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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจําปการศึกษา 2559
(ผลการดําเนินงานระหวางวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)

วันที่รายงาน 5 กรกฎาคม 2560

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

รับรองความถูกตองของขอมูล
1. ประธานหลักสูตร : อาจารย ดร. รัตนาวดี สนธิประสาท
ลายเซ็น :______________________________________ วันที่รายงาน
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : อาจารยศิริลักษณ ไกยวินิจ
ลายเซ็น :______________________________________ วันที่รายงาน
3. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : อาจารยประภาภรณ ชุบสุวรรณ
ลายเซ็น :______________________________________ วันที่รายงาน
4. อาจารยประจําหลักสูตร : อาจารย ดร.กาญจนา หินเธาว
ลายเซ็น :______________________________________ วันที่รายงาน
5. อาจารยประจําหลักสูตร : อาจารยวราวุฒิ นาคบุญนํา
ลายเซ็น :______________________________________ วันที่รายงาน

:__________________________
:__________________________
:__________________________
:__________________________
:__________________________

6. เห็นชอบโดย : อาจารย ดร.มณีรัตน วงษซิ้ม (หัวหนาภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ : __________________________
7. เห็นชอบโดย :

ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ : __________________________
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บทสรุปผูบริหาร
ชื่ อ หลั ก สู ต ร บริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า คอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ คณะ การบั ญ ชี แ ละการจั ด การ
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคาม มี ผ ลการดํ า เนิ น งานในป ก ารศึ ก ษา 2559 ได ม าตรฐานตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ และมีคุณภาพอยูในระดับดี...3.34...คะแนน ตามเกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 6 องคประกอบ (13 ตัวบงชี้) โดยองคประกอบที่ 1 (ตัวบงชี้ 1.1) ผาน ตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตร สําหรับองคประกอบที่ 2-6 พบวา หลักสูตรมีผลการประเมินตนเองโดยรวมอยูในระดับคุณภาพดี 3.34
โดยจําแนกเปน
องคประกอบที่อยูในระดับคุณภาพ "ดีมาก"
จํานวน 1 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่อยูในระดับคุณภาพ "ดี"
จํานวน 1 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่อยูในระดับคุณภาพ "ปานกลาง" จํานวน 2 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 3, 4, 6
องคประกอบที่อยูในระดับคุณภาพ "นอย"
จํานวน - องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลประเมินคุณภาพหลักสูตร จําแนกตามปจจัยนําเขา (Input) กระบวนการ (Process)
และผลลัพธ (Output) พบวา
ดานปจจัยนําเขา (Input)
มีคะแนน 3.00 คะแนน
ดานกระบวนการ (Process) มีคะแนน 3.50 คะแนน
ดานผลลัพธ (Output)
มีคะแนน 4.18 คะแนน
จากผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร ตั้งแตปการศึกษา 2557 ถึงปการศึกษา 2559 พบวา หลักสูตร
มีพัฒนาการของผลประเมินคุณภาพ [ ] ดีขึ้น [ ] ลดลง  ไมเปลี่ยนแปลง โดยมีผลประเมินดังนี้
ปการศึกษา 2557 มีระดับคุณภาพ ดี
3.26 คะแนน
ปการศึกษา 2558 มีระดับคุณภาพ ดี
3.21 คะแนน
ปการศึกษา 2559 มีระดับคุณภาพ ดี
3.34 คะแนน (ผลการประเมินตนเอง SAR)
ผลงานที่โดดเดนของหลักสูตรในปการศึกษา 2559
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิที่สูงขึ้น 1 คน
จุดเดนในภาพรวมของหลักสูตรในปการศึกษา 2559
บัณฑิตไดงานทําเพิ่มขึ้น และความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตเพิ่มขึ้น
โอกาสในการพัฒนาของหลักสูตรในปการศึกษา 2560
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ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ประจําปการศึกษา 2559 และ
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Check Assessment)
ประจําปการศึกษา 2557-2558 ตามตัวบงชี้ระดับหลักสูตร
ตัวชี้บงชี้
องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่
กําหนดโดย สกอ.
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.2

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ดงานทํา หรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ป
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 2

องคประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3.2

การสงเสริมและพัฒนานิสิต

3.3

ผลที่เกิดกับนิสติ

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 อาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
4.2

คุณภาพอาจารย
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญา
เอก
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทาง
วิชาการ

ปการศึกษา

ผลการดําเนินงาน

SA2559
CA2558
CA2557

ผาน
ผาน
ผาน

SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557

คาเฉลี่ย 4.02
คาเฉลี่ย 3.89
คาเฉลี่ย 4.30
รอยละ 97.49
รอยละ 83.20
รอยละ 95.87
4.18
4.03
4.55

SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

SA2559
CA2558
CA2557

3.00
3.00
2.00
3.00
รอยละ 40
รอยละ 20
รอยละ 20
รอยละ 0
รอยละ 0
รอยละ 0

SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
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คะแนน

4.34
4.16
4.79

3.00
3.00
3.00

5.00
5.00
5.00
0
0
0
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4.2
(ตอ)
4.3

ตัวชี้บงชี้
- ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2

การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน

5.3

การประเมินผูเรียน

5.4

ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 5

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู

คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องคประกอบที่ 2-6)

ปการศึกษา
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557

ผลการดําเนินงาน
รอยละ 16
รอยละ 0
รอยละ 8
3.00
3.00
3.00
3.00
2.44
3.30

SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557

3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00

SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
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3.00
3.00
3.00
รอยละ 100
รอยละ 100
รอยละ 100
3.50
3.50
3.50
3.00
3.00
3.00

คะแนน
4.00
0.00
2.00

5.00
5.00
5.00

3.00
3.00
3.00
3.34
3.21
3.26
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หมวดที่ 1 ขอมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสหลักสูตร 25510211108346
1.1.1  มี มคอ.1
1.1.2  ไมมี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบหลักสูตร 29 เมษายน 2556
1.3 วันที่นําสงหนังสือแจง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร 29 เมษายน 2556
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต.ขามเรียง
อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
1.5 อาจารยประจําหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ที่ระบุใน มคอ.2 และ ปจจุบัน
ที่ระบุใน มคอ.2
1.อาจารยยงยุทธ รัชตเวชกุล
2. อาจารยประภาภรณ ชุบสุวรรณ
3. อาจารยศิรลิ ักษณ ไกยวินิจ
4. อาจารย ดร.มณีรัตน วงษซิ้ม*
5. อาจารยปวรปรัชญ หงสากล*

2557-2558
1. อาจารย ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท*
2. อาจารยศิรลิ ักษณ ไกยวินิจ*
3. อาจารยประภาภรณ ชุบสุวรรณ
4. อาจารยวิชนี เอี่ยมชุม
5. อาจารยวราวุฒิ นาคบุญนํา

2559
1. อาจารย ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท*
2. อาจารยศิรลิ ักษณ ไกยวินิจ*
3. อาจารยประภาภรณ ชุบสุวรรณ
4. อาจารย ดร.กาญจนา หินเธาว
5. อาจารยวราวุฒิ นาคบุญนํา

1.5.2 ขอมูลประวัติการศึกษาอาจารยประจําหลักสูตรปจจุบัน --ตัวบงชี้ 4.2—
รายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรปจจุบัน
1. อาจารย ดรรัตนาวดี .
สนธิประสาท

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ

ปที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

ตรี

2543

โท

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา

กลุม
สาขาวิชา
ที่จบ
ตาม ISCED

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา

0322

สารสนเทศศึกษา

2547

วิทยาการสารสนเทศ
ศาสตรบัณฑิต
Master Commerce

0613

เอก

2557

D.B.A.

0413

Information System
& Technology
Strategic
Management

2. อาจารยประภาภรณ
ชุบสุวรรณ*

ตรี
โท

2541
2545

ครุศาสตรบัณฑิต
คอ.ม.

0111
0611

3. อาจารยศิริลักษณ ไกย
วินจิ *

ตรี
โท

2538
2546

วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต

0613
0613

คอมพิวเตอรศึกษา
คอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
วิทยาการคอมพิวเตอร
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี
Macquarie University
Alliant International
University
สถาบันราชภัฏจันทรเกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระ
จอมเกลาธนบุรี
สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกลา พระนครเหนือ
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รายชื่ออาจารยประจํา
หลักสูตรปจจุบัน
4. อาจารย ดร.กาญจนา

หินเธาว

5. อาจารยวราวุฒิ นาค
บุญนํา

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ

ปที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

ตรี
โท

2540
2549

เอก

2556

ตรี
โท

2541
2549

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (บริหาร
เทคโนโลยี)
วิทยาศาสตรดุษฏี
บัณฑิต
วิทยาศาสตรบัณฑิต
วิทยาศาสตร
มหาบัณฑิต (บริหาร
เทคโนโลยี)

กลุม
สาขาวิชา
ที่จบ
ตาม ISCED

0446
0413

0912
0413

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา
วิทยาศาสตร (สถิติ)
การบริหาร
เทคโนโลยี (การจัดการ
คอมพิวเตอร)
ธุรกิจเทคโนโลยีและการ
จัดการนวัตกรรม
วิทยาศาสตรการแพทย
การบริหาร
เทคโนโลยี (การจัดการ
คอมพิวเตอร)

ชื่อสถาบันที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

1.5.3 ขอมูลผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรคอาจารยประจําหลักสูตรปจจุบัน --ตัวบงชี้ 4.2-รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสรางสรรค
1. อาจารย ดร.รัตนาวดี
Chanthinok, Kriangsak, Sonthiprasat, Rattanawadee,
สนธิประสาท
Jarutarunchy, Prapatsorn (2017). Management
Information System for the Thai Qualifications
Framework for Higher Education: A Case Study of
Mahasarakham Business School, Mahasarakham
University. Journal of Accountancy and Management,
Vol. 9 Issue 4, p199-210.
2. อาจารยศิรลิ ักษณ ไกยวินิจ 1.
2.
3. อาจารยประภาภรณ
1.
ชุบสุวรรณ
2.
4. อาจารย ดร.กาญจนา หินเธาว 1.
2.
5. อาจารยวราวุฒิ นาคบุญนํา 1.
2.
ผลรวมคาน้ําหนักคุณภาพ
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คาน้ําหนักคุณภาพ
0.8

0.8
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1.6 รายชื่ออาจารยผูสอน
อาจารยผูสอนภายในคณะ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
ผศ.ดร.ณรัฐวรรณ มุสิก
ผศ.ดร.ศุภพงษ ปนเวหา
ผศ.ดร.สุมิตรา จิระวุฒินันท
ผศ.ประภัสสร วารีศรี
ผศ.มลิจันทร ทองคํา
รศ.ดร.ณัฐวงศ พูนพล
อ.เบญจมาภรณ สมบัติธีระ
อ.เมธาพร อบทอง
อ.เลอศักดิ์ โพธิ์ทอง
อ.เอกชัย แนนอุดร
อ.เอกภูมิ วงษาไฮ
อ.กิตติพล วิแสง
อ.ชัชวาลย ศรีมนตรี
อ.ญาดา สามารถ
อ.ณศิว ชูวิรัช
อ.ดร.ดวงรัตน ธารดํารงค
อ.ดร.ธกานต ชาติวงศ
อ.ดร.ธัญญธร ศรีวิเชียร
อ.ดร.นริศรา แกวสุรินทร
อ.ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ
อ.ดร.มณีรตั น วงษซิ้ม
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
อ.ดร.อรวรรณ วรานันตกุล
อ.ประภาภรณ ชุบสุวรรณ
อ.พิมพกานต สุวรรณธาดา
อ.ศิริลักษณ ไกยวินิจ

1
2
3
4
5

อาจารยผูสอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)
อ.ดุจตะวัน
อ.สาริกา
อ.พรพรรณ
อ.คันธพร
ดร.สุรศักดิ์

1
2
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อาจารยพิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)

พ.ต.ท.อ.ดร.ณรงค ศรีวเิ ชียร
อ.ปญจชัย เพ็ญประชุม
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1.7 รายงานผลการดําเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ. -ตัวบงชี้ที่ 1.1-ขอที่
1

เกณฑการประเมิน
จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร

11

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กําหนด

ผลการดําเนินงาน
มีจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร 5 คน
และไมเปนอาจารยประจําหลักสูตรอื่น
พรอมทั้งประจําหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
สรุปวา ผาน ไมผาน
1. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 คน
มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับ
สาขาวิชาที่เปดสอน
2. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 5 คน
มีคุณวุฒิตั้งแตปริญญาโท หรือตําแหนง
ทางวิชาการตั้งแตผูชวยศาสตราจารย
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธกับสาขาวิชาที่
เปดสอน
สรุปวา ผาน ไมผาน
รับนิสิตรุนแรกเมื่อปการศึกษา 2559
ครบวงรอบการปรับปรุงในปการศึกษา
2560 โดยยังไมครบกําหนดระยะการ
ปรับปรุง จึงผานเกณฑขอนี้
สรุปวา ผาน ไมผาน
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หมวดที่ 2 อาจารย
2.1 รายงานผลการดําเนินงาน คุณภาพอาจารย --ตัวบงชี้ที่ 4.2-ประเด็น
2.1.1 รอยละอาจารยที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
2.1.2 รอยละอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ
2.1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย
คะแนนเฉลี่ย

ขอมูล
รอยละ 40
รอยละ 0
รอยละ 20

คะแนนประเมิน
5
0
4
3

2.2 รายงานผลการดําเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย --ตัวบงชี้ที่ 4.1-ผลการดําเนินงาน
ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
หลักสูตรไดทําการวางแผนรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อเขามาทําหนาที่บริหารหลักสูตรโดยมีการ
กําหนดเปาหมาย ดังนี้
1. อาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวน 5 คน
2. อาจารยประจําหลักสูตรมีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานกําหนด
จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2559 หลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน
และมีคุณภาพเปนไปตามเกณฑตามมาตรฐานที่กําหนดไว ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
จากการวิเคราะหอัตรากําลังของอาจารยในภาควิชา พบวา มีอาจารยที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกและ
มีคุณวุฒิตรงสาขาและไมไดเปนอาจารยประจําหลักสูตรใดๆ หลักสูตรจึงไดขอเสนอของแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตรใหมมาทดแทนอาจารยประจําหลักสูตรเดิม โดยนําเสนอไปยังฝายวิชาการเพื่อใหดําเนินการตาม
ขั้นตอน ซึ่งทําใหหลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรใหมมาแทนอาจารยประจําหลักสูตรเดิมจํานวน 1 คน
ไดแก อ.ดร.กาญจนา หินเธาว แทน อ.วิชนี เอี่ยมชุม เมื่อหลักสูตรไดอาจารยประจําหลักสูตรใหมตามที่ไดรับ
การแตงตั้งตามคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 1/2560 (ลงวันที่ 27 มกราคม 2560) เปนเรียบรอยแลว
หลักสูตรจึงไดทําการประชุมและอบรมอาจารยใหมโดยมอบหมายใหประธานหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบและ
ดูแล
ในปการศึกษา 2558 ที่ผานมานั้น การดําเนินงานของหลักสูตรไดมีการแบงหนาที่รับผิดชอบในการดูแล
นิสิต ผลการดําเนินงานบางกิจกรรมยังคงลาชาอยู ประกอบกับ มีการปรับเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตรใหม
ดังนั้น ในปการศึกษา 2559 จึงไดมีการประชุมเพื่อวางแผนการบริหารอาจารยในหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น โดยใชวิธีการวิเคราะหภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตรและไดทําการกําหนดโครงสรางการ
บริหารหลักสูตรใหมีความชัดเจนมากขึ้น โดยมีการมอบหมายงานใหอาจารยประจําหลักสูตรตามความถนัด
ของแตละคน ดังนี้
อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท

อ.ศิริลักษณ ไกยวินิจ

อ.ประภาภรณ ชุบสุวรรณ

อ.ดร.กาญจนา หินเธาว
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อ.วราวุฒิ นาคบุญนํา
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ผลการดําเนินงาน
ประธานผูรับผิดชอบหลักสูตร (อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท) ทําหนาที่กํากับดูแลการบริหารจัดการ
หลักสูตรในภาพรวม ผูรับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 2 (อาจารยศิริลักษณ ไกยวินิจ) ทําหนาที่รับผิดชอบเรื่อง
บัณฑิตและนิสิต ผูรับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 3 (อาจารยประภาภรณ ชุบสุวรรณ) ทําหนาที่รับผิดชอบเรื่อง
อาจารย กรรมการผูรับผิดชอบหลักสูตร ผูรับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 4 (อาจารย ดร.กาญจนา หินเธาว) ทํา
หนาที่รับผิดชอบเรื่องหลักสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเรียน และผูรับผิดชอบหลักสูตร คนที่ 5
(อาจารยวราวุฒิ นาคบุญนํา) ทําหนาที่รับผิดชอบเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
อยางไรก็ตาม อาจารยประจําหลักสูตรไดมีขอตกลงรวมกันในการทํางานโดยมุงเนนใหทุกคนมีสวนรวม
โดยการจัดประชุมปรึกษาหารือและทํางานรวมกันอยางตอเนื่อง จึงทําใหทุกคนมีความสุขกับการทํางานและ
ทําใหการทํางานของหลักสูตรดีขึ้น นอกจากนี้ ยังไดมีการประชุมตกลงรวมกันในเรื่องของการสรางขวัญและ
กําลังใจในการทํางานโดยการเสนอขอภาระงานใหกับอาจารยประจําหลักสูตรที่สามารถใชประเมินผลการ
ทํางานใน TOR อีกดวย ทําใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนมีความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้น ซึ่งถือวา
เปนการปรับกระบวนการในการบริหารอาจารยจากปการศึกษา 2558
สวนในเรื่องของการวางแผนสงเสริมและพัฒนาอาจารยประจําหลักสูตร ทั้งดานพัฒนาตนเองและผลงาน
วิชาการ หลักสูตรไดกําหนดเปาหมายไวดังนี้
1. อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนตองไดรับการพัฒนาตนเองอยางนอยปละ 2 ครั้ง หรือ 2 หลักสูตร
2. อาจารยประจําหลักสูตรตองมีผลงานทางวิชาการอยางนอย 1 เรื่อง
3. อาจารยประจําหลันสูตรตองมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้นอยางนอย 1 คน
จากเปาหมายดังกลาว ประธานหลักสูตรเปนผูรับผิดชอบในการกํากับติดตามและไดกระตุนใหอาจารยทุก
คนดําเนินงานตามแผนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง พบวา อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนา
ตนเองทุกคนอยางนอยปละ 2 ครั้ง เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว
อาจารยประจําหลักสูตรไดทําผลงานทางวิชาการ ดังนี้
1. อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะฯ ในปงบประมาณ 2560 เพื่อมุงสู
การขอตําแหนงวิชาการ จํานวน 1 เรื่อง และมีผลงานบทความวิจัย ตีพิมพเผยแพร จํานวน 1 เรื่อง
2. อ.ศิริลักษณ ไกยวินิจ ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะฯ ในปงบประมาณ 2559 ซึ่งขณะนี้อยู
ระหวางกําลังการดําเนินการจัดทําเลมสมบูรณและกําลังเขียนบทความวิจัย เพื่อตีพิมพเผยแพร และ เขียน
ผลงานวิชาการแลวเสร็จและดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ (ผูชวยศาสตราจารย) ซึ่งอยูระหวางการรอ
ผลการประเมินจากกรรมการภายนอก
3. อ.ประภาภรณ ชุบสุวรรณ กําลังดําเนินการผลิตตําราเพื่อประกอบการเรียนการสอนและเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ
4. อ.ดร. กาญจนา หินเธาว กําลังดําเนินการผลิตตําราเพื่อประกอบการเรียนการสอนและเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ และ ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะฯ ในปงบประมาณ 2559
5. อ.วราวุฒิ นาคบุญนํา กําลังดําเนินการผลิตตําราเพื่อประกอบการเรียนการสอนและเสนอขอ
ตําแหนงทางวิชาการ และ ไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากคณะฯ ในปงบประมาณ 2559
จึงทําใหหลักสูตรดําเนินงานสําเร็จตามเปาหมาย
ในรายละเอียดขางตนนี้ ทําใหหลักสูตรดําเนินงานไดสําเร็จตามเปาหมาย ซึ่งเปนกระบวนการทํางานในขั้น
การวางแผนที่มีผลลัพธชัดเจนสามารถติดตามผลได
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
สรุปผลการดําเนินงาน หลักสูตรไดมีการประเมินระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร พบวา
การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรใหมหากมีอาจารยประจําประจําหลักสูตรไมเปนไปตามมาตรฐาน
กําหนดเรื่องจํานวนหรือคุณสมบัติ อาจทําใหเกิดปญหาในการบริหารหลักสูตรได หลักสูตรจึงทําการวิเคราะห
และปรับเปลี่ยนกระบวนการดังกลาวโดยมีการปรับเปลี่ยนอาจารยที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมมากวาเขามาทํา
หนาที่บริหารหลักสูตรแทนอาจารยประจําหลักสูตรเดิมที่อาจจะเกิดปญหา และไดมีการปรับกระบวนการ
บริหารอาจารยจากการที่ไมการแบงโครงสรางการบริหารที่ชัดเจนมาเปนการแบงโครงสรางที่ชัดเจนและ
มอบหมายหนานที่ความรับผิดชอบมาขึ้น
สวนการสงเสริมพัฒนาอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และ การพัฒนาคุณวุฒิอาจารยประจําหลักสูตร
จากกระบวนการที่ไดดําเนินงากนก็เกิดผลเชิงประจักษคือ มีอาจารยยื่นขอรับตําแหนงทางวิชาการ และ มี
อาจารยที่มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้น
ระบบการบริหารอาจารย
มหาวิทยาลัย และคณะฯ มีนโยบาย ระบบและกลไกในการบริหารอาจารยประจําหลักสูตรในดาน ตาง ๆ
โดยหลักสูตรรับนโยบายมาปรับใชในการบริหารอาจารยในดานตาง ๆ ดังนี้.
1. การสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยมีความรู ทักษะ และความกาวหนาในวิชาชีพ
2. การสงเสริมใหอาจารยเขาสูตําแหนงทางวิชาการ และพัฒนาศักยภาพของตนสูงขึ้น
3. การกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยประจําหลักสูตรอยางชัดเจน
4. การมอบหมายภาระหนาที่ใหเหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และประสบการณ
จํานวนอาจารยเพียงพอในการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากระบบการจัดการของคณะเปนระบบที่สามารถ
ระบบการสงเสริมและพัฒนาอาจารย
หลักสูตรฯ ภายใตการบริหารงานของคณะฯ โดยกรรมการบริหารคณะฯมีการวางแผนระยาวดาน
อัตรากําลัง การสรรหา การรับและการดูแลรักษา การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการกําหนดบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบ
ของอาจารยประจําหลักสูตรชัดเจน หมอบหมายภาระหนาที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรูความสามารถ
การสงเสริมและพัฒนาอาจารย
หลักสูตรฯ ภายใต คณะการบัญชีและการจัดการ คณะมีนโยบายในการสงเสริมและพัฒนาอาจารยที่
ชัดเจน ทั้งในดานการศึกษาตอซึ่งในปจจุบันหลักสูตรมีอาจารยประจําหลักสูตรที่สําเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอก 2 คน คิดเปน รอยละ 40 ดานการสงเสริมและการพัฒนาการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ มีการ
สนับสนุนดานงบประมาณสําหรับการทําวิจัยเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งปจจุบันมีอาจารยประจํา
หลักสูตรไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัย เพื่อพัฒนาตําแหนงทางวิชาการใหสูงขึ้น 3 คน ดานการอบรม พัฒนา
ตนเองเพื่อเพิ่มความรูความสามารถเพื่อสรางความเขมแข็งในทางวิชาการใหมากขึ้น
โดยไดมีการจัดสรรงบประมาณประจําปใหอาจารยประจําหลักสูตรและอาจารยในสาขาวิชา คอมพิวเตอร
ธุรกิจ คนละ 30,000 บาทตอป อยางตอเนื่อง และ อาจารยประจําหลักสูตรไดรับการพัฒนาทุกคนทั้งใน
โครงการที่คณะจัดเอง ในโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง ศักยภาพบุคลากรยุคใหมในการขับเคลื่อนองคกรสู
ความเปนเลิศ
หลักสูตรไดมีการทบทวนกระบวนการสงเสริมและพัฒนาอาจารย พบวา ควรมีการเพิ่มกระบวนการใน
การจัดรายวิชาตามความเชี่ยวชาญและเสนอใหกรรมการประจําหลักสูตรสง Road Map การพัฒนาตนเองสู
การขอตําแหนงทางวิชาการ เพื่อใหอาจารยประจําหลักสูตรสามารถพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อมุงสูการขอ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
ผลงานวิชาการ จากการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย สงผลใหมีอาจารยประจําหลักสูตร
1 ทานผลงานวิชาการแลวเสร็จและดําเนินการขอตําแหนงทางวิชาการ และผานการพิจารณาจากรรมการ
ประจําคณะฯ แลว และ อีก 2 ทานจะทําการเสนอผลงานเพื่อเขารับการพิจารณาผลงานวิชาการจาก
คณะกรรมการประจําคณะฯ ในปการศึกษา 2560
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ เทากับ 4 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
มีอาจารยยื่นขอรับตําแหนงทางวิชาการ และ มีอาจารยที่มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นเพิ่มขึ้น
2.3 รายงานผลการดําเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย --ตัวบงชี้ที่ 4.3-ผลการดําเนินงาน
การคงอยูของอาจารย
อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน คงอยูตลอดระยะเวลาครบ 5 คน คิดเปน รอยละ 100
ความพึงพอใจของอาจารย

จากการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรอยางสม่ําเสมอ เพื่อวางแผน กํากับดูแล ประเมินผล และ
ทบทวนผลการดําเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวของ โดยผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย
ประจําหลักสูตร อยูในระดับ 5 คือ พึงพอใจมากที่สุด (5 = พึงพอใจมากที่สุด 4 = พึงพอใจมาก 3 = พึงพอใจ
ปานกลาง 2= พึงพอใจนอบ 1 = ควรปรับปรุง) ซึ่งแบงเปนดาน 1. ดานการบริหารและพัฒนาอาจารย 2.
ดานกระบวนการบริหารหลักสูตร และ 3. ดานกระบวนการเรียนการสอน อาจารยประจําหลักสูตรทุกคน มี
สวนรวมในการเสนอความคิด เพื่อการดําเนินงานที่มีคุณภาพ แสดงถึงความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
หลักสูตร แตอยางไรก็ตามหลักสูตร จะดําเนินการสํารวจความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ 2/2559 ผลการสํารวจปรากฏวา กรรมการหลักสูตรฯ มีระดับความพึ่งพอใจตอการบริหาร
หลักสูตรในระดับคะแนน 4.64 ซึ่งถือวาเปนระดับดีมาก
นอกจากนี้ ในการประเมินความพึงพอใจในปการศึกษา หลักสูตรไดสงแบบสอบถามไปยัง 2558
อาจารยผูสอนในสาขาวิชารวมประเมินความพึงพอใจดวย เนื่องจากอาจารยในสาขาวิชาซึ่งทําหนาที่เปนผูสอน
มีสวนรวมในการบริหารหลักสูตรดวย ผลการสํารวจปรากฏวา กรรมการหลักสูตรฯ มีระดับความพึ่งพอใจตอ
การบริหารหลักสูตรในระดับคะแนน 4.71 ซึ่งถือวาเปนระดับดีมาก และปรับกระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล
จากเดิมในรูปแบบกระดาษเปนการเก็บขอมูลโดยใชแบบทดสอบออนไลน ซึ่งเปรียบเทียบกับผลการดําเนินการ
ในป 2557 มีระดับความพึ่งพอใจตอการบริหารหลักสูตร ในระดับคะแนน 4.43 พบวามีระดับความพึงพอใจ
ในระดับคะแนนที่สูงขึ้น
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ เทากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดําเนินงาน การรับนิสิต --ตัวบงชี้ที่ 3.1-ผลการดําเนินงาน
การรับนิสิต
ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดดําเนินการตามกระบวนการรับนิสิต
ใหมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งในสวนของการรับตรง การรับผานระบบกลางของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาแหงชาติ และระบบการรับตรงโดยคณะดําเนินการเอง
กําหนดแผนการรับนิสิต
กระบวนการรับนิสติ เริม่ จากการกําหนดแผนการรับนิสิต โดยสาขาวิชา หลักสูตร และ ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารคณะการบัญชีและการจัดการใหทําการวิเคราะหความตองการของตลาดแรงงาน
จํานวนนิสิตที่อยูในหลักสูตร ความพรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และศักยภาพของผูสอน กอนทําการกําหนดแผนการรับ
นิสิตใหม ภาควิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจจะทําการรวมรวมขอมูลจากสาขาวิชา และ หลักสูตร กอนเสนอใหคณะกรรมการบริหาร
คณะฯ เปนผูพิจารณาอนุมัติแผนในเบื้องตน กอนเสนอตอสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังการกําหนดแผนการรับนิสิตใหม
ไดผา นความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย งานแผนคณะการบัญชีและการจัดการจะไดเตรียมการตั้งงบประมาณเพื่อให
สอดคลองกับจํานวนนิสิตที่จะรับเขาศึกษา
กําหนดระยะเวลาในการรับนิสติ และวิธีการคัดเลือกนิสิตใหม
การดําเนินการรับสมัครนิสติ ใหมในสวนที่คณะฯ ดําเนินการ ศูนยบริการวิชาการคณะการบัญชีและการจัดการจะเปน
ผูดําเนินการรับสมัครนิสติ ใหม โดยศูนยฯ จะทําการประชุมรวมกับภาควิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจเพื่อกําหนดวันเวลารับสมัคร
และ ขั้นตอนการสอบคัดเลือก
ในการรับนิสติ ใหมประจําปการศึกษา 2559 นั้น คณะฯ ไดกําหนดชวงเวลาการรับนิสิตในโครงการที่คณะฯ
ดําเนินการเองใหสอดคลองกับการรับนิสติ ของกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อใหนิสิตใหมสามารถทําการ
รายงานตัวเขาเปนนิสติ ในชวงเวลาเดียวกับนิสิตที่รับเขาจากกระบวนการรับของมหาวิทยาลัย และไมเลยกวากําหนดการรับที่
มหาวิทยาลัยกําหนดไว
นอกจากประเด็นเรื่องปฏิทินการรับสมัครที่มีการดําเนินการใหสอดคลองตามนโยบายของมหาวิทยาลัยแลว
ศูนยบริการวิชาการจะทําการพิจารณาดวยวาการรับในชวงเวลาดังกลาวนั้นสามารถวางแผนการประชาสัมพันธอยางเหมาะสม
ไดหรือไม
การกําหนดวิธีการคัดเลือกนิสติ ใหม สํานักบริหารหลักสูตรจะเปนผูดาํ เนินการกําหนดกลไกในการคัดเลือกนิสิตใหม
เชน การรับสมัครนิสิตเทียบเขา ซึง่ เปนการรับผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เขาศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี โดยทําการเทียบรายวิชาในระดับ ปวส. ใหนิสติ สามารถเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีไดในระยะเวลา 2 ป ภาควิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจไดกาํ หนดใหมีการสอบคัดเลือกโดยการสอบขอเขียนสําหรับนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับปานกลาง กอนทํา
การสอบสัมภาษณอีกครั้งหนึ่ง สําหรับผูส มัครที่มีผลการเรียนในระดับ ปวส. ดีมาก (GPAX 3.00-3.49) ไมตองมีการสอบ
ขอเขียนแตใหทําการสอบสัมภาษณเพียงอยางเดียว และ สําหรับผูสมัครที่มผี ลการเรียนดีเยี่ยม (GPAX 3.50 ขึ้นไป) สามารถ
เขาเรียนไดเลยในระบบโควตานักเรียนเรียนดี
จากกลไกการคัดเลือกนิสิตใหมในรูปแบบดังกลาวไดกําหนดขึ้นเพื่อคัดเลือกผูสมัครที่มคี วามสามารถเพียงพอในการ
เรียนในระดับอุดมศึกษา โดยพิจารณาจากผลการเรียนของสถาบันเดิมหรือการสอบขอเขียน การสอบขอเขียนจะดําเนินการ
โดยมีกระบวนการดังนี้
1) แตงตั้งกรรมการออกขอสอบ ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในสาขาวิชาและ/หรือกรรมการประจําหลักสูตร
2) สํานักบริหารหลักสูตรทําการตรวจเช็คขอสอบ
3) สํานักบริหารหลักสูตรดําเนินการจัดทําขอสอบ
4) อาจารยประจําหลักสูตรเขาไปมีสว นรวมในการแตงตั้งกรรมการสอบสัมภาษณ กําหนดเกณฑในการคัดเลือกนิสิต
และรวมถึงเปนกรรมการสอบสัมภาษณ
5) แตงตั้งกรรมการกํากับหองสอบและกรรมการประมวลผลขอสอบ
6) ดําเนินการจัดการสอบ
7) ประมวลผลการสอบและประกาศรายชื่อผูผา นการสอบ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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การสอบสัมภาษณเปนอีกเครือ่ งมือที่ใชในการคัดเลือกผูส มัครเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรีเพือ่ ประเมิน
ความพรอมของผูส มัครในการเขาศึกษา ในดานสุขภาพกาย สุขภาพจิต และ ทัศนคติตอหลักสูตรฯ
แมนวาการสอบสัมภาษณอาจไมไดจํากัดวาผูสมัครเขาหลักสูตรฯ ตองสัมภาษณกับกรรมการประจําหลักสูตรเทานั้น สํานัก
บริหารหลักสูตรฯ ไดทําการแตงตัง้ กรรมการสอบสัมภาษณที่มีความเกี่ยวของกับหลักสูตร ไมวาจะเปน ผูสอน และ/หรือ
อาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ ประกอบกับทานคณบดีจะเปนผูชี้แจงแนวทางในการสอบสัมภาษณกอนดําเนินการ
สอบสัมภาษณ
ผลดําเนินการการรับเขานิสติ ใหมในปการศึกษา 2558 จากแผนการรับนิสิตในปดังกลาว ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
รวมกับอาจารยประจําหลักสูตร ไดรับทราบผลการดําเนินงานพบวาถึงแมนนิสิตสนใจเขาสมัครเขาเรียนตามเปาที่กําหนด แตมี
จํานวนนิสิตที่มาลงทะเบียนเรียนจริงนอยกวาเปาหมายที่กําหนดไว แตอยางไรก็ตาม หลักสูตรจึงขอปรับจํานวนรับเขาให
นอยลงจากเดิม อันเปนผลมาจากการประเมินกระบวนการของกรรมการบริหารหลักสูตร และ การทําแบบสํารวจจากนิสติ ใน
หลักสูตร
วิเคราะหปญหาและอุปสรรคของการรับเขานิสิตใหม ที่เปนเหตุใหจํานวนนิสิตไมเปนไปตามเปาที่ไดตั้งไว พบวาในการ
ประชาสัมพันธซึ่งเปนการประชาสัมพันธรวมกับหลักสูตรอื่นๆ ของคณะการบัญชีและการจัดการ นักเรียนผูเขารวมรับฟงการ
ประชาสัมพันธอาจมิไดรับขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตรอยางพียงพอ ซึ่งเห็นไดวามีจํานวนนิสติ เพิ่มจากจํานวนนิสิตที่รับเขาในป
การศึกษา 2558 ไมเปนไปตามเปา ซึ่งจะเห็นไดวาแนวโนมของผูส นใจเขาเรียนในหลักสูตรที่เกี่ยวของและสัมพันธกับ
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวนนอยลงทั้งประเทศ
หลักสูตรรวมกับศูนยบริการการศึกษาของคณธการบัญชีและการจัดการ ไดจัดใหมีการออกประชาสัมพันธโดยใหนิสติ
ปจจุบันในหลักสูตร ไดรวมเดินทาง รวมถึงติดตอไปยังสถาบันเดิมทีต่ นเองจบการศึกษา เพื่อเขาแนะแนวกวารุนนองในสถาบัน
ตนเอง ซึ่งจะเห็นไดวาการนัดหมายทําไดอยางมีประสิทธิภาพกวาเดิม จากกระบวนการและการบริหารกระบวนการที่มีการ
พัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง สงผลใหหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจสามารถคัดเลือกนิสิตที่มีคณ
ุ สมบัติพรอมทั้งดานความรูและ
ทัศนคติที่ดีเขาศึกษาในหลักสูตร จากผลการดําเนินงานในการรับนิสิตเขาในปการศึกษา 2559 หลักสูตรไดทําการประชุม
รวมกับภาควิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจ ในการวิเคราะหปญหาและอุปสรรค รวมถึงหาแนวทางแกกระบวนการการรับนิสิตใหมเขา
ศึกษาใน ปการศึกษา 2559 โดยมีผลสรุปจากการประชุมดังนี้
1) กําหนดแผนการรับนิสิตโดยกําหนดกําหนดการรับใหมีความเหมาะสมมากขึ้นในโครงการรับที่คณะฯ ดําเนินการเอง
2) มีการกําหนดใหมีการสัมภาษณนสิ ติ โดยใหนสิ ิตสัมภาษณจากอาจารยในสาขาวิชา และ กรรมการประจําหลักสูตร
เปนกรรมการคัดสรรนิสิต
3) กําหนดขอบเขตและเนื้อหาสาระในขอสอบคัดเลือกนิสิตเทียบเขา
จากการปรับกระบวนการรับนิสติ ทําใหมีนิสิตสนใจสมัครเขาศึกษาตอและผานการสอบคัดเลือกเขาศึกษาตอในป
การศึกษา 2559 ทั้งสิ้น 246 คน ซึ่งมีจํานวนที่มากขึ้นกวาปการศึกษา 2558 ที่ผานมา
การเทียบโอนรายวิชาสําหรับนิสิตเทียบเขา
ในปการศึกษา 2559 มีนิสิตผานการคัดเลือกเขาศึกษาในหลักสูตรผานโครงการเทียบเขาจํานวน 35 คน หลักสูตรได
ทําการเสนอให อาจารยศิรลิ ักษณ ไกยวินิจ ซึ่งเปนกรรมการบริหารหลักสูตรเปนที่ปรึกษานิสติ ในกลุมนี้ เพราะอาจารยมีความ
เชี่ยวชาญในการใหคําแนะนํานิสิตในการเทียบรายวิชา โดยมี หัวหนาภาคฯ และประธานหลักสูตเปนผูใ หแนวทางในการเทียบ
รายวิชา โดยมีกระบวนการดังนี้
1) นัดประชุมนิสิตในหลักสูตรในโครงการในสัปดาหที่หนึ่ง ซึ่งเปนสัปดาหที่กําหนดในปฏิทินการศึกษาใหเปน
ชวงเวลาดําเนินการเทียบโอนรายวิชาที่คณะฯ โดยนิสติ ไดรับแจงใหทําการเตรียมใบแสดงผลการเรียนฉบับ
สมบูรณมาดวย
2) ภาควิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจเตรียมเอกสารเทียบโอนรายวิชา
3) นิสิตไดรับฟงคําชี้แจงถึงระเบียบการเทียบโอนรายวิชาจากหัวหนาภาคฯ
4) หลักสูตร โดยอาจารยที่ปรึกษาไดดําเนินการแนะนํานิสติ ในการกรอกแบบฟอรมเทียบโอน
5) รายวิชาจากรายวิชาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่มีผลการเรียนตั้งแต C ขึ้นไป
6) อาจารยที่ปรึกษาลงนามในเอกสารคํารองขอเทียบโอนผลการเรียน
7) ภาควิชาคอมพิวเตอรธรุ กิจทําการพิจารณาเอกสาร กอนเสนอใหคณบดีลงนามในคํารองเพื่ออนุมัติในสวน
รายวิชาเฉพาะของหลักสูตร
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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8) จัดทําหนังสือนําสงเอกสารเทียบโอนรายวิชาสําหรับนิสติ ในโครงการฯ ไปยังสํานักศึกษาทั่วไป เพื่อพิจารณาการ
เทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
9) รวมรวมเอกสารทั้งหมดเพื่อจัดสงไปยังกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อดําเนินการ
เทียบโอนรายวิชาตอไป
จากผลการดําเนินการตามแผนพบวาการเทียบโอนรายวิชาเปนไปดวยความเรียบรอย หากแตมีนสิ ิตบางสวนที่ไมไดเขา
รวมการประชุมเพื่อฟงคําชี้แจงในการเทียบโอนรายวิชา ทําใหมีความลาชาในการดําเนินการเทียบรายวิชา อีกทั้ง กรอก
แบบฟอรมเทียบโอนรายวิชาไมถูกตอง
หลักสูตรและภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจจึงไดมีการประชุมรวมกันเพื่อประเมินกระบวนการเทียบโอนรายวิชา ทั้งใน
สวนของวิธีการ และ ชวงเวลาดําเนินการ นิสิตเทียบเขามีการรับสมัครและสงเอกสารรายงานตัวในสัปดาหที่ 1 ของเดือน
เมษายน หรือ 4 เดือนกอนเปดภาคเรียน หากมีการเทียบโอนรายวิชากอนเปดเทอมภาคพิเศษ นิสติ ในกลุมนี้สามารถเลือกที่จะ
ลงทะเบียนเรียนลวงหนาในรายวิชาที่ตนเองเทียบรายวิชาไมได ไมวาจะมาจากสาเหตุ สถาบันที่จบการศึกษามิไดกําหนดใหจดั
ใหเรียน หรือ มีผลการเรียนต่ํากวาเกณฑมี่สามารถเทียบโอนได ไดขอ สรุปดังนี้
1) ประกาศใหนสิ ิตไดทราบถึงโครงการเรียนลวงหนาและวิธีการเทียบโอนรายวิชาที่คณะฯ จะไดดําเนินการพรอม
แจงกําหนดการในการแจงรายวิชาสําหรับเรียนลวงหนา หรือ ขอยกเลิกการเรียน
2) กําหนดใหภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจดําเนินการเทียบโอนรายวิชาโดยศึกษาใบแสดงผลการเรียนที่นสิ ิตไดใหไวใน
วันรายงานตัว
3) แยกนิสิตตามสถาบันการศึกษา แลวกําหนดแผนการเทียบโอนใหนสิ ิตในสถาบันนั้นๆ
4) เนื่องจากปการศึกษา 2558 สํานักศึกษาทั่วไป ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรดังนั้นจึงกําหนดใหเทียบโอนรายวิชาใน
หมวดนี้ภายหลัง โดยมีขั้นตอนดังนี้
a. กําหนดรายวิชาทีส่ ามารถเทียบรายวิชาศึกษาทั่วไปหลักสูตร ปรับปรุง ป 2558
b. เสนอแผนและรายวิชาที่สามารถเทียบเคียงกับรายวิชาศึกษาทั่วไปตอกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อ
ประชุมพิจารณา
c. เสนอแผนการเทียบโอนที่ผานการพิจารณาจากกรรมการบริหารคณะฯ ไปยังที่ประชุมสํานักศึกษาทั่วไป
d. ดําเนินการเทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
5) เตรียมเอกสารเทียบโอนรายวิชาใหอาจารยที่ปรึกษาพิจารณากอนวันปฐมนิเทศ
6) แจกเอกสารเทียบโอนรายวิชาใหนสิ ิตเพื่อตรวจเช็คความถูกตอง และลงลายมือชื่อในเอกสาร
7) อาจารยที่ปรึกษารวบรวมเอกสารเสนอตอฝายวิชาการเพื่อดําเนินการแกไขในกรณีพบขอผิดพลาด หรือ เสนอตอ
กรรมการบริหารคณะฯ โดยทานคณบดี ไดลงนามในเอกสาร
8) จัดทําหนังสือนําสงเอกสารเทียบโอนรายวิชาสําหรับนิสติ ในโครงการฯ ไปยังสํานักศึกษาทั่วไป เพื่อพิจารณาการ
เทียบโอนรายวิชาศึกษาทั่วไป
9) รวมรวมเอกสารทั้งหมดเพื่อจัดสงไปยังกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อดําเนินการ
เทียบโอนรายวิชาตอไป
ผลการดําเนินการในขั้นตอนที่ 1 – 4 ตามแผนการดําเนินงานที่ไดรบั การปรับปรุงแลว สามารถดําเนินการไดตาม
ระยะเวลาที่กําหนด และ พบวานิสิตใหความสนใจอยางมาก และ ติดตอสอบถามเพื่อลงทะเบียนเรียนในโครงการเรียน
ลวงหนา นิสิตหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจจํานวน 35 คน ซึ่งหลักสูตรจะไดทําการสอบถามความพึงพอใจจากนิสิตหลังแลว
เสร็จการดําเนินการทุกขั้นตอน และ ประชุมรวมกับภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจอีกครั้งเพื่อประเมินแนวปฏิบัติที่กลาวมาขางตน
การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา

กอนเขาศึกษา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธรุ กิจ มีแผนใหนสิ ิตเขารวมกิจกรรมตางๆ ดังนี้
กิจกรรมปฐมนิเทศดําเนินการในภาพรวมของคณะการบัญชีและการจัดการ และ มหาวิทยาลัย เพื่อใหนิสิตไดทํา
ความเขาใจในระบบการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมนิสิต และ กองทุนเพื่อการศึกษา
กิจกรรมดานวิชาการ – แนะนําวิธกี ารลงทะเบียนเรียน เอกสารสําคัญตางๆ ระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัย ฉบับ ป
2558 ในการติดตองานวิชาการ แนะนําชองทางการติดตอภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

17

ผลการดําเนินงาน

กิจกรรมนิสิต – สโมสรนิสิต ชมรม รุนที่สาขาวิชา
กิจกรรมดานงานกองทุน – การยืนเอกสารกูยมื กองทุนสํารองตางๆ และ หนวยงานที่รับผิดชอบ
การปฐมนิเทศซึ่งจัดโดย สาขาวิชาและกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ในการปฐมนิเทศสวนนี้นิสติ จะไดรบั การปลูกฝง
ทั้งดานการใหความรู ฝกทักษะการดํารงชีวิตในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาศักยภาพดานวิชาการ ตลอดจนปลูกจิตสํานึกการมี
จิตสาธารณะ และการใหบริการในวิชาชีพ
การเขาพบอาจารยที่ปรึกษา ซึ่งผานกระบวนการแตงตั้ง (เอกสารแสดงกระบวนการแตงตั้งอาจารยทปี่ รึกษา) ซึ่งนิสิต
จะไดรับขอมูลที่สําคัญในการใชชีวิตในรั่วมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินการ พบวามากกวารอยละ 85 ของนิสิตใหมเขารวมโครงการครบทุกขั้นตอน และมีระดับความพึงพอใจ
ในระดับดี
หลังการปฐมนิเทศของคณะฯ ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และ สํานักบริหารกิจการนิสติ เชิญกรรมการดําเนินงาน
และกรรมการบริหารหลักสูตรเขารวมประชุมเพื่อจัด KM ในการวิเคราะหปญ
 หาและหาแนวทางปรับปรุงกระบวนการ
ปฐมนิเทศนิสติ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ในการดําเนินงานในปการศึกษา 2558 พบวาการถายทอดสดการปฐมนิเทศจากอาคารพละ ซึ่งเปนการปฐมนิเทศ
ของมหาวิทยาลัย มีระยะเวลายาวกวาที่กําหนดทําใหนิสิตบางสวนอาจใหความสนใจกับเนื้อหานอยลง และ อีกทั้งในหอง
ปฐมนิเทศที่คณะฯ มีนสิ ิตที่ตองพบอาจารยที่ปรึกษาหลายคน ทําใหมีเวลาสําหรับอาจารยที่ปรึกษาพบปะกับนิสิตนอยลง
สาขาวิชาและหลักสูตรทําการประชุมเพื่อทําการประเมินแผนการดําเนินงานและขั้นตอนการทํางาน ที่ประชุมไดพบ
ประเด็นที่นาสนใจจากการปฐมนิเทศเพิ่มเติม ไดแก อาจารยที่ปรึกษาและอาจารยประจําหลักสูตรตองการเวลาในการพบนิสิต
มากขึ้น และ ตองการเพิ่มกิจกรรมระหวางรุนพี่และรุนนอง
หลักสูตรไดเสนอใหมีการแยกหองสําหรับพบอาจารยที่ปรึกษา และ ใหมีการปฐมนิเทศในสวนของคณะฯ แยกเปน
กลุมยอยๆ แทนการถายทอดสด และหลักสูตรไดวางแผนที่จะปฐมนิเทศนิสิตใหม ป 2560 (เตียมความพรอมเรื่องการคิดวิ
เคราหอยางเปนระบบ) หลังจากการปฐมนิเทศของคณะฯ ในวันที่ 29 กรกกฎาคม 2560
ระหวางการศึกษา
หลักสูตรฯ ไดวางแผนใหจัดใหมีคา ยสําหรับนิสติ ชั้นปที่หนึ่ง เพื่อเสริมทักษะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร โดย
กิจกรรมดังกลาวจัดขึ้นในภาคเรียนที่ 1/2559 ซึ่งเปนภาคเรียนที่นสิ ิตตองเรียนรายวิชา Introduction to Computer
Programming in Business ในคายเสริมทักษะ ประกอบดวยกิจกรรม รุนพี่จะทําการทบทวนบทเรียนและชวยตอบคําถาม
ตางๆ รวมกับ อาจารยผเู ชียวชาญสรุปประเด็นที่โปรแกรมเมอรรายใหมตองระมัดระวังในการเขียนโปรแกรม และ ไดจัดอีก
ครั้งสําหรับนิสติ 4 ป ในภาคเรียนที่ 2/2559
หลักสูตรวางแผนใหนสิ ิตในหลักสูตรทุกคน ไดเขารวมกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ และใหความสําคัญตอการ
เขารับการอบรมภาษาตางประเทศอยางตอเนื่อง หากแตการแนะนําใหนิสิตเขารวมโครงการของคณะฯ อาจไมเพียงพอ จึงได
ปรับกระบวนการสรางแรงจูงใจ เพิ่มโอกาสในการไปศึกษาดูงาน หรืออบรมเพิ่มเติม รวมทั้งกําหนดใหมีการเพิม่ โครงการ
พัฒนาทักษะดานภาษาอังกฤษสําหรับงานคอมพิวเตอร ในปการศึกษา 2559
ผลจากการเตรียมความพรอมนิสติ ใหม พบวา นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ นิสิตมีการ
พัฒนาทักษะทางดานคอมพิวเตอรอยางตอเนื่อง เชนเดียวกับ ทักษะดานภาษาอังกฤษ ทําใหนิสิตไดรับคัดเลือกใหรวมโครงการ
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน และนิสิตไดรับรางวัลจากการประกวด แขงขันทักษะทางดานคอมพิวเตอร การเขียนแผนธุรกิจ
และ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร
นอกจากนี้เพื่อใหนิสิตใหมไดปรับตัว ปรับกระบวนการเรียนรูในระดับอุดมศึกษา หลักสูตรยังจะสงเสริมใหนสิ ิตใหม
เขารวมโครงการเตรียมความพรอมกอนเขารับการศึกษา ในรูปแบบการพัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห ซึ่งมีแผนจะจัดใหกับ
นิสิตที่รับเขาศึกษาในปการศึกษา 2559 โครงการดังกลาวจัดโดยภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจและสํานักกิจการนิสติ คณะการ
บัญชีและการจัดการ สําหรับนิสติ ใหมทุกคน

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ เทากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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3.2 ขอมูลนิสิต
จํานวนที่ประกาศ
รับ

ปการศึกษา
ที่รับเขา
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

ปการศึกษา
ที่รับเขา
2554

ปกติ

พิเศษ

รวม

500
500
500
500
500
500
250

100
100
100
100
100
100
50

500
500
500
500
500
500
300

2554

จํานวนผูมสี ิทธิเขา
ศึกษา

จํานวนผูมารายงาน
ตัว

จํานวนที่ลงทะเบียน
เรียน

รวม

ปกติ

ปกติ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

415
216
236
173
120
292

325
276
296
474
164
310
255

210

329
143
166
162
88
212
173

162
136
107
46
39
29
37

491
279
273
208
127
241
210

จํานวนผูสมัคร
ปกติ

415
216
236
173
120
255

พิเศษ

37

พิเศษ

รวม

276
296
474
164
310
292

37

พิเศษ

231
322
348
85
268
173

37

จํานวนนิสิตคงอยู
2556
2557

2555

2559

2558

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

143

136

279

105

17

122

91

0

91

0

0

0

0

0

0

0

0

0

166

107

273 142

0

142 130

0

130 3

0

3

162

46

208 141

0

141 126

0

88

39

127

78
212

2555
2556
2557
2558

0

3

126 126

0

126

38

116

78

38

116

29

241 212

29

241

173

37

210

2559

ปการศึกษา
ที่รับเขา

จํานวนที่รับเขา
ปกติ

พิเศษ

รวม

2554

143

136

279

2555

166

107

273

2556

162

46

208

2557

88

39

127

2558

212

29

241

2559

173

37

210

2555
ปกติ

พิเศษ

จํานวนที่สําเร็จการศึกษา
2557

2556
รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

3

2558

2558

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

91

0

91

0

0

0

0

0

0

130

0

130

0

0

0

94

0

94

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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3.3 รายงานผลการดําเนินงาน การสงเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบงชี้ที่ 3.2-ผลการดําเนินงาน

การควบคุมการดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนิสิตปริญญาตรี
1. จัดทํา คูมือนิสิต แจกใหนิสิตในวันปฐมนิเทศเพื่อใชเปนแนวทางในการเรียน
2. แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาเพื่อคอยใหคําแนะนําปรึกษาดานตางๆ โดยใหที่ปรึกษากําหนดวันเวลาการเขา
พบนิสิตในที่ปรึกษาอยางนอย ภาคเรียนละ 2 ครั้ง และรายงานการใหคําปรึกษาเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา และ
ตองกําหนดตารางการเขาพบใหกับนิสิตอยางนอย 6 ชั่วโมงตอสัปดาห
3. มีการแตงตั้งรองคณบดีฝายวิชาการและหัวหนาภาคเพื่อใหคําแนะนําชวยเหลือและกํากับติดตามการ
ปฏิบัติหนาที่ของที่ปรึกษาและรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริหารคณะตอไป
นอกจากนี้ ยังไดขยายชองทางในการติดตอสื่อสารระหวางอาจารยที่ปรึกษาและนิสิตในที่ปรึกษาผานทาง
social media เช น facebook ของฝ า ยวิ ช าการ facebook ฝ า ยพั ฒ นานิ สิ ต facebook กลุ ม นิ สิ ต กั บ
อาจารยที่ปรึกษา และ facebook ของชมรมตางๆ
ระบบอาจารยที่ปรึกษา
ระบบกําหนดใหนิสิตทุกคนมีอาจารยที่ปรึกษา กําหนดบทบาทหนาที่อาจารยที่ปรึกษาให
คําปรึกษาทั้งทางดานวิชาการ อาทิการลงทะเบียน การพัฒนาศักยภาพทางการเรียน การพัฒนาทักษะการใช
ภาษาอังกฤษ การใชชีวิตที่มีคุณภาพ กําหนดกิจกรรมพบอาจารยที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา
อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ทุกทานไดผานการอบรมการให
คําปรึกษาที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรการอบรมมีวัตถุประสงคใหอาจารยประจํา/อาจารยที่ปรึกษา
สามารถแนะแนวนิสิตไดทั้งดานการเรียน และ การใชชีวิตระหวางการศึกษาในหลักสูตรตลอดระยะเวลา 4 ป
หลักสูตรมีการกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรและ/หรืออาจารยประจําที่ไดรับมอบหมายใหเปนที่ปรึกษา
นิสิตในสําหรับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีการจัดสรรเวลาสําหรับการใหคําปรึกษา
นิสิตอยางนอย 6 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยมีการแจงใหนิสิตในที่ปรึกษาทราบวันเวลาดังกลาวทุกภาคการศึกษา
อีกทั้งมีการสราง Fan page สําหรับนิสิตเพื่อประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ ใหนิสิตในหลักสูตรไดรับทราบ
และเปนชองทางในการรับคําปรึกษา
นอกจากนี้หลักสูตรไดจัดใหมีแบบฟอรม/บันทึกการใหคําปรึกษาแกนิสิตเพื่อใชประกอบการปรับปรุง
การใหคําปรึกษาในอนาคต ปจจุบันหลักสูตรมิไดจัดใหมีการประเมินความพึงพอใจตอการใหคําปรึกษาของ
อาจารยในรูปแบบระดับคะแนน หากแตมิเคยไดรับเรื่องรองเรียนกรณีอาจารยที่ปรึกษาไมมีเวลาในการให
คําปรึกษา
การจัดเก็บขอมูลเพื่อการรูจักนิสิต การแลกเปลี่ยนขอมูลนักศึกษาในกลุมอาจารยผูสอนเพื่อการ
พัฒนานิสิต (ผลการเรียน ลักษณะนักศึกษา จุดแข็งจุดออน) โดย หลักสูตรไดจัดใหมีบันทึกการใหคําปรึกษา
แกนิสิตเพื่อใหสามารถเขาใจนิสิตมากขึ้น อีกทั้งใชประกอบการแลกเปลี่ยนขอมูลนิสิตในกลุมอาจารยผูสอน
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหนิสิตในหลักสูตร
หลักสูตรไดจัดใหมีการประชุมอาจารยผูสอนอยางนอย 3 ครั้งตอภาคการศึกษาเพื่อการแลกเปลี่ยน
ขอมูลนิสิต การจัดการความเสี่ยงดานนักศึกษา (มีขอมูลนิสิตที่มีผลการเรียนต่ํา มีความเสี่ยงที่จะออกกลางคัน
หรือสําเร็จการศึกษาชา ฯลฯ) โดยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดจัดใหอาจารยที่
ปรึกษาสามารถติดตามผลการเรียนผานระบบทะเบียนของมหาวิทยาลัย ( reg.msu.ac.th) และสามารถจํากัด
การลงทะเบียนเรียนของนิสิตที่มีผลการเรียนต่ําหรือมีความเสีย่ งในการออกกลางคัน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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นอกจากนี้งานทะเบียนมีการจัดสงผลการเรียนของนิสิตทุกคนไปยังผูปกครองซึ่งเปนอีกหนึ่ง
กระบวนการที่จะทําใหผูปกครอง และ อาจารยที่ปรึกษาไดรวมกันวางแผนการเรียนใหนิสิตได
ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยที่ปรึกษา
มีการขยายชองทางในการสื่อสารระหวางอาจารยที่ปรึกษา และนิสิตในที่ปรึกษาผานทาง social
media เชน facebook ของฝายวิชาการ facebook ฝายพัฒนานิสิต facebook กลุมนิสิตกับอาจารยที่
ปรึกษา และ facebook ของชมรมตางๆ
โดยหลักสูตรมีการกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษาจัดสรรเวลาสําหรับการใหคําปรึกษานิสิตอยางนอย 6
ชั่วโมงตอสัปดาห พรอมหองพักสําหรับการใหคําปรึกษาโดยมีการแจงใหนิสิตในที่ปรึกษาทราบวันเวลา
ดังกลาวทุกภาคการศึกษา
คณะการบัญชีและการจัดการไดจัดใหมีระบบ e-mail ของคณะฯ ที่สามารถสงจดหมายถึงนิสิต
ในที่ปรึกษาทุกคน รวมถึงการสราง Fan page สําหรับนิสิตแตละกลุมสําหรับการประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารตางๆ ใหนิสิตในหลักสูตรไดรับทราบ และเปนชองทางในการรับคําปรึกษา นอกจากนี้ในระบบทะเบียน
ของมหาวิทยาลัย (reg.msu.ac.th) ยังมีอีกหนึ่งชองทางในการสื่อสารกับนิสิตในที่ปรึกษาและผูปกครอง
จากผลการดําเนินงานในปการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการในการดูแลการ
ใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวทางแกนิสิต พบวานิสิตที่ไมจบการศึกษาตามระยะเวลา ถึงแมวามีจํานวนไม
มากนัก แตเปนนิสิตกลุมที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ กรรมการประจําหลักสูตร
จึงมีมติใหทําการโอนรายชื่อนิสิตกลุมดังกลาวใหประธานหลักสูตรไดดูแลตอจากอาจารยที่ปรึกษาเดิมหากนิสิต
ไมจบภายในเวลา 4 ป
หลักจากดําเนินการตามวิธีการดังกลาว ทําใหประธานหลักสูตรสามารวางแผนการเปดรายวิชา
สําหรับนิสิตกลุมดังกลาวใหสามารถจบการศึกษาไดรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงแนะนําการลงทะเบียนรวมกับรายวิชา
ที่สามารถเทียบเคียงไดกรณีนิสิตอยูในหลักสูตรเดิม
หลักสูตรไดติดตามดูแลโดยการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตตอการใหคําปรึกษาของอาจารยที่ปรึกษา
พบวานิสิตมีความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.23)
การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาโครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ
ระบบการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ
หลักสูตรฯ ไดมีการสอบถามนิสิต และดูจากหลักสูตรฉบับปรับปรุง 2551 ซึ่งมีนิสิตในชั้นปที่ 3 และ 4
ที่กําลังศึกษาอยู ที่มีความตองการศึกษาเพิ่มเติมในเรืองเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมทางดานมือถือ (Mobile
Application) ซึ่งทางหลักสูตรไดจัดโครงการอบรมการเขียนโปรแกรมฯ ใหกับนิสิตในชั้นปดังกลาว เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและศักยภาพใหกับนิสิตกอนสําเร็จการศึกษา และนอกจากนี้ ทางหลักสูตรไดเก็บรวบรวมขอมูล
และเห็นถึงความสําคัญของรายวิชาดังกลาว ซึ่งไดมีการบรรจุไวในหลักสูตรฉบับปรับปรุงป 2556 แลว
หลักสูตรฯ ไดประยุกตใช ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยการ
จัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติซึ่งนิสิตไดรับมอบหมายในการจัดทําโครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ ซึ่งเปนสวน
หนึ่งในหลักสูตร อันมีเปาหมายใหนิสิตสามารถพัฒนาโปรแกรมงานธุรกิจขนาดเล็กได โดยในกระบวนการ
เรียนรู นิสิตจะไดพัฒนากระบวนการดังตอไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะหความตองการ และ ปรับขอบเขตงาน การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบระบบงานตามขอบเขตโดยใชเครื่องมือการออกแบบระบบสารสนเทศ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ขั้นตอนที่ 3 เขียนโปรแกรม
ขั้นตอนที่ 4 ทดสอบระบบสารสนเทศ โดยแบงการทดสอบระบบเปน (1) การทดสอบระบบยอย (2)
ทดสอบการทํางาน/สงขอมูลระหวางระบบยอย (3) การทดสอบทั้งระบบ
ขั้นตอนที่ 5 ประเมินผลและปรับปรุง
ขั้นตอนที่ 6 นําระบบสารสนเทศที่ไดรับการพัฒนาแลวไปใช
การจัดการเรียนการสอนในระบบนี้ใหความสําคัญกับกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
เรียนรูจากการทํางาน จากประสบการณ ณ สถานที่จริง ตลอดจนขยายโอกาสใหไดเรียนรูจากอาจารยพิเศษ
วิทยากร ผูมีความรู ตลอดจนผูเชี่ยวชาญ และผูประกอบการที่เกี่ยวของ นอกจากนี้ยังจัดใหนิสิตเรียนรูจาก
การปฏิบัติ อาทิ การเขารวมการอบรมเชิงปฏิบัติการ และ แขงขันตางๆ
ระบบสงเสริมใหนิสิตเขารวมและเสนอผลงานทางวิชาการ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดแตงตั้งอาจารยผูประสานงานสาขาซึ่งทํา
หนาที่รวมกับประธานหลักสูตรในการจัดกิจกรรมที่สนองความตองการของนิสิตเพื่อเตรียมความพรอมใหนิสิต
มีความรูและทักษะในการประกอบอาชีพในอนาคต
หลักสูตร ไดประยุกตใชระบบและกลไกสงเสริมใหนิสิตเขารวมและเสนอผลงานทางวิชาการ
เริ่มจากการกําหนดนโยบาย การประชาสัมพันธใหขอมูลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดสรร
งบประมาณ การคัดเลือกโครงการและบุคคลเขารวมโครงการ การเตรียมความพรอม การเดินทางเขารวม
โครงการ การประเมินและสรุปผลกระทบที่เปนประโยชน และการเผยแพรผลที่ไดรับจากการเขารวมโครงการ
โดยในปการศึกษา 2559 หลักสูตรโดยความรวมมือกับคณะการบัญชีและการจัดการ สงเสริมใหนิสิตเขารวม
โครงการทั้งในฐานผูจัด ผูชวยวิทยากร ผูเขารวมโครงการ และผูเขารวมการประกวดแขงขัน ในกิจกรรม
วิชาการที่หลากหลาย อาทิ การบรรยายทางวิชาการในรายวิชาตางๆ ทุกภาคการศึกษา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การประกวดแขงขันทักษะวิชาชีพดานคอมพิวเตอร และกิจกรรมชมรม เพื่อใหนิสิตไดนําเสนอผลงานทาง
วิชาการ งานสรางสรรค และงานบริการรูปแบบตางๆ
หลักสูตรมีการรวบรวมเอกสารโครงงานของนิสิตในรูปแบบตัวเลมเอกสาร และ สื่อออนไลน เพื่อเปน
การเผยแพรผลงานของนิสิตอีกรูปแบบหนึ่ง หากแตการจัดเก็บในรูปแบบปจจุบันยังคงมีอุปสรรคในการเขาใช
ของนิสิต หลังสูตรจึงมีแผนที่จะทําการพัฒนาระบบในการคนคืนเอกสารดังกลาว รวมถึงการยืน-คืนที่มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้นิสิตยังไดนําเอาความรูจากการเรียนไปใชในการ ชนะแขงพัฒนา Mobile App และไดรับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในงาน GCON-2017 การแขงขันโปรแกรมภูมิสารสนเทศระดับประเทศ
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
กระบวนการในการการจัดโครงการของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เริ่มตน
จากการประชุ มปรึ กษาหารื อ ระดมความคิดจากอาจารยป ระจําหลักสูตร และอาจารยป ระจําสาขาวิช า
คอมพิวเตอรธุรกิจ ในการจัดกิจกรรมที่เปนประโยชนใหกับนิสิต เพื่อพัฒนานิสิตใหเปนไปตามลักษณะที่ พึง
ประสงคของหลักสูตร โดยอาจารยผูรับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการดังกลาว เปนผูมีความรูความสามารถใน
เรื่องนั้นๆ แตละโครงการจะคัดเลือกนิสิตเขารวมโครงการอยางเหมาะสม เพื่อใหนิสิตไดรับความรูอยางเต็ม
ประสิทธิภาพ ภายหลังจากดําเนินโครงการเสร็จสิ้น คณะกรรมการจัดโครงการจะทํ าการประเมิ นผลของ
โครงการโดยประเมินจากทั้งคณะกรรมการผูจัดโครงการ ผูเขารวมโครงการ และประเมินผลในภาพรวมของ
การจัดโครงการ เพื่อนํามาปรับปรุงแกไข และเพื่อใหการจัดโครงการในครั้งตอปมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
จากการทบทวนโครงการพัฒนาศั กยภาพ และการเสริมสรางทักษะการเรีย นรูในศตวรรษที่ 21 ไดพบวา
โครงการที่จัดขึ้นในปงบประมาณ 2558 ควรเพิ่มเติมกิจกรรมหรือโครงการใหมีความทันสมัยมากขึ้น การเขา
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รวมกิจกรรมของนิสิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจไดประยุกตใชระบบการเขา
รวมกิจกรรมของคณะการบัญชีและการจัดการ และระบบการดําเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะการบัญชี
และการจัดการ ที่สอดคลองกับระบบกิจกรรมของฝายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบกําหนด
รู ป แบบกิ จ กรรมเป น กิ จ กรรมบั ง คั บ ที่ ทุ ก คนต อ งเข า ร ว ม กิ จ กรรมเลื อ ก และกิ จ กรรมสร า งสรรค การ
ประชาสัมพันธ การบันทึกการเขารวม โอกาสที่จะไดรับการสงนิสิตไปฝกประสบการณวิชาชีพ
หลั ก สู ต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าคอมพิ ว เตอร ธุ ร กิ จ ได ป ระยุ ก ต ใ ช ร ะบบส ง นิ สิ ต ไปฝ ก
ประสบการณวิชาชีพของคณะการบัญชีและการจัดการ ตั้งแต
•
กําหนดคุณสมบัติของนิสิต (ชั้นป และรายวิชาที่สอบผานกอนไปฝกงาน)
•
กําหนดคุณสมบัติของสถานประกอบการ
•
กําหนดวิธีการพิจารณา และวิธีการอนุมัติการฝกงาน
•
กําหนดขอบเขตหนาที่ของการฝกประสบการณวิชาชีพ
•
กําหนดการปฐมนิเทศ
•
กําหนดวิธีการรายงานตัวและการรายงานผลการปฏิบัติงาน
•
กําหนดวิธีการใหคําปรึกษาขณะฝกประสบการณวิชาชีพ
•
กําหนดการวิธีและเกณฑการวัดผล และการประเมินผล
•
กําหนดแนวปฏิบัติหลังจากเดินทางกลับจากสถานประกอบการ
การฝกประสบการณวิชาชีพ ทําใหนิสิตไดเรียนรูการทํางาน ไดรับประสบการณตรงจากการทํางาน
กอนที่จะสําเร็จการศึกษา จากกระบวนการในการฝกประสบการณวิชาชีพ นิสิตสามารถเขาฝกประสบการณ
วิชาชีพในสถานประกอบการไดครบถวน แตยังพบปญหา นั่นคือ การเลือกสถานประกอบการเพื่อฝก
ประสบการณวิชาชีพยังมีความไมเหมาะสมกับวิชาชีพในอนาคตของนิสิต อาจารยประจําหลักสูตรและ
คณาจารยในสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดเล็งเห็นถึงปญหาดังกลาว และไดประชุมปรึกษาหารือเพื่อหา
แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาว โดยเพิ่มคุณสมบัติ และคัดเลือกสถานประกอบการใหเปนสถานประกอบที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ รวมถึงไดทําการจัดหาสถานที่ประกอบการที่เหมาะสมและเกี่ยวของกับวิชาชีพใหกับ
สรุปผลการดําเนินงานป 2559 หลักสูตรไดมีการปรับกระบวนการทํางานในการพัฒนาศักยภาพนิสิตที่
มีการวางแผนกําหนดกิจกรรมที่แตกตางจากป 2558 โดยการกําหนดกิจการใหเหมาะสมตามชั้นป มีการ
กําหนดจํานวนกลุมเปาหมายและมีการกําหนดโครงการและกิจกรรมใหสอดคลองกับผูเรียนมากขึ้น
ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดจัดใหมีการดําเนินงาน
สงเสริมพัฒนานิสิตอยางตอเนื่อง
หลักสูตรมีการทบทวนแผนการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมใหนิสิตเปนผูมีความพรอมในการ พัฒนา
ศักยภาพนิสิตและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 โดยมีการประชุม หารือ กับ อาจารยใน
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และนิสิตในหลักสูตรเพื่อกําหนดแผนกิจกรรม/โครงการที่สงเสริม
ใหนิสิตมีความรูและทักษะตรงตามเปาหมายของหลักสูตรดังนี้
มีความสามารถในการปรับตัวและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
มีพื้นฐานองคความรูสําหรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
เปนบุคลากรทางดานคอมพิวเตอรที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสํานึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
ทักษะที่จําเปนสําหรับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ สงเสริมใหนิสิตเขารวมโครงการ ดังนี้
(1) กลุมวิชาหลัก (Core Subjects)
1)
การฝกประสบการณวิชาชีพ
2)
โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และ โครงงานคอมพิวเตอรธุรกิจ
3)
โครงการหนึ่งชุมชนหนึ่งหลักสูตร ซึ่งเปนสวนหนึ่งของรายวิชาหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
(2) กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career Skills) ประกอบดวยความสามารถในการปรับตัวและ
ยืดหยุน ความคิดริเริ่มและการเรียนรูไดดวยตนเอง ปฏิสัมพันธทางสังคมและขามวัฒนธรรม ความรับผิดชอบ
และความสามารถผลิตผลงาน ความเปนผูนําและรับผิดชอบตอสังคม
4)
กิจกรรมสานสัมพันธพี่นอง
5)
กิจกรรมรองเพลงคณะฯ เพื่อใหเกิดความคุนเคยและไดทํากิจกรรมรวมกันจะกอใหเกิดการ
เชื่อมความสัมพันธระหวางรุนพี่รุนนองและนิสิตตางสาขา
6)
โครงการธรรมศิลปกับหลักธรรมนําชีวิต
(3) กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills) ไดแก การคิดเชิงวิเคราะหและ
การแกปญหา นวัตกรรมและการสรางสรรค และ การสื่อสารและความรวมมือ โครงการการนําเสนอโครงงาน
นิสิต
1) โครงการสงมอบโครงงานนิสิตแกผูประกอบการและชุมชน
2) โครงการการแขงขันซอฟตแวรเพื่อพัฒนาทักษะและตอบปญหาทางคอมพิวเตอรธุรกิจ
3) โครงการเสวนาวิชาการทางดานคอมพิวเตอรธุรกิจ
4) โครงการการแขงขันซอฟตแวรเพื่อพัฒนาทักษะและตอบปญหาทางเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
5) โครงการเสวนาวิชาการทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ
6) โครงการสงเสริมการเปนผูประกอบการรุนใหม (Startup Camp#1 ระหวางวันที่ 20-22
มกราคม 2560 และ Camp#2 ระหวางวันที่ 7-9 เมษายน 2560)
7) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบบริการ (Service Design Workshop) ระหวางวันที่ 1-2
เมษาน 2560
(4) กลุมทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information, Media and Technology Skills)
ประกอบดวย การรูสารสนเทศ การรูสื่อ และ การรู ICT
1) โครงการสอบใบประกาศนียบัตรรับรองความสามารถดานการจัดการระบบฐานขอมูล Oracle
11g หลักสูตร Oracle Database 11g Fundamental และหลักสูตร Oracle Database 11g
PL/SQL Enterprise Developer
2) โครงการสอบ Microsoft Office Certificate
3) การสอบ IT Exit Exam
จากกระบวนการขางตนจะเห็นวานิสิตมีความรูความสามารถจากการเรียนในชั้นเรียน การเขารวม
กิจกรรม และการฝกประสบการณวิชาชีพ มาทําการพัฒนารูปแบบการทําธุรกิจนวัตกรรม อันเปนผลใหไดรับ
การคัดเลือกใหเปนตัวแทนมหาวิทยาลัยเพื่อเขารวมการแขงขัน startup thailand league 2017 ที่จังหวัด
ขอนแกน ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ เทากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

24

3.4 รายงานผลการดําเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแหงชาติ --ตัวบงชี้ที่ 2.1-หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีผูสําเร็จการศึกษา (ปการศึกษา 2559) จํานวน 199
คน ดําเนินการสํารวจผลการประเมินคุณภาพผูสําเร็จการศึกษาจากมุมมองของผูใชบัณฑิต จํานวน 41 คน คิดเปน
รอยละ 20.60 ของผูสําเร็จการศึกษา ซึ่งมีคาเฉลี่ยคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) เทากับ 4.02 รายละเอียดดัง
ตาราง
ที่

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคที่กําหนดใน มคอ. 2

1
2
3
4

ดานคุณธรรมจริยธรรม
ดานความรู
ดานทักษะทางปญญา
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คาเฉลี่ยคะแนนประเมินภาพรวม

5

คาเฉลี่ยคะแนนประเมิน
2558
2559
4.08 คะแนน
4.17 คะแนน
3.82 คะแนน
3.97 คะแนน
3.80 คะแนน
3.99 คะแนน
3.84 คะแนน
3.95 คะแนน
3.86 คะแนน

4.00 คะแนน

3.89 คะแนน

4.02 คะแนน

3.5 รายงานผลการดําเนินงาน ขอมูลภาวการณไดงานทําของบัณฑิต --ตัวบงชี้ที่ 2.2-ขอมูลพืน้ ฐาน

จํานวนบัณฑิตทั้งหมด
จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสํารวจ
จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบ
อาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไมตรงสาขาที่เรียน
จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา
จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ
จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร
สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)

จํานวน
199
194
165

0
4
0
0
0
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รอยละ
97.49
86.84

4.34 คะแนน
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3.6 รายงานผลการดําเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต --ตัวบงชี้ที่ 3.3-ผลการดําเนินงาน
การคงอยูของนิสิต
ปที่เขา:
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

จํานวนนิสิตแรกเขา:
363
325
224
251
225
130
273
173

จํานวนนิสิตที่ออก:
158
143
114
98
97
50
87
22

อัตราการคงอยู
56.47
56.00
49.11
60.96
56.89
61.54
68.13
87.28

อัตราการ
สําเร็จ
การศึกษา
รวม

56.20
47.38
46.43
57.37
42.67
01.54
00.37
00.00

อัตราการคงอยูมีแนวโนมที่ดีขึ้น
การสําเร็จการศึกษา

ปที่
เขา

จํานวน
นิสิตแรก
เขา:

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

จํานวนนิสิต
ที่ออก:

2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559

363
325
224
251
225
130
273
173

2
0
0
0
0
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

156
1
0
0
0
0
0
0

37
140
1
0
0
0
0
0

4
10
92
1
1
0
0
0

3
2
6
134
1
0
0
0

1
1
5
9
94
2
1
0

158
143
114
98
97
50
87
22

ความพึงพอใจ

อัตราการสําเร็จ
การศึกษาตาม
เกณฑ

43.80
43.38
41.52
53.78
42.67
01.54
00.37

และผลการจัดการขอรองเรียนของนิสิต

ตารางสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ รายหลักสูตร ปการศึกษา 2558 – 2559
ความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยที่ปรึกษา
ความพึงพอใจตอหลักสูตรและการรองเรียน
ความพึงพอใจนิสิตชั้นปสุดทายตอหลักสูตรการเรียนการสอน

2558
4.01
3.96
4.10

2559
4.23
4.15
4.18

ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรในปการศึกษา 2557 คาเฉลี่ย 4.21
ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรในปการศึกษา 2558 คาเฉลี่ย 4.10
ความพึงพอใจของนิสิตตอหลักสูตรในปการศึกษา 2559 คาเฉลี่ย 4.18
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
ดังนั้น ผลการดําเนินงานเกี่ยวกับความพึงพอใจตอหลักสูตรมีคาสูงขึ้น
กระบวนการจัดการขอรองเรียน จากการประชุมของกรรมการบริหารหลักสูตร ไดมีการกําหนดกระบวนการให
มีการจัดการขอรองเรียนดังนี้
• นิสิตสามารถรองเรียนผานอาจารยที่ปรึกษา อาจารยที่ปรึกษาทําขอรองเรียนเพื่อดําเนินการสง
ตอไปยังหัวหนาภาควิชาผานเสนอตามขั้นตอน
• ประธานหลักสูตรนําเขาที่ประชุมสรุปผล
• นําเสนอรองคณบดีที่เกี่ยวของ
• รองคณบดีที่เกี่ยวของนําเสนอคณะกรรมการบริหารหารเพื่อพิจารณา
• แจงผลใหนิสิตรับทราบ
ในการนี้ เมื่อเกิดการรองเรียนอาจารยที่ปรึกษาจะเปนผูดําเนินการเบื้องตน ถาหากสามารถจัดการไดก็เปน
การสิ้นสุดลงที่อาจารยที่ปรึกษา ในกรณีที่มีความรุนแรงใหดําเนินนการเสนอตามขั้นตอบที่กําหนดไว ซึ่งในป
การศึกษาที่ผานมาก็ไดมีการจัดการขอรองเรียนตามขั้นตอนดังกลาวซึ่งการจัดการขอรองเรียนที่ผานมาเปนที่
พึงพอใจของนิสิต
ผลการดําเนินงาน มีการรายงานอัตราการคงอยูของนิสิต 3 ป อัตราการสําเร็จการศึกษา 3 ป ความพึงพอใจ
ตอหลักสูตร 3 ป และกระบวนการจัดการขอรองเรียน ซึ่งอัตราการคงอยูของนิสิตเพิ่มขึ้นตามขอมูลในตาราง
ขางตน
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ เทากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 4 ขอมูลสรุปรายวิชา
4.1 ขอมูลรายวิชา
ชื่อรายวิชา
Business Computer and
Information Technology
Business Data Communication
and Computer Network

ภาค
การศึกษา

อาจารยผูสอน

A

B+

B

C+

C

D+ D

F

S

U

W

จํานวนนิสิต
ที่ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตที่
สอบผาน

11

4

10

32

35

28

12

14

0

0

0

146

132

1/2559

อ.เอกชัย

1/2559

ผศ.ดร.จรวย

8

9

15

21

11

16

9

7

0

0

1

97

89

Business Law
Business Policy and Strategic
Management

1/2559

อ.ปญจชัย

10

20

52

65

47

13

3

7

0

0

0

217

210

1/2559

17

69

54

16

0

0

0

0

0

0

1

157

156

Business Programming

1/2559

ผศ.มลิจันทร
ผศ.ดร..เกรียง
ศักดิ์

30

10

32

22

23

4

5

4

0

0

0

130

126

Business Programming
Computer Technology and
Operating System

1/2559

อ.เมธาพร

11

20

40

38

15

6

0

0

0

0

0

130

130

1/2559

ผศ.ดร.จรวย

15

13

59

47

34

5

11

18

0

0

3

205

184

Database Implementations

1/2559

อ.ดร.มณีรัตน

4

14

27

41

38

18

5

3

1

0

0

151

147

English for Business 1

1/2559

อ.คันธพร

2

2

15

9

17

19

14

2

0

0

1

81

78

English for Business1
Enterprise Resource Planning
Software Applications

1/2559

3

2

9

6

12

18

10

0

0

0

0

60

60

1/2559

อ.ดุจตะวัน
อ.ดร.รัตนาวดี,
อ.ชัชวาลย

24

9

22

27

25

8

1

1

0

0

1

118

116

Internet Marketing

1/2559

ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์

14

11

30

39

27

5

3

1

0

0

1

131

129

Introduction to Business

1/2559

อ.เอกภูมิ

0

3

21

52

49

6

0

11

0

0

0

142

131

Macroeconomics

1/2559

อ.เบญจมาภรณ

1

7

16

16

4

15

25

18

0

0

0

102

84

Principles of Marketing

1/2559

อ.ญาดา

0

1

13

15

27

9

0

7

0

0

0

72

65

Principles of Marketing
Production and Operation
Management

1/2559

อ.ดร.นริศรา

0

2

7

11

27

17

2

3

0

0

0

70

67

1/2559

อ.ณศิว

9

8

12

26

30

16

15

5

0

0

1

122

116

Taxation1

1/2559

อ.ดร.ธัญญธร

14

13

30

33

31

6

5

1

0

0

3

136

132

Accounting for Management
Analysis and Design for
Business Information System

2/2559

รศ.ดร.ณัฐวงศ

4

28

30

24

3

0

0

1 -

-

2

92

89

2/2559

อ.ศิริลักษณ

37

6

28

46

22

2

2

3 -

-

0

146

143

Business Computer Project
Business Data Communication
and Computer Network
Business Database
Management System

2/2559

อ.ประภาภรณ

6

10

11

17

36

24

11

2 -

-

0

117

115

2/2559

ผศ.ดร.จรวย

6

6

11

3

4

2

0

2 -

-

0

34

32

2/2559

อ.ประภาภรณ

6

9

8

14

3

6

2

3 -

-

0

51

48

Business Finance
Business Information
Technology Management
Business Policy and Strategic
Management

2/2559

ผศ.ดร.ประภัสสร

4

4

10

14

19

8

16

4 -

-

3

82

75

2/2559

อ.ดร.รัตนาวดี

1

1

0

1

0

1

0

0

4

4

2/2559

อ.ดร.อรวรรณ

1

0

5

10

20

8

10

0

58

54
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ชื่อรายวิชา

ภาค
การศึกษา

อาจารยผูสอน

A

B+

B

C+

C

D+ D

F

S

U

W

จํานวนนิสิต
ที่ลงทะเบียน
เรียน

จํานวน
นิสิตที่
สอบผาน

Business Programming 2
Business Research
Methodology

2/2559

อ.เมธาพร

1

1

3

7

10

7

5

11 -

-

0

45

34

2/2559

ผศ.ดร.สุมิตรา

0

12

21

29

3

0

0

0 -

-

0

65

65

Business Statistics

2/2559

ผศ.ดร.ศุภพงษ

7

17

22

21

16

7

0

7 -

-

0

97

90

Business Statistics
Computer Network Security
System for Business

2/2559

อ.ดร.แคทลียา

2

2

3

10

9

4

3

8 -

-

1

42

33

2/2559

ผศ.ดร.จรวย

9

8

20

21

12

3

1

3 -

-

3

80

74

Database Implementation

2/2559

อ.เลอศักดิ์

4

2

4

11

4

4

1

1 -

-

0

31

30

Database Implementation

2/2559

อ.ดร.มณีรัตน

8

13

11

22

16

8

4

3 -

-

85

82

English for Business 2

2/2559

อ.ดุจตะวัน

0

0

0

9

28

20

1

3 -

-

0

61

58

English for Business 2

2/2559

อ.สาริกา

0

0

1

17

20

34

14

2 -

-

0

88

86

English for Specific Purposes
Enterprise Resource Planning
Software Applications

2/2559

อ.ดร.ดวงรัตน

0

4

15

24

56

19

7

5 -

-

130

125

2/2559

อ.ชัชวาลย

3

7

4

8

5

0

0

0 -

-

0

27

27

Internet Programming
Introduction to Computer
programming in Business
Management and
Organizational Behavior

2/2559

อ.เอกชัย

6

5

12

29

21

17

12

8

116

102

2/2559

อ.เมธาพร

6

8

24

36

26

17

7

9 -

-

4

137

124

2/2559

อ.ดร.พลอยชมพู

4

11

16

39

30

16

15

1 -

-

133

131

Microeconomics

2/2559

อ.ดร.คมกริช

3

2

6

13

17

8

42

37 -

-

1

129

91

Principles of Accounting

2/2559

ผศ.ดร.ณรัฐวรรณ

1

2

8

13

9

11

8

8 -

-

0

60

52

Principles of Accounting

2/2559

อ.ดร.ธกานต

3

6

12

12

28

16

20

13 -

-

1

111

97

4.2 การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

หัวขอที่ขาด

6

0

-

-

0

เหตุที่ทําใหผดิ ปกติ

สาเหตุที่ไมไดสอน
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-

มาตรการแกไข

วิธีแก

29

4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน

ทุกวิชาในหลักสูตรมีการประเมินคุณภาพการสอนผานระบบออนไลน ซึ่งนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนทุกคนจะทําการประเมิน ผลการ
ดําเนินการพบวา คะแนนเฉลีย่ ของผลการประเมินทุกรายวิชาของหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 1/2559 มีคาคะแนน 4.45 ซึ่งอยูในระดับ
ดีมาก ในภาคเรียนที่ 2/2559 มีคาคะแนน 4.34 ซึ่งอยูในระดับดีมาก
อีกทั้งมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูรายวิชาที่เปดสอน ซึ่งในการทวนสอบนั้นไดมีการสอบถามความพึงพอใจของนิสิตตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนดังนี้
ชื่อรายวิชา
Business Law
Macroeconomics
Business Computer and
Information Technology

ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา
1/2559
ควรมีการแจงเกณฑและ
คะแนนตามวัตถุประสงคการ
เรียนรู
1/2559
ในสวนของการคํานวนอยากให
มีการทําแบบทดสอบหรือ
การบาน
1/2559
ควรมีการปรับสัดสวนการ
วัดผลภาคปฎิบัติใหสูงขึ้น

Business Statistics

2/2559

ผูสอนหลายคน

Business Database
Management System

2/2559

อาจารยสอนเร็ว นิสติ ตามไม
ทัน ไมเขาใจ การสั่งงานผาน
รูปแบบที่ไมเปนทางการ ไมมี
เอกสารในการเรียน

English for Specific
Purposes
One Program One
Communit

2/2559

จํานวนนิสิตมากเกินไป

2/2559

เวลาในการลงพื้นที่ ไมไดรับ
การสนับสนุนจากชุมชน
ระยะเวลาในการดําเนินงาน
อยูในชวงวนหยุดสงกรานตทํา
ใหยากตอการจัดการ

แผนการปรับปรุง
แจงผูสอนใหมีการปรับแผนการสอนรวมกับ
อาจารยจากคณะนิติศาสตร และกําหนด
เกณฑประเมินตามวัตถุประสงครายวิชา
แจงใหผูสอนมอบหมายการบานและให
เวลาในการทําแบบฝกหัดมากขึ้น
มีการประชุมหารือเพื่อปรับการสอน
ภาคปฏิบตั ิใหมีมาตรฐานและเกณฑการให
คะแนนที่เหมาะสม
หารือฝายวิชาการเพื่อขอใหมีการพิจารณา
ผูสอนเพียง 1 ทานสําหรับนิสติ สาขา
คอมพิวเตอร และใหมีการทบทวนแผนการ
สอนในรายวิชาดังกลาว
แจงผูสอนใหมีการจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน เพื่อใหนิสิตสามารถ
ทบทวนได
หารือฝายวิชาการเพื่อวางแผนในภาคเรียน
ตอไป
ทีมอาจารยผูสอนทําการหารือเพื่อปรับ
รูปแบบการลงพื้นที่ และ ชวงเวลาที่
เหมาะสม
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4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน

สรุปขอคิดเห็นของผูสอนและขอมูลปอนกลับจากแหลงตางๆ
แนวทางการแกไขหรือปรับปรุง
ดานความรู
ทักษะการเรียนรูดวยตนองของนิสิตยังมีขอจํากัด เนื่องจากชั่วโมง มอบหมายงานใหอานกอนเขาชั้นเรียนและทดสอบ เปนระยะๆ
เรียนในแตละวันมีมาก ทําใหไมมกี ารเตรียมพรอมกอนการเขาชั้น จัดสถานที่ จัดเครือ่ งคอมพิวเตอรพรอมอินเตอรเน็ต
ใหคนควา ไดตลอดเวลา
เรียน
นิสิตขาดความกระตือรือรนในการคนควา

ดานคุณธรรมจริยธรรม
การเรียนในบางรายวิชาการใหนสิ ติ ทุกคนมีสวนรวม
อาจเปนไปไดยากเนื่องจากจํานวนนิสิตในชั้นเรียน
มีเปนจํานวนมาก ผูสอนไมสามารถดูแลไดทั่วถึงโดยเฉพาะ
นิสิตที่ตองการการดูแลเปนพิเศษ
อาจารยผูสอนควรเปนตนแบบทีด่ ี

ในบางกิจกรรมอาจใชอาจารยผสู อนเปนทีมเพื่อจะสามารถดูแล
นิสิตไดอยางถั่วถึง
สรางจิตสํานึกใหกับอาจารยในการเปนแบบอยางที่ดี

ดานทักษะทางปญญา
ประเมินผลจากการปฏิบัติงานจริง นิสิตประยุกตใชความรูในการ
แกไขปญหาไดนอย
และขาดความคิดสรางสรรคมักทําตามรุนพี่หรือสิ่งที่เคยปฏิบัตมิ า
โดยไมคอยคํานึงถึงความเหมาะสมในแตละ
สถานการณ
ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ
นิสิตสวนใหญมีความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนและทีมงาน แตยังมี
นิสิตบางสวนขาดความรับผิดชอบเอาเปรียบเพื่อนรวมทีม
นิสิตบางคนขาดความเปนผูนําไมกลาแสดงออก
ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิสิตสวนใหญสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบคนขอมูล
ตางๆไดอยางดี
นิสิตมีปญ
 หาการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ
นิสิตมีความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลขจํากัด ดูไดจากการ
เรียนในรายวิชาที่มีการวิเคราะหเชิงตัวเลขที่มีนิสติ ตกเปนจํานวน
มาก

4.6 การปฐมนิเทศอาจารยใหม
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จํานวนอาจารยใหม
จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ

 มี
1 ทาน
1 ทาน

ปรับปรุงวิธีการประเมินผลใหชัดเจนและเพิม่ ระยะเวลา
ในการปฏิบัติงานจริงมากขึ้น
จัดใหมีกิจกรรมเพื่อประมวลความรูนิสิตแตละชั้นปหลังจากการ
เรียนในแตละภาคเรียน เพื่อเสริมทักษะทางปญญา

ปรับปรุงวิธีประเมินผลใหชัดเจนขึน้
การทํางานกลุมควรมีการหมุนเวียนการเปนผูนาํ
ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอนและสอดแทรกภาษาอังกฤษในการ
เรียนการสอนใหมากขึ้น
มอบหมายใหมีการคนควาขอมูลทีเ่ ปน ภาษาอังกฤษมากขึ้น
จัดทบทวนเนื้อหาในรายวิชาคํานวณตางๆ พี่ชวยนองเปนตน

...ไมมี
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4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จดั หรือเขารวม

จํานวนอาจารยที่เขารวม

โครงการวางแผนกลยุทธใน
สาขาวิชา (Positioning ราย
สาขา) ณ โบนันซา เขาใหญ
โครงการ Innovative
Startup ณ
มหาวิทยาลัยขอนแกน

10
11

จํานวนบุคลากรสายสนับสนุน สรุปขอคิดเห็นและประโยชน
ที่เขารวม
ทีผ่ ูเขารวมกิจกรรมไดรับ
5
วางแผนการรับนิสิตใหม
กําหนดแนวทางการเรียนการ
สอนในหลักสูตรรวมกัน
เขาใจแนวทางการเรียนการ
สอนรูปแบบใหม เนนการใส
นวัตกรรมใหม และการคิดคน
วิธีหรือแนวทางธุรกิจในการ
ตอบสนองตอความตองการ
ของกลุมลูกคา

4.8 รายงานผลการดําเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบงชี้ 5.1-ผลการดําเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดําเนินงานหลักคิดในการออกแบบหลักสูตร
เนนบริบทอันเกี่ยวของกับการเติบโตของประเทศไทย ภายใตกรอบแผนการพัฒนาประเทศที่มุงเนน
การนํา “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวทางปฏิบัติ ควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองค
รวมรูที่มีคนเปนศูนยกลางการพัฒนาอยางจริงจัง เพื่อกอใหเกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอยางสมดุล
เปนธรรมและยั่งยืนสรางความสมดุลระหวางทุน 6 ทุน คือ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุนสังคม ทุนมนุษย ทุน
การเงิน และทุนวัฒนธรรม เพื่อมุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน อันเปนแนวนโยบายของมหาสารคามที่มุงเนน
การทําประโยชนแกสังคมและชุมชนดังปรัชญามหาวิทยาลัยที่วา “ผูมีปญญาพึงเปนอยูเพื่อมหาชนโดย มุงเนน
การพัฒนาผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรธุรกิจ
ที่มีความรูความสามารถในสาขาวิชาชีพ และเพียบพรอมดวย คุณธรรม จริยธรรมตลอดจนสามารถประยุกต
องคความรูใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
ขอมูลที่ใชในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
สถานการณหรือการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การรวมกลุมทางเศรษฐกิจและการเขาสูประชาคมอาเซียน
ทําใหประเทศไทยจะตองมีการวางแผนและปรับตัวกับสถานการณที่เปลี่ยนไปอยางรวดเร็ว โดยจะเห็นไดจาก
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ (2559-2555) 11ที่เนนการเชื่อมโยงประเทศในภูมิภาคเพื่อ
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลกระทบทางดานการสรางกลยุทธทางคอมพิวเตอรธุรกิจการปรับกลยุทธ
เทคโนโลยีสารสนเทศใหทันกับแนวโนมดังกลาวผลกระทบจากการปรับตัวและความตองการของตลาดงานใน
ปจจุบันตอการแขงขันในประเทศภาคธุรกิจจําเปนตองมีการปรับตัวเพื่อเพิ่มความสามารถในการแขงขัน
โดยเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงจําเปนจะตองเตรียมบุคลากรที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
สถานการณหรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
การเขาสูประชาคมอาเซียน ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งดานสังคมและวัฒนธรรม
ภายในประเทศมีการเรียนรู และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากตางประเทศโดยเฉพาะการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ
AEC แรงขับเคลื่อนทางสังคมและวัฒนธรรมในระดับทองถิ่นระดับชาติและระดับภูมิภาคมีอิทธิพลอยางมาก
โดยเฉพาะแรงงานที่มีทักษะพิเศษอยางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่สามารถแลกเปลี่ยนแรงงาน
ภายในประชาคมอาเซียน ซึ่งจะตองคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ดังนั้น ในการปรับปรุงหลักสูตรครั้งนี้ได
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ผลการดําเนินงาน
คํานึงถึงสภาวะทางสังคมและวัฒนธรรมในปจจุบัน และไดมีการสอดแทรกจริยธรรมและศีลธรรมในการ
ประกอบอาชีพ
หลักสูตรเปนหลักสูตรที่มี มคอ. 1 กํากับ ในการวางกรอบเนื้อหาสาระรายวิชา จึงไดพิจารณาตาม
กรอบมาตรฐาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ มีมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขา
คอมพิวเตอร หลักสูตรจึงมีการ พัฒนาสาระของรายวิชาตามกรอมมาตรฐาน ซึ่งมีการกําหนด Body of
Knowledge ดังนี้
Computer and Information Technology
Fundamentals
101 0904 Business Computer and Information
Technology
Computer Programming
201 0904 Business Programming 1
311 0904 Business Programming 2
Data Structures and Algorithms
102 0904 Introduction to Computer
Programming in Business
202 0904 Computer Technology and Operating
Systems
Web Programming
303 0904 Internet Programming
416 0904 Mobile Programming and Wireless
Components in Business
0904 323 Web Analysis and Design
Database Systems
203 0904 Business Database Management
System

Management Information Systems
302 0904 Business Information Technology
Management
425 0904 Technology Management
System Analysis and Design
204 0904 Analysis and Design for Business
Information System
Computer Networking
301 0904 Business Data Communication and
Computer Network
Information Systems Security
312 0904 Computer Network Security System
for Business
324 0904 Electronic Commerce Security
System
Business Computer Project
405 0904 Business Computer Project 1
406 0904 Business Computer Project 2
Computer Software Usage Skill
317 0904 Database Implementations
306 0901 Accounting Software Applications

ในการกําหนด วิชาเฉพาะดาน
42 หนวยกิต หลักสูตรไดทําการพิจารณาเกณฑขั้นต่ํา ดังนี้
กลุมประเด็นดานองคการและระบบสารสนเทศ
15
หนวยกิต
กลุมเทคโนโลยีเพื่องานประยุกต
12 หนวยกิต
กลุมเทคโนโลยีและวิธีการทางซอฟตแวร
9
หนวยกิต
กลุมโครงสรางพื้นฐานของระบบ
6 หนวยกิต
จากหลักคิดทั้งหมดวัตถุประสงคของหลักสูตรเพื่อผลิตบัณฑิตใหมีคุณลักษณะและความรูความสามารถดังนี้
1.
เปนนักวิทยาการคอมพิวเตอรที่มีความรูดานบริหารธุรกิจ ที่มีความรอบรูในวิชาชีพสามารถประยุกต
องคความรูทางคอมพิวเตอรธุรกิจใหเกิดประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประเทศชาติ
2.
มีความสามารถในการปรับตัวและตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
3.
มีพื้นฐานองคความรูสําหรับการศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้น
4.
เปนบุคลากรคอมพิวเตอรธุรกิจที่มีคุณธรรม จริยธรรมและมีจิตสํานึกในจรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
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ผลการดําเนินงาน
การปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ
ผลการดําเนินงานการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชานั้นๆ
ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรไดดําเนินงานตามหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชา
คอมพิวเตอรธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556) ซึ่งในปการศึกษานี้ยังไมครบวงรอบการปรับปรุง
จากแนวคิดและวัตถุประสงคในการผลิตบัณฑิตดังกลาว ผูรับผิดชอบหลักสูตรไดทําการพิจารณารายวิชา
ตางๆ ที่จะเปดสอนในแตละภาคเรียนและปรับเปลี่ยนรายใหสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ผูใชบัณฑิต
และสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป เชน วิชา 0904416 Mobile Programming and Wireless Components
in Business และ 0904417 Enterprise Resource Planning Software Applications เปนตน ผานการ
ประชุมรวมกับ ฝายวิชาการ และเสนอแนะใหอาจารยผูสอนสอดแทรกเนื้อหาที่ทันสมัยเขาในรายวิชาที่เปด
สอนมีการประชุมเพื่อทบทวนกระบวนการในการออกแบบหลักสูตรและเนื้อหารายวิชา จากเดิมที่ใช
กระบวนการประชุมหารือในกลุมอาจารยผูสอน หัวหนาภาคฯ และ ผูรับผิดชอบหลักสูตร อาจเปนมุมมองที่ยัง
ไมรอบดานนัก หลักสูตรจึงประชุมเพื่อพัฒนากลไกในการออกแบบหลักสูตร/เนื้อหารายวิชา ดังนี้
1) การทวนสอบรายวิชาทุกภาคการศึกษา จากการเชิญกรรมการทวนสอบซึ่งเปนผูเ ชียวชาญในสาขาวิชาที่เกี่ยวของ
จากภายนอกมารวมการทวนสอบกับผูรับผิดชอบหลักสูตร โดยกําหนดใหทวนสอบทุกรายวิชาเพื่อรวบรวมเปน
ฐานขอมูลสําหรับการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
2) การจัดโครงการเพื่อเชิญผูทรงคุณวุฒิ รวมใหแนวคิดในการวางกระบวนทรรศนของหลักสูตร
3) การจัดงานคืนสูเยาซึ่งจะเปนการสรางเวทีในการแลกเปลี่ยนระหวางศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และ ผูใชบณ
ั ฑิต
4) หลักสูตรประชุมรวมกับภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจเพื่อสรุปประเด็นในการปรับปรุงหลักสูตร

จากนั้นจึงดําเนินการตามกลไกในการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคามตอไป
ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรไดดําเนินการตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 เปนที่เรียบรอยแลว มีผลการ
ดําเนินงานดังนี้
นอกจากนี้ หลักสูตรไดมีการประชุมเพื่อทําการปรับกระบวนทัศนของหลักสูตรฯ โดยไดรับเกียรติจากคุณ
พงศวราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ จาก สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
รวมการประชุม ซึ่งไดขอสรุปดังนี้ หลักสูตรจะมุงเนนการผลิตนักวิทยาการคอมพิวเตอรที่มีความรูดาน
บริหารธุรกิจ หลักสูตรฯ ตั้งเปาที่จะพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ประเทศไทยกําลังตองการเพื่อใหสอดรับกับ
นโยบาย Thailand 4.0 ซึ่งตองการกําลังในการพัฒนาประเทศ โดยมุงเนนใหนิสิตที่จะจบการศึกษาการ
หลักสูตรสามารถเปนนักเขียนโปรแกรมที่มีความรูดานธุรกิจ และ นักออกแบบระบบเครือขายและระบบรักษา
ความปลอดภัยที่เขาใจธรรมชาติของงานธุรกิจตางๆ จากการประชุมครั้งนี้ สาขามีการกําหนดแผนที่จะจัดงาน
คืนสูเยาในชวงเดือน ตุลาคม เพื่อใหเปดโอกาสใหรุนพี่รุนนองไดสรางความสัมพันธอันดีตอกัน สรางแรง 2559
บันดาลใจ และ แลกเปลี่ยนความรู กิจกรรมในงานคืนสูเย
 านี้จะไดรวมการเปดเวที วิพากยหลักสูตรฯ ทั้งจาก
ศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และ ผูใชบัณฑิต
ขณะนี้หลักสูตรไดกําหนดวันในการจัด เวทีในการแลกเปลี่ยนระหวางศิษยเกา ศิษยปจจุบัน และ ผูใช
บัณฑิต ในชวงเดือน พฤศจิการยน 2560 และ แตงตั้งผูเชี่ยวชาญใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2560
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ เทากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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4.9 รายงานผลการดําเนินงาน การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบงชี้ 5.2-ผลการดําเนินงาน
การกําหนดผูสอน
ผลการดําเนินงานคณะกรรมการประจําหลักสูตรรวมกับ หัวหนาภาควิชาฯ ประชุมพิจารณา รายวิชาที่เปด
สอนในแตละภาคเรียน และประกาศรายวิชาที่เปดสอนเพื่อสํารวจความตองการของอาจารยผูสอน เพื่อ ใชเปน
ขอมูลในการกําหนดผูสอนที่สอดคลองกับความตองการความรูความเชี่ยวชาญ หลังจากนั้น กรรมการประจํา
หลักสูตร รวมกับ หัวหนาภาควิชาฯ ประชุมพิจารณารวมกัน โดยคํานึงถึงความรูความสามารถ และความ
เชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณา เมื่อผานการพิจารณาและ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารคณะแลว แจงใหอาจารยผูสอนในวิชาที่เปดสอนในแตละภาคเรียนทราบ
กอนเปดภาคเรียนเพื่ออาจารยผูสอนจะไดดําเนินการวางแผนการสอนตอไป
โดยการกําหนดตัวผูสอนนั้นหลักสูตรและภาควิชาฯ จะทํางานรวมกันเพื่อใหไดผูสอนที่มีความรู
ความสามารถและผูสอนเองสามารถพัฒนาผลงานวิชาการเพื่อเกาสูตําแหนงทางวิชาการตอไป
การกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการ
สอน
ผลการดําเนินงานมีการกํากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทําแผนการเรียนรูและการจัดการเรียน
การสอน
กรรมการประจําหลักสูตรและ หัวหนาภาคฯ ทําหนาที่กํากับดูแล โดยการกําหนดให อาจารยผูสอนใน
แตละรายวิชาจัดทําและนําสง มคอ.3 (มคอ.4 ) ผานระบบออนไลนภายในระยะเวลาที่กําหนด ซึ่ง จะไดรับได
การตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลจาก กรรมการ
ประจําหลักสูตรและ หัวหนาภาคฯ
กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการคอมพิวเตอรธุรกิจ
สอดคลองกับการเรียนการสอนสําหรับศตวรรษที่ 21 โดยเนนการพัฒนานักศึกษาใหมีความรูตามโครงสราง
หลักสูตรที่กําหนด และไดรับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะการเรียนรู
ดวยตนเอง (เนนผูเรียนเปนสําคัญ) ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตางประเทศ ทักษะการทํางานแบบมีสวน
รวม ความสามารถในการใชเทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ อาจารยผูสอนทําหนาที่เปนผูอํานวย
ความสะดวกใหเกิดการเรียนรูและสนับสนุนการเรียนรู
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดนําระบบและกลไกการวางระบบผูเรียน
และกระบวนการจัดการเรียนการสอน ของคณะการบัญชีและการจัดการ มาประยุกตใชอยางตอเนื่อง 8 ระบบ
ดวยกัน ไดแก (1) ระบบจัดรายวิชาที่เปดสอนและอาจารยผูสอนประจําภาคการศึกษาที่มีความสอดคลองกับ
มคอ 2 (2) ระบบลงทะเบียน และเพิ่ม/ถอน รายวิชาที่ลงทะเบียน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (3) ระบบ
การจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ของคณะการบัญชีและการจัดการ (4) ระบบการจัดการ
ความรูของคณะการบัญชีและการจัดการ (5) ระบบวัดผลและประเมินผล ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (6)
ระบบทวนสอบของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (7) ระบบรายงานผลการเรียนของกองทะเบียน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และ (8) ระบบประเมินอาจารยผูสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
รายละเอียดของการดําเนินงานทุกระบบ ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ประจําปการศึกษา 2559 มีดังนี้
•
มีการจัดประชุมอาจารยประจําหลักสูตร เพื่อกําหนดรายวิชาและชื่ออาจารยที่เปดสอนในภาค
การศึกษา ที่ 1/2559 จํานวนทั้งสิ้น 23 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2/2553 จํานวนทั้งสิ้น 23 วิชา อาจารย
มีชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ย 20 ชั่วโมง/สัปดาห
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ผลการดําเนินงาน
•
ฝายวิชาการโดยการกับดูแลของกรรมการบริหารคณะการบัญชีและการจัดการ ประกาศรายวิชาและ
อาจารยผูสอน และกําหนดกลุมนิสิตที่สามารถลงทะเบียนได
•
นิสิต ภายใตการกํากับดูแลของอาจารยที่ปรึกษา ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม/ถอน รายวิชาเรียนตาม
เงื่อนไข และกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
•
อาจารยผูสอนโดยการกํากับดูแลของหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะฯ จัดทําและนําสง มคอ
3 ที่ เนนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ดําเนินตามระบบ ในระยะเวลาที่กําหนด
•
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ภายใตการกํากับดูแลของคณะ จัดโครงการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย และจัดการความรู ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน และการ
วัดผล
•
อาจารยผูสอนพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
•
อาจารยผูสอนภายใตการกํากับดูแลของหลักสูตร จัดสอบ วัดผล ประเมินผลการเรียนรายวิชา และ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดจนการบริหารจัดการเรียนการสอน
•
หลักสูตรภายใตการระบบการกํากับดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาผลการเรียน ผล
การประเมินการสอนฯ ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ รายผลผลการดําเนินงานตามแบบ มคอ 5 และ มคอ 7
(ภาคการศึกษาที่ 2) และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
•
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจพิจารณานําขอเสนอแนะไปปรับปรุง
การบริหารจัดการการวางระบบผูเรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
สําหรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีหลายกลุมเรียน เชน วิชา Business Computer and
Information Technology มีนิสิตเรียนเปนจํานวนมากและหลายกลุมเรียน กระบวนการในการควบคุม
คุณภาพของการเรียนการสอนทั้งสองรายวิชาเปนดังนี้
จัดประชุมเพื่อหารือรวมกันระหวางอาจารยผูสอนในรายวิชาดังกลาวกอนเปดภาคเรียน ทั้งในเรื่อง
ของแนวทางการเรียนการสอนเพื่อใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ขอสอบ การประเมินผลการเรียน และการตัด
เกรด
แตงตั้งอาจารยผูประสานงานรายวิชา เพื่อประสานงานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลาว
ขอสอบที่ใชในการสอบกลางภาคและปลายภาคเปนขอสอบชุดเดียวกัน สําหรับทุกกลุมเรียน และตัด
เกรดรวมกัน เพื่อใหเปนมาตรฐานเดียวกัน
อาจารยผูสอนหารือรวมกันหลังจากการสอบกลาง และปลายภาคเรียน
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจมีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการผานรายวิชาหนึ่งหลักสูตร
หนึ่งชุมชน ในรายวิชาดังกลาวมีการจัดการเรียนการสอนโดยใหนิสิตแบงกลุมทํางานเพื่อลงพื้นที่ กับชุมชน
นิสิตแตละกลุมจะทําการเลือกชุมชนเองจากมติของกลุม ซึ่งเปนการบูรณาการกับรายวิชา ที่นิสิตกําลังศึกษา
โดยนําหลักการในวิชาวิเคราะหและออกแบบระบบเพื่อทําการวางแผน กําหนดระยะเวลา ในการทํางานและ
การวิเคราะหระบบงานนั้นๆ ทํางานใหตรงกับวัตถุประสงคที่กําหนดไว ในสวนของการเก็บขอมูลจาก
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดําเนินงาน
กรณีศึกษา เพื่อใชเปนกรณีศึกษาตลอดเทอมเพราะนิสิตจะตองศึกษางานโดยแบงกลุมศึกษา เลือกกรณีศึกษา
ที่กลุมสนใจ เพื่อนําขอมูลที่ไดจากกรณีศึกษามาวิเคราะหและออกแบบระบบเพื่อพัฒนาเปนระบบสารสนเทศ
ตอไป
พบวารายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนเขากับงานวิจัยมีจํานวนนอย เนื่องจากงานวิจัยของอาจารย
ผูสอนมีความสอดคลองกับรายวิชาที่สอนนอย รวมถึงจํานวนงานวิจัยในชั้นเรียนมีจํานวนนอย ซึ่งในที่ประชุม
อาจารยประจําหลักสูตร ไดชี้แจงถึงปญหาที่เกิดขึ้น และขอความรวมมืออาจารยประจําหลักสูตรในการทําวิจัย
ใหสอดคลองกับรายวิชาที่สอน เพื่อใหเกิดองคความรูใหม นํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ เทากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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4.10 รายงานผลการดําเนินงาน การประเมินผูเรียน –ตัวบงชี้ 5.3-ผลการดําเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ผลการดําเนินงาน
1. การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูผาน
ระบบลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม นิสิตประเมินความพึงพอใจตอการจัดการเรียนการสอน
ทุกรายวิชาที่เปดการเรียน แตละภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแตละรายวิชาตองไมต่ํากวา
3.5 จากคะแนน คะแนนเต็ม 5
2. การประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรูโดยกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู คณะฯ แตงตั้งกรรมการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู นิสิตในรายวิชาในดานตาง ๆ โดยประเมินจาก
หลักฐานและมคอ. 3 มคอ.5 ของรายวิชา รวมถึงการ สัมภาษณผูสอนและนิสิตเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอน ในปการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ มีวิชาที่รับการประเมินผลสัมฤทธิ์การเรียนรู การแตงตั้งรวม 23
รายวิชา ๆ รายวิชาทั้ง 23 รายวิชามีผลสัมฤทธิ์ เรียนรูสอดคลองกับมาตรฐานผลการเรียนรูที่ระบุใน มคอ.2
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนิสิต

ผลการดําเนินงาน
กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรูสงรายงานการทวนสอบผลการเรียนรูของนักศึกษาใหอาจารย
ประจําหลักสูตร และ ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ไดจัดการประเมินการเรียนรูของผูเรียน ดาน 5ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ตามที่ระบุไวใน มคอ ตามกระบวนการดังนี้ 2
• ที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร กํากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามที่ระบุไวใน
มคอ 3 (ปการศึกษานี้ยังไมมีการฝกประสบการณภาคสนาม จึงไมมี มคอ 4)
• อาจารยผูสอนประเมินผลการเรียนตามเกณฑที่กําหนดไวใน มคอ 3 ตามแบบของกองทะเบียนและ
ประมวลผล และการรายงานผลดําเนินงานตาม แบบ มคอ 5
• นิสิตประเมินอาจารยผสู อนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนผานระบบลงทะเบียน กองทะเบียน
และประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (แตงตั้งจากอาจารยประจําหลักสูตร) จัดทําผลการทวนสอนฯ
โดนการทวนสอบจะดําเนินการ ในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร ดังนี้
การทวนสอบสอบผลสัมฤทธิ์ รายวิชา
โดยการสัมภาษณนิสิต
1. การตั้งกรรมการทวนสอบในแตละภาคเรียน
2. เลือกตัวแทนนิสิต/อาสาสมัครนิสิตในแตละชั้นป
3. ทําการกําหนดรายวิชาเพื่อทําการทวนสอบ
4. กําหนดเกณฑ วิธีการ และ ขอคําถามเพื่อทวนสอบทวนสอบ
โดยการประชุมผูสอนในรายวิชาตางๆ ที่มีผูสอนหลายคน หรือ รายวิชาที่อาสาสมัคร โดยวิธีการนี้
กรรมการและอาจารยผูสอนจะนํา มคอ และ มคอ 5 ฉบับราง เสนอตอกรรมการเพื่อทําการทวน 3
สอบ การประเมินผลการเรียนรูทั้ง ดาน เนื้อหา และ แผนการสอน 5
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ผลการดําเนินงาน
การทวนสอบสอบผลสัมฤทธิ์ หลักสูตร
หลักสูตรฯ และ สาขาวิชาคอมพิวเตอร จัดใหมีการสอบประมวลความรูนิสิตชั้นปสุดทาย โดยมี
รูปแบบการสอนเปนแบบขอเขียน และ การสอบสัมภาษณ
• ที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร และที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ ใหความเห็นชอบผลการเรียน
ผลการประเมินอาจารยผูสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุง
• ที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะฯ ใหความเห็นชอบผลการ
ดําเนินงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามแบบ มคอ 5 และมีขอเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ปรับปรุง
• ที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรหลักสูตรใหความเห็นชอบผลการทวนสอบฯ พรอมขอเสนอแนะ
เพื่อการปรับปรุง
• หลักสูตร จัดทําผลการดําเนินงานหลักสูตรตามแบบ มคอ 7 เพื่อประเมินหลักสูตร ซึ่งจะดําเนินการ
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2559
• ที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเห็นชอบผลการดําเนินงาน
หลักสูตรตามแบบ มคอ 7 พรอมขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ซึ่งจะไดดําเนินงานตามแผน เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาที่ 2/2559
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2559 ที่ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร และที่ประชุมกรรมการบริหาร
คณะฯ ไดพิจารณาผลการดําเนินงานการประเมินผูเรียน พบวา การดําเนินงานประเมินผูเรียนเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพตามระบบและกลไกของคณะการบัญชีและการจัดการ แตอยางไรก็ตาม พบวาการรายงานผล
การประเมินตามแบบ มคอ ยังไมสะทอนภาพการดําเนินงานที่ 5แทจริง โดยเฉพาะในสวนของการประเมินการ
เรียนรูของผูเรียน ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ดังนั้นที่ประชุมฯ ไดใหความ 5
เห็นชอบการเพิ่มขั้นตอน การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิพากย หรือการจัดการความรู เพื่อเพิ่มคุณภาพของ
มคอ 5
ในปการศึกษา 2559 มีการทบทวนกระบวนการทวนสอบโดยในปการศึกษา หลักสูตรฯ ไดทํา 2559
การปรับกระบวนการทวนสอบใหมดังนี้
- กําหนดรายวิชาที่จะทําการทวนสอบไวในการประชุมประกาศตารางสอนของอาจารย
- เสนอใหภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจทําการแตงตั้งกรรมการทวนสอบกลางระดับคณะฯ
- มีกลไกทวนสอบรายวิชาที่มีปญหาผานการรองทุกข ผานภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ และ อาจารยที่
ปรึกษา
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
ผลการดําเนินงาน
การกํากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7) โดย
การกําหนดใหอาจารยผูสอนจัดสง (มคอ.5 มคอ.6 ) ในระบบออนไลนตามกําหนดเวลา โดยมีกรรมการประจํา
หลักสูตร และ ภาควิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ติดตามตรวจสอบ กรรมการประจําหลักสูตรจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินงาน ( มคอ.7 ) เพื่อนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารฯตามกําหนดเวลา
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ เทากับ...คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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4.11 รายงานผลการดําเนินงาน ผลการดําเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF --ตัวบงชี้ 5.4—
ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปการศึกษา 2558
ขอ 1 อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอย
ละ 80 มีสวนรวมในการประชุมเพือ่ วางแผน
ติดตาม และทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร

ผลการดําเนินงาน
1. ประชุมเพื่อการทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

มีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมประชุมจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100
2. ประชุมเพื่อการทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559
มีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมประชุมจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100
3. ประชุมเพื่อการทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2559 มีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมประชุมจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100
4. ประชุมเพื่อการติดตามการดําเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2559 มี
อาจารยประจําหลักสูตรเขารวมประชุมจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100
5. ประชุมเพื่อการทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560
มีอาจารยประจําหลักสูตรเขารวมประชุมจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 100

สรุปวา ผาน ไมผาน

หลักสูตร บธ.บ. สาขา คอมพิวเตอรธุรกิจ มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) กําหนดมาตรฐานผลการเรียนรู 5 ดานอยางครบถวน คือ
ดานคุณธรรมจริยธรรม ดานความรู ดานทักษะทางปญญา ดานทักษะ
ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ดานทักษะการวิเคราะหเชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปวา ผาน ไมผาน
ทุกรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2559 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ขอ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม (ถามี) รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม กอนเปดสอน ดังนี้
-ภาคการศึกษา 1/2559 เปดสอน 23 รายวิชา
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอยกอน
-ภาคการศึกษา 2/2559 เปดสอน 23 รายวิชา
การเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุก
รายวิชา
สรุปวา ผาน ไมผาน
ขอ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถามี)

ทุกรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2559 มีการจัดทํารายงานผลการ
ขอ 4 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
รายวิชา และรายงานผลการดําเนินงานของ
ดําเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดําเนินงานของประสบการณ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ. ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแตละภาคการศึกษา ดังนี้
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
-ภาคการศึกษา 1/2559 เปดสอน 23 รายวิชา
การศึกษาที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2559 เปดสอน 23 รายวิชา
สรุปวา ผาน ไมผาน
วันสุดทายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2559 คือวันที่ 15 พ.ค. 60
ขอ 5 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง 1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
2. หัวหนาภาคฯ เห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 6 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดปการศึกษา
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ ...................
สรุปวา ผาน ไมผาน
ขอ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
-ภาคการศึกษา 1/2559 เปดสอน 23 รายวิชา และมีรายวิชาทีไ่ ดรับการ
มาตรฐานผลการเรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จํานวน 23 รายวิชา
และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของ
-ภาคการศึกษา 2/2559 เปดสอน 23 รายวิชา และมีรายวิชาที่มีการทวน
รายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา
สอบผลสัมฤทธิ์ จํานวน 23 รายวิชา
รายวิชาที่ไดรับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเปนรอยละ 100 ของรายวิชา
ทั้งหมด
สรุปวา ผาน ไมผาน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปการศึกษา 2558
ขอ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธการสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว

ผลการดําเนินงาน
ขอเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
ปการศึกษา 2558
ควรเพิ่มชองทางการฝกงานใหกวางขึ้น
เนนแหลงฝกงานที่ไดใชทักษะทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอรธุรกิจ

ควรกระตุนใหอาจารยเสนอขอเลือ่ น
ตําแหนงทางวิชาการ

ขอ 8 อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําดานการจัดการเรียน
การสอน
ขอ 9 อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรบั การ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยาง
นอยปละหนึ่งครั้ง

การดําเนินงานปรับปรุง
ใชความสัมพันธกับรุนพี่ ติดตอ
หาแหลงฝกงาน ที่ไดทํางานใน
แหลงงานที่ใชทักษะดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
คอมพิวเตอรธุรกิจ เพื่อใหรุน
นองไดเขาฝกงานไดตรงกับ
สายงานมากทีส่ ุด
ใหอาจารยประจําหลักสูตรเขา
รวมอบรมบมเพาะนักวิจยั
และเสนอขอทุนวิจัยใน
ปงบประมาณ 2559 และ
ปงบประมาณตอๆ ไป

สรุปวา ผาน ไมผาน
ในปการศึกษา 2559 มีอาจารยใหมจํานวน 1 คน และไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน จํานวน 1 คน
สรุปวา ผาน ไมผาน
อาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน และไดรับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ จํานวน 5 คน
ชื่ออาจารยประจํา
ที่
หลักสูตรที่ไดรับการพัฒนาฯ
หลักสูตร

1 อ ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท

1. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Workshop
on Supporting High-Growth
Entrepreneurship and Innovation in
Thailand” ระหวางวันที่ 28-30
พฤศจิกายน 2559
2. อบรมเชิงปฏิบัติการ“กลยุทธการบริหาร
ทรัพยสินทางปญญา : Intellectual
Property Strategy” 30 พ.ค. - 2 มิ.ย.
2560

2 อ.ประภาภรณ ชุบสุวรรณ

1. การวิเคราะหบิกดาตาดวย
เทคโนโลยีแมชีนเลิรนนิง 4 มิ.ย. 2560
2. Big Data Analytics &
Blockchain for Financial Services
26 - 30 June 2017

3 อ.ศิริลักษณ ไกยวินิจ

1. โครงการถายทอดนโยบายสูการปฏิบตั ิ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวันที่ 18
พฤศจิกายน 2559 ณ วิทยาลัยดุริยางคศิลป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. โครงการ “การจัดการความรูเกณฑ
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

41

ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปการศึกษา 2558

ผลการดําเนินงาน
ภายในระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2559
สําหรับอาจารยคณะการบัญชีและการ
จัดการ”วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ณ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
3. โครงการการจัดการความรู Mini_UKM
ครั้งที่ 15 เรื่อง “การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักศึกษา ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ” วันที่ 15
กุมภาพันธ 2560 ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี
4. โครงการสัมมนาบุคลากร คณะการบัญชี
และการจัดการ ระหวางวันที่ 15-19
พฤษภาคม 2560 ณ จ.จันทบุรี จ.ตราด
5. โครงการเปดมุมมองแนวคิดจาก
ผูประกอบการ startups Talk #2 วันที่ 17
มิถุนายน 2560 ณ หองประชุมใหญ คณะ
สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
โครงการเตรียมความพรอมกอนเปดภาค
เรียน 1/2559 วันที่ 26 กรกฎาคม 2559

4 อ.ดร.กาญจนา หินเธาว

5 อ.วราวุฒิ นาคบุญนํา

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูการเตรียมความ
พรอมรองรับการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปการศึกษา 2559 วันที่ 17 ม.ค. 60
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "เกณฑ
คุณภาพการศึกษาเพื่อการดําเนินงานที่เปน
เลิศ (EdPEx) 12 - 14 กรกฎาคม 2560 ณ
โรงแรมอวานี จ.ขอนแกน
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวขอการเสริมสราง
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทยในการจัดการ
เรียนการสอนดานความเปนผูประกอบการ
(Symposium for Entrepreneurship
Educators Thailand 2017) 26-29
มิถุนายน 2560 ณ Swissotel Le
Concorde กรุงเทพ
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ อาจารย
ผูสอนรายวิชา 0035001 หนึ่งหลักสูตร หนึ่ง
ชุมชน ประจําภาคปลาย ปการศึกษา 2559
15 ธันวาคม 2559 ณ หองประชุมศูนยความ
เปนเลิศทางนวัตกรรมไทย มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

สรุปวา ผาน ไมผาน
ไมมีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงผานขอนี้

ขอ 10 จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป
สรุปวา ผาน ไมผาน

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปการศึกษา 2558
ขอ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปสุดทาย/
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม
นอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ขอ 12 ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มี
ตอบัณฑิตใหม เฉลีย่ ไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
สรุปผลการดําเนินงานตามตัวบงชีT้ QF
ตาม มคอ.2 ปการศึกษา 2558

ผลการดําเนินงาน
1. นิสิตปสุดทายมีความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตร คาเฉลีย่ 4.18
2. บัณฑิตใหมมีความพึงพอใจตอคุณภาพหลักสูตร คาเฉลี่ย.......
ผูใชบัณฑิตมีความพึงพอใจตอบัณฑิตใหม คาเฉลีย่ 4.02
1. ตัวบงชี้TQFตาม มคอ.2 ปการศึกษา 2559 จํานวน 12 ตัวบงชี้
2. มีผลการดําเนินงานผานตามเกณฑ จํานวน 12 ตัวบงชี้
3. คิดเปนรอยละ 100 ที่ผานตามเกณฑ
4. คิดเปน 5 คะแนน

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร

ประเด็น
ปญหาในการบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตร
แนวทางการปองกันและแกไขปญหาในอนาคต

ขอมูลรายละเอียด

5.2 รายงานผลการดําเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู --ตัวบงชี้ 6.1-ผลการดําเนินงาน
ระบบการดําเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวนรวมของอาจารยประจําหลักสูตรเพื่อใหมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
ผลการดําเนินงาน
- การดําเนินงานของหลักสูตรมีการดําเนินงานในภาครวมของ คณะฯ และ มหาวิทยาลัย ในสวนของ
อาคารสถานที่ หองสมุด และ เครือขายอินเตอรเน็ตความเร็วสูง สําหรับนิสิต
- อาจารยประจําหลักสูตรไดมีสวนเกี่ยวของในการ ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการใหบริการแกนิสิต
และ ความพึงพอใจของนิสิตตอการใชบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
- หลักสูตรฯ มีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ซึ่งเปนการประเมินผาน
ระบบ reg ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งผลการประเมินดังกลาวอยูในระดับ ดี
สรุปในภาพรวม นิสิต อาจารยประจําหลักสูตร และ อาจารยผูสอน มีความพึงพอใจตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
และ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร มีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน
จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่เพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน

ผลการดําเนินงานหลักสูตรมีระบบและกลไกในการสรรหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูใหเปนไปตามกรอบ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรีสาขาคอมพิวเตอร ซึ่งตองมีจํานวนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
สําหรับนิสิตในหลักสูตร ทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียนอยางเพียงพอ
นิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ เขาศึกษาในอาคารบริหารธุรกิจสิรินธร ซึ่งเปน
อาคารเรียนที่มีอุปกรณในการเรียนการสอนครบครัน อาทิ เชนเครื่องฉายภาพ เครื่องคอมพิวเตอร และนิสิต
สามารถเขาใชงานเครือขายไรสายเพื่อสืบคนขอมูลในอินเตอรเน็ตไดทุกสถานที่ในมหาวิทยาลัย
นอกเหนือจากหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยแลว คณะไดจัดใหมีหองสมุดไวที่อาคารเรียน เขตพื้นที่ในเมือง 2
ซึ่งไดรวบรวมหนังสือ ตําราเรียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมถึงเลมเคาโครงการทําโครงงาน และยังมี
เครื่องคอมพิวเตอรที่ทันสมัยใหนิสิตไวสําหรับคนควานอกหองเรียนจํานวน 21 เครื่อง
คณะรวมกับฝายบริการคอมพิวเตอรจัดบริการใหแกนิสิตในการทําโครงงานการศึกษา เพื่อสงเสริมการเรียนการ
สอนในรายวิชาตาง ๆ ของนิสิต ทั้งนี้อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอรธุรกิจ) ไดมีสวน
รวมในการจัดการดานสิ่งสนับสนุนการเรียนรูโดยการแจงรายการ หนังสือหรือตําราที่ตองการใชประกอบการ
เรียนการสอนไปยังสํานักวิทยบริการเพื่อใหมีการจัดซื้อเขา หองสมุดตอไป นอกจากนี้สํานักคอมพิวเตอร และ
คณะการบัญชีฯ มีการจัดเตรียมโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีความจําเปนในการจัดการเรียนการสอน
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ผลการดําเนินงาน
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
การประเมินกระบวนการและผลการดําเนินงาน
- จากผลการประเมินความพึงพอใจในการรับบริการหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร พบประเด็นที่นาสนใจ
ดังนี้ นิสิตมีระดับความพึงพอใจมากในทั้งสามดาน อันไดแก ดานเครื่องคอมพิวเตอร ดานหอง
คอมพิวเตอร และ ดานการใหบริการ จากขอเสนอแนะที่นิสิตไดเสนอใหมีการทําความสะอาดหอง
คอมพิวเตอรมีความสอดคลองกับระดับความพึงพอใจใหหัวขอความสะอาดของหอง และจํานวนที่
เพียงพอตอการใหบริการที่เขตพื้นที่ ขามเรียง รวมถึงอุปกรณภายในหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรดวย
- หลักสูตรไดทําการวิเคราะห ตนเหตุของปญหา ไดขอสรุป เบื้องตน ดังนี้
• ถึงแมวาจะมีการออกขอบังคับไมใหมีการนําอาหาร หรือเครื่องดื่มเขาไปในหองปฏิบัติการ นิสิต
บางสวนยังคงไมปฏิบัติตามระเบียบ เปนเหตุใหการดูแลรักษาความสะอาดทําไดยากขึ้น
• หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรมีการใชงานอยูเสมอทําใหผูรับผิดชอบไมสามารถเขาทําความสะอาด
ไดสะดวกนัก
• หองปฏิบัติการที่ เขตพื้นที่ในเมืองมีปริมาณมาก แตมีนิสิตใชบริการจํานวนนอย
- หลักสูตรไดทําไดเสนอแนวทางแกปญหาตอ ผูชวยคณบดีฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ และ รองคณบดี
ฝายกิจการนิสิตและอาคารสถานที่ดังนี้
• จัดใหมีการทําความสะอาดครั้งใหญกอนเปดภาคการศึกษา
• มีการจัดใหแมบานทําความสะอาดทุกวัน อยางนอยวันละ 2 ครั้ง
• เสนอใหเพิ่มจํานวนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และ หองบริการคอมพิวเตอร
• เสนอใหมีการยายหองปฏิบัติการมาที่เขตพื้นที่ขามเรียง
การปรับปรุงแผนการดําเนินงาน
• จัดใหมีการทําความสะอาดครั้งใหญกอนเปดภาคการศึกษา 2559
• มีการจัดเวรใหแมบานทําความสะอาดทุกวัน อยางนอยวันละ 2 ครั้ง
• กําชับผูสอนในการประชุมสาขาวิชาคอมพิวเตอรใหชวยดูแลการนําอาหารเขาไปรับประทานใน
หองเรียน และ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร
• ประสานกับงานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหดําเนินการยายเครื่องคอมพิวเตอร
มีการวางแผนและงบประมาณเพื่อเพิ่มจํานวนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร และ หองบริการคอมพิวเตอร
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดําเนินงานทั้งหมดของตัวบงชี้ เทากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น
6.1 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน
ประเด็น
ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน
ความคิดเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร
การนําไปดําเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

6.2สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูสําเร็จการศึกษา
ประเด็น
การประเมินจากผูที่สําเร็จการศึกษา
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

6.3สรุปการประเมินหลักสูตรจากผูมีสวนเกี่ยวของ
ประเด็น

กระบวนการประเมิน
ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน
ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ขอมูลรายละเอียด
*************************

ขอมูลรายละเอียด

ขอมูลรายละเอียด
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ป
ประเด็น
การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
ในชวง 2 ปที่ผานมา
การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน (ถามี) ที่มีผลกระทบตอหลักสูตร
ในชวง 2 ปที่ผานมา

ขอมูลรายละเอียด
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หมวดที่ 8 แผนการดําเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจําป
แผนการดําเนินงาน

กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ

ผูรับผิดชอบ

8.2 ความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนและขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

48

หมวดที่ 9 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ระดับหลักสูตร

ตารางผลคะแนนการประเมินตนเองรายตัวบงชี้
ตัวชี้บงชี้

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนดโดย สกอ.
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
2.2 รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3.2 การสงเสริมและพัฒนานิสิต
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4 อาจารย
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย
4.2 คุณภาพอาจารย
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
- รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรทีด่ ํารงตําแหนงทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผูเรียน
5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
6.1 สิง่ สนับสนุนการเรียนรู
คะแนนเฉลี่ย องคประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องคประกอบที่ 2-6)
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ผลการ
ดําเนินงาน

คะแนน

ผาน
คาเฉลี่ย 4.02
รอยละ 97.49
4.18
-

3.00

4.02
4.34
3
3
3

รอยละ 40
รอยละ 0
รอยละ 16
3.00

3
3
5
0
4
3

รอยละ 100
3.50

3
3
3
5

3.00
3.34

3
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