นต่อไป
ผลจาการเตรียมความพร้อม และการจัดโครงการต่าง ๆ ของหลักสูตร พบว่า นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ นิสิตพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง นิสิตได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการคัดเลือก
เข้ารับการอบรมทักษะ และการแข่งขัน Microsoft Office และมีบางส่วนได้รับการคัดเลือกเพื่อเข้าแข่งขัน
ระดับนานาชาติ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
3.2 ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2553
2554
2555
2556
2557

จานวนที่ประกาศรับ

จานวนผู้สมัคร

จานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

จานวนผู้มารายงานตัว

จานวนที่ลงทะเบียนเรียน

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

50
50
50

-

50
50
50

8
11
4

-

8
11
4

14
30
11

-

14
30
11

17
24
6

-

17
24
6

5
11
4

0
0
0

5
11
4
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2558
2559

50
50

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

-

50
50

2554

6

-

6

37

-

37

18

-

18

จานวนนิสิตคงอยู่
2556
2557

2555

13
9

0

2559

2558

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

ปกติ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

-

-

-

2

2

5

5
11

0
0

5
11

2
9
4

0
0
0

2
9
4

1
8
2
14

0
0
0
0

13
9

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

0
0
0
0

8
1
10
9

- - 1 8 8
2 1
14 10
9

ระดับปริญญาตรี

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

จานวนที่รับเข้า
ปกติ

พิเศษ

รวม

12
5
8
2
14
9

0
0
0
0
0
0

12
5
8
2
14
9

2555
ปกติ

พิเศษ

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
2557

2556
รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

3

0

3

ปกติ

พิเศษ

รวม

2558

2559

ปกติ

พิเศษ

รวม

1

0

1

ปกติ

พิเศษ

รวม

2

0

2

3.3 รายงานผลการดาเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.2-ผลการดาเนินงาน
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นสิ ิตปริญญาตรี เฉพาะระดับปริญญาตรี
1. มีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว 5 ขั้นตอนดังนี้
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 การประชุมอาจารย์ประจาปีการศึกษา 2559 จากคณบดี(เกี่ยวกับการให้คาปรึกษานิสิต)
 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาทางวิชาการ ทักษะชีวิต ปัญหาด้านเศรษฐกิจ (ทุนการศึกษาโดย
ประสานงานกับกิจการนิสิต)
 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลการให้คาปรึกษาตามแบบรายงานการปฏิบัติงานหน้าที่อาจารย์
ที่ปรึกษา
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่ปรึกษา
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
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3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ กาหนดให้มีการเข้าพบนิสิตในแต่ละ
ภาคการศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รายงานการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาที่นาส่ง
คณบดี
ข้อมูลเพิ่มเติม คณะการบัญชีและการจัดการ ได้จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนิสิตทุกสาขาวิชา ซึ่ง
ระบบกาหนดให้นิสิตทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษา กาหนดบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาและแนะนาแนวทางแก่
นิสิตในที่ปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อาทิการลงทะเบียน การพัฒนาศักยภาพทางการเรียน
การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ โดยระบบดังกล่าว ได้กาหนดให้มีกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ทุกภาคการศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ ยังได้ขยายช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ ปรึกษา
และนิสิตในที่ปรึกษา ผ่านทาง social media เช่น facebook ของฝ่ายวิชาการ facebook ฝ่ายพัฒนานิสิต facebook กลุ่ม
นิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา และ facebook ของชมรมต่างๆ เช่น facebook กลุ่ม BIT59+ECOM59
จากการทบทวนกระบวนการของระบบการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวทางแก่นิสิต พบปัญหาและ
อุปสรรคดังนี้
ในบางครั้ง เมื่อนิสิตในที่ปรึกษาต้องการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนาหรือให้เซ็นเอกสาร กลับไม่
สามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ เนื่องจาก อาจารย์ติดภารกิจงานสอน ไปราชการต่างจังหวัด หรือไปราชการ
จากปัญหาและอุปสรรคของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว ทางคณะฯ และหลักสูตรได้ทาการวิเคราะห์ปัญหา
และหาทางแก้ไขปัญหาดังนี้ จัดสรรจานวนนิสิตในที่ปรึกษาให้เหมาะสมกับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่า น
สามารถดูแลนิสิตได้ไม่เกิน 2 ห้อง เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ดูแลนิสิตในที่ปรึ กษาได้อย่างทั่วถึง รวมถึงกาหนดให้อาจารย์ที่
ปรึกษาต้องเขียนรายงานการเข้าพบนิสิตในที่ปรึกษาทุกภาคเรียน ซึ่งรายละเอียดในรายงานประกอบด้วย วันที่เข้าพบ เรื่อง/
ประเด็นที่เข้าพบพูดคุยกับนิสิต นอกจากนั้น อาจารย์ทุกท่านต้องกาหนดช่วงเวลาที่สามารถให้คาปรึกษา หรือช่ว งเวลาที่
สามารถให้นิสิตเข้าพบได้ในแต่ละสัปดาห์ อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ตลอดจนให้ฝ่ายวิชาการคณะการบัญชีและการจัดการ
เผยแพร่ ข่าวสารและข้อมูลกิจกรรมเพิ่มทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผลจากการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว ทาให้นิสิต
สามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ+การประเมิน
กระบวนการ+การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนว
ปฏิบัติที่ดี
การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการดาเนินงาน..................................................................................
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ+การประเมิน
กระบวนการ+การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนว
ปฏิบัติที่ดี
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น
5 ขั้นตอนดังนี้
 ปฏิทินการจัดกิจกรรมนิสติ และสาขาวิชากาหนดโครงการพัฒนานิสติ รายสาขาวิชา
 ดาเนินการจัดกิจกรรม
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 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
 รายงานผลการจัดกิจกรรม
 ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมในปีถัดไป
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ จัดให้แต่ละสาขาวิชากาหนด
positioning ประจาสาขาวิชา
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รายงานความสาเร็จของการจัดทาโครงการตาม
positioning ของสาขา
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ บัณฑิตได้จัดให้มีการ
ดาเนินงานที่พัฒนาศักยภาพนิสิต และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยคณะการบัญชีและการจัดการได้มีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดโครงการต่าง ๆ ของสาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่เป็น
ประโยชน์ และช่วยพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้แก่
1. โครงการธรรมศิลป์
2. โครงการ การนาเสนอโครงงานนิสิต ประจาปีการศึกษา 2559
3. โครงการส่งมอบโครงงานนิสิตแก่ผู้ประกอบการและชุมชน (MBS Festival 2017)
4. โครงการการแข่ ง ขั น ซอฟต์ แ วร์ เ พื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะและตอบปั ญ หาทางคอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ ( MBS
Festival 2017)
5. โครงการThailand Digital & E-Business Trends 2017
6. โครงการอบรมและสอบใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถด้านการจัดการระบบฐานข้อมูล และ
หลักสูตร Oracle Database 11g PL/SQL Enterprise Developer Oracle 11g หลักสูตร Oracle
Database 11g Fundamental
7. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ ทักษะ บุคลิกภาพ เพื่อการเป็นบัณฑิตที่เป็นเลิศก่อนก้าวสู่ตลาด
งาน
8. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สาหรับนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตร 4 ปี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรเทียบเข้า
9. โครงการสอบประมวลความรู้ภาคสอบปากเปล่า (Oral Examination) สาหรับนิสิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ
10. โครงการสอบประมวลความรู้ภาคข้อเขียน (Comprehensive Examination)สาหรับนิสิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ธุรกิจ
11. โครงการค่ายฝึกทักษะการพัฒนาโปรแกรมสาหรับนิสิต 4 ปี BC/BIT/E-COM รหัส 59
12. โครงการค่ายฝึกทักษะการพัฒนาโปรแกรมสาหรับนิสิตสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ หลักสูตรเทียบเข้า
รุ่นที่ 22
13. โครงการจัดทาและรวบรวมผลงาน Mobile Application
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14. อบรมการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ Mobile Programming
15. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เทียบเข้า ชั้นปีที่ 4
ประจาปีการศึกษา 2559
16. โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจ และ สาขาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ชั้นปีที่ 4 ประจาปีการศึกษา 2559
17. โครงการ ค่ายภาษาอังกฤษสาหรับนัก IT รุ่นที่ 2
18. โครงการ StartUp เพื่อผู้ประกอบการธุรกิจรุ่นใหม่
กิจกรรมในบางโครงการที่จัดท า ได้เชิญ ผู้เชี่ ยวชาญจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้ มีความรู้ค วามสามารถ มี ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้กับนิสิต นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ใน
เรื่องนั้น ๆ โดยตรง นอกจากนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ยังได้ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง อาทิ การ
ฝึ ก งานกั บ สถานประกอบการ กิ จ กรรมชมรม ตลอดจนเรี ย นรู้ จ ากการเข้ า แข่ งขั น ทั ก ษะการแข่ งขั น ซอฟแวร์ ท างด้ า น
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การแข่งขันการตอบปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ธุรกิจ การแข่งขันการพัฒนา
โปรแกรมบนเว็บไซต์ การแข่งขันทักษะการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office ของคณะการบัญชีและการจัดการเอง (งาน
MBS Festival) และของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ซึ่งนิสิตในหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการ และได้รับรางวัลในการประกวด
แข่ งขั น หลั ก สู ตรบริ ห ารธุ ร กิ จบั ณ ฑิ ต ได้ ส นั บ สนุ น ให้ นิ สิ ต สมั ครเข้ า ร่ ว มโครงการเพื่ อ เดิ นทางไป ร่ ว มแข่งขั น ทั ก ษะด้ า น
คอมพิวเตอร์ในต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
กระบวนการในการการจั ด โครงการของหลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การพาณิ ช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ เริ่มต้นจากการประชุมปรึกษาหารือ ระดมความคิดจากอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ประจาสาขาวิชา
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับนิสิต เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นไปตามลักษณะที่พึง
ประสงค์ของหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ แต่ละ
โครงการจะคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการอย่างเหมาะสม เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายหลังจากดาเนิน
โครงการเสร็จสิ้น คณะกรรมการจัดโครงการจะทาการประเมินผลของโครงการโดยประเมินจากทั้งคณะกรรมการผู้จัดโครงการ
ผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินผลในภาพรวมของการจัดโครงการ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข และเพื่อให้การจัดโครงการในครั้ง
ต่อปีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการจัดโครงการต้องจัดทารูปเล่มรายงานผลโครงการนาส่งให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องด้วย
จากการทบทวนกระบวนการของการพัฒนาศักยภาพ และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้
พบว่า โครงการที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ 2559 ควรเพิ่มเติมกิจกรรมหรือโครงการให้มีความทันสมัยมากขึ้น หลักสูตรฯ จึงได้
เพิ่มโครงการขึ้นมาในปีงบประมาณ 2560 เช่น
- โครงการระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning :ERP)
- โครงการอบรมการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ BigData Analytics
เพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวได้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ มีความ
ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อนิสิตในหลักสูตรมากที่สุด อาจารย์ประจาหลักสูตร และคณาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการ
พาณิชย์อิเ ล็กทรอนิก ส์ ได้มี การประชุม หารือ เพื่อ ปรับ ปรุงเปลี่ย นแปลงกิจ กรรมและโครงการให้ทั นสมั ยอยู่เ สมอ และ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการในการจัดกิจกรรมและโครงการให้เหมาะสมกั บนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อทาให้กิจกรรมหรือ
โครงการที่จัดมีประสิทธิภาพสูงสุด
โครงการต่าง ๆ ของหลักสูตรเป็นโครงการที่สร้างทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทาให้นิสิตใน
หลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทั้งการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา การสร้างสรรค์ การสื่อสาร และความ
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ผลการดาเนินงาน
ร่วมมือกัน จะเห็นได้จากโครงการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู้ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมถึงการส่งตัวแทนนิสิตเข้าร่วมการประกวดแข่งขันทักษะ ด้านคอมพิวเตอร์ การจัด
โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office ช่วยสร้างทักษะทางด้านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีให้กับนิสิต นอกจากนี้ยังมีโครงการที่สร้างทักษะชีวิตและอาชีพให้กับนิสิตในหลักสูตร เช่น โครงการธรรมศิลป์
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นา ทาให้นิสิตเกิดทักษะความเป็นผู้นาและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น
การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ประยุกต์ใช้ระบบการเข้าร่วม
กิจกรรมของคณะการบัญชีและการจัดการ โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โครงการพี่ติวน้อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นา
โครงการธรรมศิลป์ และระบบการดาเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ที่สอดคล้องกับระบบกิจกรรม
ของฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบกาหนดรูปแบบกิจกรรมเป็นกิจกรรมบังคับที่ทุกคนต้องเข้าร่วม กิจกรรม
เลือก และกิจกรรมสร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์ การบันทึกการเข้าร่วม โอกาสที่จะได้รับ และการตัดสิทธิ์บางประการหากไม่
เข้าร่วมกิจกรรม
การส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้ประยุกต์ใช้ระบบส่งนิสิตไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของคณะการบัญชีและการจัดการ ตั้งแต่
• กาหนดคุณสมบัติของนิสิต (ชั้นปี และรายวิชาที่สอบผ่านก่อนไปฝึกงาน)
• กาหนดคุณสมบัติของสถานประกอบการ
• กาหนดวิธีการพิจารณา และวิธีการอนุมัติการฝึกงาน
• กาหนดขอบเขตหน้าที่ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
• กาหนดการปฐมนิเทศ
• กาหนดวิธีการรายงานตัวและการรายงานผลการปฏิบัติงาน
• กาหนดวิธีการให้คาปรึกษาขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
• กาหนดการวิธีและเกณฑ์การวัดผล และการประเมินผล
• กาหนดแนวปฏิบัติหลังจากเดินทางกลับจากสถานประกอบการ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทาให้นิสิตได้เรียนรู้การทางาน ได้รับประสบการณ์ตรงจากการทางาน ก่อนที่
จะสาเร็ จการศึ กษา จากกระบวนการในการฝึกประสบการณ์วิชาชี พ นิสิต สามารถเข้าฝึ กประสบการณ์ วิชาชีพ ในสถาน
ประกอบการได้ค รบถ้วน แต่ยังพบปัญหา นั่นคือ การเลือกสถานประกอบการเพื่อฝึ กประสบการณ์วิชาชีพยังมีความไม่
เหมาะสมกับวิชาชีพในอนาคตของนิสิต อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเพิ่มคุณสมบัติ และ
คัด เลื อ กสถานประกอบการให้ เ ป็ น สถานประกอบที่ เ หมาะสมกั บ วิ ชาชี พ ทางด้ า นคอมพิ วเตอร์ แ ละการจั ด การพาณิ ชย์
อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงได้ทาการจัดหาสถานประกอบการที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับวิชาชีพให้กับนิสิต เช่น โรงพยาบาล
สานักงานตารวจ โรงงานอุตสาหกรรมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ งานฝ่าย/แผนกเทคโนโลยีและสารสนเทศ ในบริษัทขนาด
เล็กและขนาดใหญ่ เป็นต้น
ผลที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว นิสิตสามารถเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ และเหมาะสมตรงตามสายวิชาชีพของตนเอง
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ผลการดาเนินงาน
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ+การประเมิน
กระบวนการ+การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนว
ปฏิบัติที่ดี
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

3.4 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ --ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีผู้สาเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2559) จานวน 2 คน
ดาเนินการสารวจผลการประเมินคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
100 ของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 4.32 รายละเอียดดังตาราง
ที่
1
2
3
4
5
6

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดใน มคอ.2
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ด้าน........................................................
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินภาพรวม

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
4.20 คะแนน
4.67 คะแนน
4.00 คะแนน
4.25 คะแนน
4.50 คะแนน
............ คะแนน
4.32 คะแนน

ต้องมีจานวนผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้สาเร็จการศึกษา

3.5 รายงานผลการดาเนินงาน ข้อมูลภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต --ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-- (หลักสูตรระดับปริญญาตรี)
ข้อมูลพืน้ ฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)

จานวน
2
2

ร้อยละ
100
100

2
-

100
.......5..... คะแนน

ต้องมีจานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
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3.6 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของนิสิต
อัตราการคงอยู่ของนิสิตมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยนิสิตรับเข้าในปีการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยู่ในปีที่
2 3 และ 4 เท่ากับ 2, 2 และ 1 คน ตามลาดับ สาหรับนิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยู่ในปี
ที่ 2 และ 3 เท่ากับ 8 คน สาหรับนิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษา 2557 มีอัตราการคงอยู่ในปีที่ 2 เท่ากับ 2 คน
นิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษา 2558 มีอัตราการคงอยู่ในปีที่ 2 เท่ากับ 14 คน และนิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษา
2559 มีอัตราการคงอยู่ในปีที่ 2 ถึง 9 คน
เปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูล 3 ชุดย้อนหลังเพื่อดูแนวโน้ม ซึ่งสามารถนาเสนอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ตาราง กราฟ เป็นต้น

การสาเร็จการศึกษา

ปีการศึกษา
2559
2558
2557

จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
2
1
-

เปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูล 3 ชุดย้อนหลังเพื่อดูแนวโน้ม ซึ่งสามารถนาเสนอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ตาราง กราฟ เป็นต้น
ความพึงพอใจ

และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ รายหลักสูตร ปีการศึกษา 2557
ความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
4.50
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการร้องเรียน
4.50
ความพึงพอใจนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อหลักสูตรการเรียนการสอน
4.30
ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ รายหลักสูตร ปีการศึกษา 2558
ความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
4.09
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการร้องเรียน
4.20
ความพึงพอใจนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อหลักสูตรการเรียนการสอน
4.34
ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ รายหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
ความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
4.41
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและการร้องเรียน
4.08
ความพึงพอใจนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อหลักสูตรการเรียนการสอน
4.51
เปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูล 3 ชุดย้อนหลังเพื่อดูแนวโน้ม ซึ่งสามารถนาเสนอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ตาราง กราฟ เป็นต้น

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ..3.คะแนน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
4.1 ข้อมูลรายวิชา
ชื่อรายวิชา
0909401Business
Policy
0904317Database
Implementation
0909201Macroecono
mics
0909202Business
Law
0904201Business
Programming 1
0904101BCIT
0902101PM
0900101Introduction
to Business
0904202CTOS
0909301POM
0901204Taxation1
0904301Business
Data
Communication and
Computer Network
0909302Business
Finance
0105325English for
Business1
0904324Electronic
Commerce Security
System
0904491Electronic
CommerceLogistics
and Supply Chain
Management
0901202 Accounting
for Management
0904204 Analysis

ภาค
การศึกษา
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

อาจารย์
ผู้สอน

ผศ.มลิ
1
จันทร์
อ.ดร.มณี
0
รัตน์
ผศ.
0
ประภัสสร
อ.ปัญจชัย
0

C+

C

D+

D

F

S

U

0

0

0

0

0

0

0

0

11

11

1

1

6

2

0

0

0

0

0

0

10

10

0

1

2

1

0

4

2

0

0

0

10

8

1

1

4

3

0

0

0

0

0

0

9

9

0

1

2

2

0

0

0

0

0

0

8

8

0
0

1
1

3
3

2
1

1
1

1
1

1
1

0
0

0
0

0
1

9
8

8
6

0

2

3

0

0

0

1

0

0

1

8

6

ผศ.ดร.จรวย 0
อ.ณศิว์
0
อ.ดร.ธัญญ
0
ธร
ผศ.ดร.จรวย

0
0

1
0

1
1

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

2
2

2
2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

1

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

2

2

3

3

2

0

0

0

0

0

0

0

10

10

5

4

2

0

0

0

0

0

0

0

0

11

11

0

0

1

2

0

1

3

0

0

0

7

4

0

1

2

2

3

0

0

0

0

0

8

8

ผศ.ดร.
3
เกรียงศักดิ์
อ.เอกชัย
0
อ.ดร.นริศรา 0
อ.ธมลวรรณ
2

1/2559

ผศ.ดร.จรวย

2/2559

B

4

1/2559

2/2559

B+

6

ผศ.ดร.ธีร
พรรณ
อ.สาริกา

1/2559

A

จานวนนิสิต
ที่
จานวนนิสิตที่
W
ลงทะเบียน สอบผ่าน
เรียน

อ.ประภา
ภรณ์

รศ.นภา
0
ภรณ์
อ.ศิริลักษณ์ 0

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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and Design for
Business Information
System
0904203 Business
Database
Management System
0909303 Business
Research
Methodology
0909203 Business
Statistics
0904322 Electronic
Commerce
0105326 English for
Business 2
0904325 Finance
and Banking for
Electronic
Commerce
0031003 English for
Specific Purposes
0904303 Internet
Programming
0904102
Introduction to
Computer
Programming in
Business
0901101 Principles
of Accounting
0904323 Web
Analysis and Design
0903101
Management and
Organizational
Behavior
ชื่อรายวิชา
0909101
Microeconomics

2/2559

2/2559

2/2559
2/2559

อ.ประภา
ภรณ์

0

0

0

1

2

2

1

1

0

0

0

7

6

ผศ.ดร.
ภูริศร์

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

0

2

2

0

1

1

3

0

0

1

0

0

0

6

1

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

2

2

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

1

0

7

2

0

1

0

0

0

0

11

11

0

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

2

2

0

1

3

0

3

0

0

1

0

0

0

8

7

0

0

0

0

0

2

4

0

0

0

6

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

1

1

2

1

0

0

2

0

0

0

7

5

อ.ดร.แคทลี
0
ยา
อ.เอกชัย
0

2/2559

อ.มานิตา

2/2559

อ.องอาจ

อ.พิมพ์นิภา
2/2559
2/2559

อ.เอกชัย

2/2559

อ.เมธาพร

2/2559
2/2559
2/2559

ผศ.ดร.อัคร
0
วิชช์
อ.ดร.กิตติ
1
พล
ผศ.รุศดา
0

ภาค
การศึกษา
2/2559

อาจารย์
ผู้สอน

อ.ณัฏฐ์

A

0

B+

0

B

0

C+

2

C

2

D+

1

D

1

F

1

S

0

จานวนนิสิต
ที่
จานวนนิสิตที่
W
ลงทะเบียน สอบผ่าน
เรียน

U

0

0

7

6

4.2 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้ผดิ ปกติ

มาตรการแก้ไข

4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้

4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา

แผนการปรับปรุง

4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ด้านความรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง

4.6 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จานวนอาจารย์ใหม่
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

ไม่มีอาจารย์ใหม่
-

4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวนบุคลากรสายสนับสนุน สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่
ที่เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

กิจกรรมที่จดั หรือเข้าร่วม

จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม

โครงการวางแผนกลยุทธ์
ในสาขาวิชา (Positioning
รายสาขา) ณ โบนันซ่า เขา
ใหญ่
โครงการบ่มเพาะนักวิจัย
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ระหว่างวันที่ 3,8,22
กุมภาพันธ์ 2560 และ 28
มีนาคม 2560

10

5

5

-

วางแผนการรับนิสิตใหม่
กาหนดแนวทางการเรียน
การสอนในหลักสูตร
ร่วมกัน
เข้าใจแนวทางในการ
ทางานวิจัยเพื่อขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ

4.8 รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-ผลการดาเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
จากการประชุมกับผู้ประกอบการพบว่าในปัจจุบันต้องการบันฑิตที่มีความสามารถในการพัฒนาแอพ
พลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือทาให้หลักสูตรมีการเปิดรายวิชา การเขียนโปรแกรมสาหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่แบบไร
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
สายในงานธุรกิจ และ Enterprise Resource Planning Software Applications เพื่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาด โดยมีรายละเอียดการดาเนินงานดังนี้
1. มีระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรทั้งสิ้น 8 ขั้นตอนดังนี้
 แผนการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรครบรอบ 5 ปี
 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน/อาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
 ยกร่างหลักสูตรมคอ.2 และวิพากษ์หลักสูตร
 นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
 คณะฯ นาส่งเล่มหลักสูตร มคอ.2 ให้งานหลักสูตร มมส. เพื่อนาเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ
 งานหลักสูตร มมส.คณะรับทราบผลการพิจารณา
 ถ้าผ่านการพิจารณาคณะนาส่งเล่มหลักสูตร มคอ.2 ไปยังงานหลักสูตร มมส. เพื่อนาส่งไปยัง
สกอ. และสภาวิชาชีพ
 ตารางสรุปการรับรองหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย และสกอ.
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา
ในหลักสูตร
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ

1. ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรทั้งสิ้น 8 ขั้นตอนดังนี้
 แผนการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรครบรอบ 5 ปี
 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน/อาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
 ยกร่างหลักสูตรมคอ.2 และวิพากษ์หลักสูตร
 นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
 คณะฯ นาส่งเล่มหลักสูตร มคอ.2 ให้งานหลักสูตร มมส. เพื่อนาเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ
 งานหลักสูตร มมส.คณะรับทราบผลการพิจารณา
 ถ้าผ่านการพิจารณาคณะนาส่งเล่มหลักสูตร มคอ.2ไปยังงานหลักสูตร มมส. เพื่อนาส่งไปยัง
สกอ. และสภาวิชาชีพ
 ตารางสรุปการรับรองหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย และสกอ.
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชา
ในหลักสูตร
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ ปรับเนื้อหาสาระรายวิชาในแต่
ละรายวิชา โดยการใช้กรณีศึกษาที่ทันสมัย
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มีการนาเอากรณีศึกษาที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการ
เรียนการสอน โดยกาหนดไว้ใน มคอ 3 และ มคอ 5

เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
.................................................................................................................................................................
4.9 รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2-ผลการดาเนินงาน
การกาหนดผู้สอน
1. มีระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 12 ขั้นตอนดังนี้
1.1 สาขาวิชาประชุมหารือรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
1.2 ก่อนจัดตารางเรียนวิชาการจะส่งเมลล์วิชาที่จะเปิดในภาคเรียนนั้นๆ ทั้งหมดของคณะฯ วิชา
ศึกษาทั่วไป วิชาแกน และวิชาเอกทั้งเอกบังคับและเอกเลือก ให้อาจารย์แต่ละคนเลือกว่าจะ
สามารถสอนวิชาอะไรได้บ้าง
1.3 วิชาการจะนาข้อมูลรายวิชาไปจัดทาตารางเรียนตามความเหมาะสมและความถนัดของผู้สอนและ
ประกาศตารางสอน
1.4 ประชุมการเรียน การสอนโดยคณบดีภาคการศึกษาที่ 1/2559 และ 2/2559
1.5 สาขาวิชาวางแผนการสอนรายหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกหลักสูตร (ด้านวิชาการ
วิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม), การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21, TQF, PRIDE)
1.6 งานวิชาการกากับติดตามมคอ.3
1.7 งานกิจการนิสิตกากับติดตาม มคอ.4 ทุกสาขาวิชา
1.8 งานวิชาการติดตามคุณภาพการเรียนการสอนอาจารย์เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
1.9 งานวิชาการรวบรวมและเก็บแบบสอบถามการประเมินการเรียนการสอนเป็นประจาทุกภาค
การศึกษา/นิสิตชั้นปีสุดท้าย/การจัดการข้อร้องเรียน/หลักสูตร/ที่ปรึกษา
1.10 สาขาวิชารายงานผลการเรียนการสอนรายหลักสูตรและรายงานกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้น
เรียน
1.11 สาขาวิชาทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร หารือรายวิชาที่สอนถึงความทันสมัยของรายวิชาการ
สอดแทรกองค์ความรู้ใหม่ให้กับนิสิต การเพื่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้บางรายวิชา
1.2 คณะกรรมการประจาคณะดาเนินการทบทวนการตัดเกรดของอาจารย์ในการวัดผลการเรียนรู้ของ
นิสิตในทุกรายวิชา
2 การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3 มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ กากับติดตาม มคอ 3 และ
กาหนดให้มีการนางานวิจัยและโครงการบริการวิชาการเข้าสู่การเรียนการสอน
4 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มคอ 3 ครบทุกรายวิชา และมีรายวิชาที่มีการนา
งานวิจัยและโครงการบริการวิชาการเข้าสู่การเรียนการสอนตามหลักบูรณาการ
ข้อมูลเพิ่มเติม กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสอดคล้องกับการเรียนการสอน
สาหรับศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนานิสิตให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กาหนด และได้รับการ
พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (เน้นผู้เรียนเป็น
สาคัญ) ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ อาจารย์ผู้สอนทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกให้เกิดการ
เรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตได้นาระบบและกลไกการวางระบบผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ของคณะการบัญชีและการจัดการ มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง 8 ระบบ ด้วยกัน ได้แก่ (1) ระบบจัดรายวิชาที่
เปิดสอนและอาจารย์ผู้สอนประจาภาคการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับ มคอ 2 (2) ระบบลงทะเบียน และ
เพิ่ม/ถอน รายวิชาที่ลงทะเบียน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (3) ระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ ของคณะการบัญชีและการจัดการ (4) ระบบการจัดการความรู้ของคณะการบัญชีและการจัดการ
(5) ระบบวัดผลและประเมินผล ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (6) ระบบทวนสอบของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (7) ระบบรายงานผลการเรียนของกองทะเบียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ (8) ระบบ
ประเมินอาจารย์ผู้สอนเมื่อจบภาคการศึกษา เพื่อผู้สอนจะได้ปรับปรุงและแก้ไขในส่วนที่นิสิตได้ให้ความคิดเห็น
ต่าง ๆ ไว้เพื่อนามาปรับใช้กับนิสิตในรุ่นต่อไปได้
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิที่ดี
การกากับ

ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการ

สอน
1. มีระบบและกลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ทั้งสิ้น 3 ขั้นตอนดังนี้
 ประชุมการเรียนการสอนโดยคณบดีภาคการศึกษาที่ 1/2559 และ2/2559
 สาขาวิชาวางแผนการสอนรายหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกหลักสูตร (ด้าน
วิชาการ วิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม), การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21, TQF,
และ PRIDE
 งานวิชาการกากับติดตามมคอ.3
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน
3.
มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ กากับติดตาม มคอ 3 และจัด
ให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
4.
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มีการกากับติดตาม มคอ 5 ครบทุกรายวิชา และมี
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยคณาจารย์ภายในและผู้ใช้บัณฑิตจากภายนอก
ข้อมูลเพิ่มเติม ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ภายใต้ระบบการกากับดูแลของ
กรรมการบริหารคณะการบัญชีและการจัดการ ได้จัดการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามที่ระบุไว้ใน มคอ 2 ตามกระบวนการดังนี้
•
ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร กากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามที่ระบุไว้ใน
มคอ 3
•
อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน มคอ 3 ตามแบบของกองทะเบียนและ
ประมวลผล และการรายงานผลดาเนินงานตาม แบบ มคอ 5
•
นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบลงทะเบียน กองทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
•
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (แต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหลักสูตร) จัดทาผลการทวนสอนฯ (อยู่
ระหว่างการดาเนินการ)
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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•
ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ ให้ความเห็นชอบผลการเรียน
ผลการประเมินอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
•
ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะฯ ให้ความเห็นชอบผลการ
ดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามแบบ มคอ 5 และมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
•
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตจัดทาผลการดาเนินงานหลักสูตรตามแบบ มคอ 7 เพื่อประเมินหลักสูตร
ซึ่งจะดาเนินการเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2559
•
ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเห็นชอบผลการดาเนินงาน
หลักสูตรตามแบบ มคอ 7 พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ซึ่งจะได้ดาเนินงานตามแผน เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ 2/2559
ในทุกรายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินผู้เรียนไว้ใน มคอ.3 และแจ้งให้
นิสิตได้รับทราบและเห็นชอบร่วมกันสาหรับเกณฑ์การประเมิน ในครั้งแรกของการเรียนการสอน การประเมิน
การเรียนรู้ของผู้เรียนถูกประเมินโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย รายงานกลุ่ม รายงาน
เดี่ยว การบ้าน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ซึ่งเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกใช้
ในการประเมินจากสภาพจริงในระหว่างการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนา ปรับปรุง ตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน เช่น การปรับข้อสอบใหม่ การสร้าข้อสอบใหม่ เป็นต้น
หลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญ และส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เข้า
สอบ exit exam ทั้งภาษาอังกฤษ และความรู้ทางด้าน IT นอกจากนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตยังได้จัด
โครงการสอบประมวลความรู้ก่อนจบการศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ
เบื้องต้นของนิสิตก่อนจบการศึกษาผลการทดสอบที่ได้จะส่งผลให้นิสิตตระหนักถึงความสามารถของตนเอง
และเตรียมความพร้อมสาหรับการประกอบอาชีพในอนาคต
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย

การบริการวิชาการทางสังคม

และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (หลักสูตรระดับปริญญาตรี)
1. มีระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 5 ขั้นตอนดังนี้
 งานวิชาการติดตามคุณภาพการเรียนการสอนอาจารย์เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
 งานวิชาการรวบรวมและเก็บแบบสอบถามการประเมินการเรียนการสอนเป็นประจาทุกภาค
การศึกษา/นิสิตชั้นปีสุดท้าย/การจัดการข้อร้องเรียน/หลักสูตร/ที่ปรึกษา
 สาขาวิชารายงานผลการเรียนการสอนรายหลักสูตรและรายงานกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้น
เรียน
 สาขาวิชาทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร หารือรายวิชาที่สอนถึงความทันสมัยของรายวิชา
การสอดแทรกองค์ความรู้ใหม่ให้กับนิสิต การเพื่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้บางรายวิชา
 คณะกรรมการประจาคณะดาเนินการทบทวนการตัดเกรดของอาจารย์ในการวัดผลการ
เรียนรู้ของนิสิตในทุกรายวิชา
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน
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ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลเพิ่มเติม: หลักสูตรได้ตระหนักถึงความสาคัญของการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุงรักษาศิลปะและวัฒนธรรม ดังนี้
1) การนาผลการวิจัยมาใช้อธิบายเป็นตัวอย่างในการเรียนการสอน
2) การสนับสนุนให้นิสิตร่วมแสดงวัฒนธรรมไทยโดยการใส่ชุดผ้าไทยทุกๆ วันพุธ
3) การกาหนดให้มีรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ซึ่งนิสิตจะต้องออกให้บริการความรู้ทางด้าน
บัญชีแก่บุคคลทั่วไป
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี
การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
ผลการดาเนินงาน..................................................................................
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ที่มีความเชี่ยวชาญ

สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
ผลการดาเนินงาน..................................................................................
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี
การช่วยเหลือ

กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
ผลการดาเนินงาน..................................................................................
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ.3..คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

4.10 รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3-ผลการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1. มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาทั้งสิ้น 7
ขั้นตอนดังนี้
 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาและชาระ ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิจครบถ้วน
 อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนกาหนดเกณฑ์การประเมินใน มคอ.3
 ผู้สอนจัดการเรียนรู้และประเมินการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
 ดาเนินการสอบเก็บคะแนน/สอบกลางภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ เพื่อตรวจ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
 แจ้งผลการสอบกลางภาค/สอบเก็บคะแนนแก่นิสิต
 ดาเนินการสอบปลายภาค
 ส่งการประเมินผล/ส่งเกรดรายวิชา
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต และการกากับการประเมินผลการ
เรียนการสอนและประเมิน
3. มีการปรับปรุงเนื้อหาการเรียนการสอนให้มีความสอดคล้องกับการใช้เทคโนโลยีผนวกกับอุปกรณ์
เคลื่อนที่ (โทรศัพท์ Smart Phone, Application บนมือถือ)
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต

1. มีระบบและกลไกการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดยคณะกรรมการประจาคณะ
ดาเนินการทบทวนการตัดเกรดของอาจารย์ในการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตในทุกรายวิชา
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต และการกากับการประเมินผลการ
เรียนการสอนและประเมิน
3. มีการทวนสอบรายวิชาโดยการเข้าร่วมกับงานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนี้
ภาคเรียนที่ 1 / 2559 เปิดสอน 16 รายวิชา มีการทวนสอบทั้ง 16 รายวิชาดังนี้
- Business Policy
- Database Implementation
- Macroeconomics
- Business Law
- Business Programming 1
- BCIT
- PM
- Introduction to Business
- CTOS
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
-

POM
Taxation1
Business Data Communication and Computer Network
Business Finance
English for Business1
Electronic Commerce Security System
Electronic Commerce Logistics and Supply Chain Management

เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบ กลไก+การนาระบบกลไปสู่การปฏิบัต/ิ ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจรเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ

มคอ.7)

ผลการดาเนินงาน
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) โดย
การกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนจัดส่ง (มคอ.5 มคอ.6 ) ในระบบออนไลน์ตามกาหนดเวลา โดยมีกรรมการประจา
หลักสูตร และ สานักบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี ติดตามตรวจสอบ กรรมการประจาหลักสูตรจัดทา
รายงานผลการดาเนินงาน ( มคอ.7 ) เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯตามกาหนดเวลา
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี
การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)

ผลการดาเนินงาน..................................................................................
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
4.11 รายงานผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF --ตัวบ่งชี้ 5.4-ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2559
ข้อ 1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่ วางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมเพื่อการวางแผนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม
2559 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน.5..คน คิดเป็นร้อยละ.
100..
2. ประชุมเพื่อติดตามการดาเนินงานหลักสูตรและทบทวนผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรประจาภาคเรียนที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน
2559 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน.5..คน คิดเป็นร้อย
ละ.100..
3. ประชุมเรื่องการปรับเปลีย่ นกรรมการประจาหลักสูตร วางแผน ติดตาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2559

ผลการดาเนินงาน
และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 23 Tธันวาคม 2559 มี
อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน.5..คน คิดเป็นร้อยละ.100..
4. ประชุมเพื่อติดตามการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน.5..คน คิดเป็นร้อยละ.100..
5. ประชุมเพื่อติดตามการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2560
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน.5..คน คิดเป็นร้อยละ.100..
6. ประชุมเพื่อติดตามและทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 5
มิถุนายน 2560 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน.5..คน คิด
เป็นร้อยละ.100..
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

กรณีที่ไม่มี มคอ.1

หลักสูตรสาขา... ไม่มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านอย่างครบถ้วน คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
กรณีที่มี มคอ.1

หลักสูตรสาขา... มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กาหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู.้ ..ด้านอย่างครบถ้วน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดสอน ดังนี้
-ภาคการศึกษา 1/2559 เปิดสอน 16 รายวิชา
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
-ภาคการศึกษา 2/2559 เปิดสอน 14 รายวิชา
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
สรุปว่าผ่าน ไม่ผ่าน
รายวิชา
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 มีการจัดทารายงานผลการ
ข้อ 4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
ดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
-ภาคการศึกษา 1/2559 เปิดสอน 16 รายวิชา
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
-ภาคการศึกษา 2/2559 เปิดสอน 14 รายวิชา
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2559 คือวันที่ 30
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง เมษายน 2560
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดปีการศึกษา
2. หัวหน้าภาคฯ(ถ้ามี)เห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 1 กรกฎาคม 2560
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 3 กรกฎาคม 2560
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อมูลเดียวกับการรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3

-ภาคการศึกษา 1/2559 เปิดสอน 16 รายวิชา และมีรายวิชาทีไ่ ด้รับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 16 รายวิชา
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2559
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

ผลการดาเนินงาน
-ภาคการศึกษา 2/2559 เปิดสอน 14 รายวิชา และมีรายวิชาที่มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 14 รายวิชา
รายวิชาทีไ่ ด้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชา
ทั้งหมด
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
การดาเนินงานปรับปรุง
ปีการศึกษา 2559
เน้นการเรียนการสอนที่สามารถ
เปิดรายวิชาที่เป็นไปตามความ
เชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบัน
นิยมของสภาวการณ์ปัจจุบัน
เช่น วิชา Mobile Programming
and Wireless Components in
Business

ควรจัดให้แต่ละรายวิชาในหลักสูตรได้
มีการจัดทางานวิจยั และโครงการ
บริการชุมชนเพื่อนามาใช้ในการเรียน
การสอนเพิ่มมากขึ้น
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน

มีการจัดโครงการบริการชุมชม
และระบุไว้ใน มคอ.3 เพื่อ
ประยุกต์กับเนื้อหาที่ใช้สอน

กรณีที่ไม่มีอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2558

มีอาจารย์ใหม่ 2 ท่าน และได้รบั การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ทั้งสองท่าน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2558

ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ใหม่จานวน...คน และได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน จานวน...คน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อมูลเดียวกับหมวดที่ 4 ข้อ 4.6

ข้อ 9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน.5.คน และได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ จานวน.5..คน
ที่
ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
1 ผศ.ดร.ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
บ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ระหว่างวันที่
2 อ.ดร.ภัชษร สิ่วสาแดงเดช
3,8,22 กุมภาพันธ์ 2560 และ
3 อ.ดร.ดวงรัตน์ ธารดารงค์
28 มีนาคม 2560
4 อ.ดร.การันต์ กิจระการ
5 อ.เมธาพร อบทอง
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อมูลเดียวกับหมวดที่ 4 ข้อ 4.7
กรณีที่ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงผ่านข้อนี้
กรณีที่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จานวน...คน และ ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จานวน...คน คิดเป็นร้อยละ....
ที่ ชื่อบุคลากรสายสนับสนุนฯ
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
1
2
3
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2559

ผลการดาเนินงาน
4
5
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อมูลเดียวกับหมวดที่ 4 ข้อ 4.7

ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
ข้อ 13 ..........................................

1. นิสิตปีสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลีย่ 4.51
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลีย่ 4.32

1. ตัวบ่งชี้TQFตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 10 ตัวบ่งชี้
2. มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จานวน 10 ตัวบ่งชี้
3. คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ผ่านตามเกณฑ์
4. คิดเป็น 5.00 คะแนน

สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีT้ QF
ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2559

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

ข้อมูลรายละเอียด
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5.2 รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ --ตัวบ่งชี้ 6.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน
- เนื่องจากผลการประเมินหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2558 มีการแนะนาให้นาระบบที่ทันสมัยมาใช้ใน
การเรียนการสอน ดังนั้นการดาเนินงานของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559 จึงมีการดาเนินงานในภาค
ร่วมของ คณะฯ โดยนาระบบ ERP มาใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร
- อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการ ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการให้บริการแก่นิสิต
และ ความพึงพอใจของนิสิตต่อการใช้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
- หลักสูตรฯ มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งเป็นการประเมินผ่าน
ระบบ reg ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งผลการประเมินดังกล่าวอยู่ในระดับ ดี
สรุปในภาพรวม นิสิต อาจารย์ประจาหลักสูตร และ อาจารย์ผู้สอน มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

ผลการดาเนินงานหลักสูตรมีระบบและกลไกในการสรรหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร์ ซึ่งต้องมีจานวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
สาหรับนิสิตในหลักสูตร ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนอย่างเพียงพอ
นิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ เข้าศึกษาในอาคารบริหารธุรกิจสิริน
ธร ซึ่งเป็นอาคารเรียนที่มีอุปกรณ์ในการเรียนการสอนครบครัน อาทิ เช่นเครื่องฉายภาพ เครื่องคอมพิวเตอร์
และนิสิตสามารถเข้าใช้งานเครือข่ายไร้สายเพื่อสืบค้นข้อมูลในอินเตอร์เน็ตได้ทุกสถานที่ในมหาวิทยาลัย
นอกเหนือจากหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยแล้ว คณะได้จัดให้มีห้องสมุดไว้ที่อาคารเรียน เขตพื้นที่ในเมือง 2
ซึ่งได้รวบรวมหนังสือ ตาราเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงเล่มเค้าโครงการทาโครงงาน และยังมี
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยให้นิสิตไว้สาหรับค้นคว้านอกห้องเรียนจานวน 21 เครื่อง
คณะร่วมกับฝ่ายบริการคอมพิวเตอร์จัดบริการให้แก่นิสิตในการทาโครงงานการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนการ
สอนในรายวิชาต่าง ๆ ของนิสิต ทั้งนี้อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศธุรกิจดยการแจ้งรายการ หนังสือหรือได้มีส่วนร่วมในการจัดการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โ
(
ตาราที่ต้องการใช้ประกอบการเรียนการสอนไปยังสานักวิทยบริการเพื่อให้มีการจัดซื้อเข้า ห้องสมุดต่อไป
นอกจากนีส้ านักคอมพิวเตอร์ และคณะการบัญชีฯ มีการจัดเตรียมโปรแกรมสาเร็จรูปที่มีความจาเป็นในการ
จัดการเรียนการสอน
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

การประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงาน
- จากผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ พบประเด็นที่น่าสนใจ
ดังนี้ นิสิตมีระดับความพึงพอใจมากในทั้งสามด้าน อันได้แก่ ด้านเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้านห้อง
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ผลการดาเนินงาน
คอมพิวเตอร์ และ ด้านการให้บริการ จากข้อเสนอแนะที่นิสิตได้เสนอให้มีการทาความสะอาดห้อง
คอมพิวเตอร์มีความสอดคล้องกับระดับความพึงพอใจให้หัวข้อความสะอาดของห้อง รวมถึงอุปกรณ์
ภายในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ด้วย
- หลักสูตรได้ทาการวิเคราะห์ ต้นเหตุของปัญหา ได้ข้อสรุป เบื้องต้น ดังนี้
 ถึงแม้ว่าจะมีการออกข้อบังคับไม่ให้มีการนาอาหาร หรือเครื่องดื่มเข้าไปในห้องปฏิบัติการ นิสิตบางส่วน
ยังคงไม่ปฏิบัติตามระเบียบ เป็นเหตุให้การดูแลรักษาความสะอาดทาได้ยากขึ้น
 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีการใช้งานอยู่เสมอทาให้ผู้รับผิดชอบไม่สามารถเข้าทาความสะอาดได้
สะดวกนัก
- หลักสูตรได้ทาได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาต่อ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ รองคณบดี
ฝ่ายกิจการนิสิตและอาคารสถานที่ดังนี้
 จัดให้มีการทาความสะอาดครั้งใหญ่ก่อนเปิดภาคการศึกษา
 มีการจัดให้แม่บ้านทาความสะอาดทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
 เสนอให้เพิ่มจานวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ ห้องบริการคอมพิวเตอร์
การปรับปรุงแผนการดาเนินงาน
 จัดให้มีการทาความสะอาดครั้งใหญ่ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2559
 มีการจัดเวรให้แม่บ้านทาความสะอาดทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง
 กาชับผู้สอนในการประชุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ให้ช่วยดูแลการนาอาหารเข้าไปรับประทานใน
ห้องเรียน และ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มีการวางแผนและงบประมาณเพื่อเพิ่มจานวนห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ ห้องบริการคอมพิวเตอร์
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ.3..คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
6.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ประเด็น
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

ข้อมูลรายละเอียด
*************************

6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็น
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

41

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็น

ข้อมูลรายละเอียด

กระบวนการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี
ประเด็น
การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลรายละเอียด

หมวดที่ 8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการดาเนินงาน

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

8.2 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................

หมวดที่ 9 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตารางผลคะแนนการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ตัวชี้บ่งชี้

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
ผ่าน
สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉลี่ย 4.32
4.32
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ
ร้อยละ100
5.0
ภายใน 1 ปี เฉพาะระดับปริญญาตรี
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ตัวชี้บ่งชี้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)
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ผลการ
คะแนน
ดาเนินงาน
4.66
3
3
3

3
3
3
3.00

3
2.22
ร้อยละ80
ร้อยละ20
ร้อยละ0
4
3.07
3
3
3
ร้อยละ 100

3
2.22
5.00
1.67
0.00
4.00
3
3
3
5

3.5
3

3
3
3.42

43

