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

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2560
(ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
วันที่รายงาน 1 กรกฎาคม 2561
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. ประธานหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน :

2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ ดร.พีรวัฒน์ ไชยล้อม
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน :

3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ ดร. กิตติพล วิแสง
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน :

4. เห็นชอบโดย : รศ.ดร.สุวรรณ หวังเจริญเดช
(รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ :

5. เห็นชอบโดย : _______________________________ (คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ :
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สารบัญ
หมวดที่
1 ข้อมูลทั่วไป ...............................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดย สกอ. --ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-- .......................................................................................
2 อาจารย์ .....................................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.2-- ..............................................
รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-- .........................
รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-- .........................................
3 นิสิตและบัณฑิต .........................................................................................................................
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รายงานผลการดาเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.2-- .............................
รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
--ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-- ....................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
--ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-- ....................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.3-- ...............................................
4 ข้อมูลสรุปรายวิชา .....................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-- .............................
รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
--ตัวบ่งชี้ 5.2-- .......................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3-- ..............................................
รายงานผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF --ตัวบ่งชี้ 5.4-- ..............
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รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ --ตัวบ่งชี้ 6.1-- .......................................
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บทสรุปผู้บริหาร
ชื่อหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจมหาบั ณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารสนเทศทางธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลั ย มหาสารคาม มีผ ลการดาเนิ นงานในปี การศึกษา 2560 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 3.50 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1) ผ่าน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร สาหรับองค์ประกอบที่ 2-6 พบว่า หลักสูตรมีผลการประเมิน ตนเองโดยรวมอยู่ในระดับ คุณภาพดี
โดยจาแนกเป็น
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดีมาก"
จานวน ...1.. องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ .2...
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดี"
จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4,5
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ปานกลาง" จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3,6
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "น้อย"
จานวน ..... องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ....
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลประเมินคุณภาพหลักสูตร จาแนกตามปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process)
และผลลัพธ์ (Output) พบว่า
ด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
มีคะแนน 3.15 คะแนน
ด้านกระบวนการ (Process) มีคะแนน 3.50 คะแนน
ด้านผลลัพธ์ (Output)
มีคะแนน 2.50 คะแนน
จากผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2560 พบว่า หลักสูตร
มีพัฒนาการของผลประเมินคุณภาพ [  ] ดีขึ้น [ ] ลดลง [ ] ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีผลประเมินดังนี้
ปีการศึกษา 2557 มีระดับคุณภาพดี
3.16 คะแนน
ปีการศึกษา 2558 มีระดับคุณภาพไม่ผ่าน 0.00 คะแนน
ปีการศึกษา 2559 มีระดับคุณภาพดี
3.48 คะแนน
ปีการศึกษา 2560 มีระดับคุณภาพดี
3.50 คะแนน (ผลการประเมินตนเอง SAR)
ผลงานที่โดดเด่นของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560
............................................................................................................................. .............................
..................................................................................................................................................................................... .
จุดเด่นในภาพรวมของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560
............................................................................................................................. .............................
......................................................................................................................................................................................
โอกาสในการพัฒนาของหลักสูตรในปีการศึกษา 2561
............................................................................................................................. .............................
......................................................................................................................................................................................
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวชี้บ่งชี้

ปี
ผลการ
การศึกษา ดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ SA2560
กาหนดโดย สกอ.
CA2559
CA2558
CA2557
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
SA2560
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
CA2559
CA2558
CA2557
2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท SA2560
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ เฉพาะระดับปริญญาโท
CA2559
(มีนิสิตสาเร็จการศึกษา 6 คน แต่ตีพิมพ์ไม่อยู่ในวงรอบปี CA2558
การศึกษา 2559)
CA2557
SA2560
CA2559
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
CA2558
CA2557
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คะแนน

ผ่าน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ค่าเฉลี่ย 4.52
ค่าเฉลี่ย 5.00
ค่าเฉลี่ย 4.82
ค่าเฉลี่ย 4.96
ร้อยละ 77.33
ร้อยละ 0
ร้อยละ 30
ร้อยละ 124
4.76
2.50
4.29
4.98
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4.52
5.00
4.82
4.96
5.00
0.00
3.75
5.00

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
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SA2559
CA2558
CA2557
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.2

คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญา
เอก

- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการ

- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4

SA2560
CA2559
CA2558
CA2557

3.00
3.00
3.00
3
3
2
3

SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560

3
3
2
3

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ
33.33
CA2559 ร้อยละ 40

5.00
5.00
5.00
5.00
2.08

CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558

2.50
0.00
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ร้อยละ 40
ร้อยละ 0

2.08

ร้อยละ 52
5.00
ร้อยละ 40
5.00
ร้อยละ 104
5.00
3
3
3
3
2
2
3
3
3.34
3.34
2.44
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CA2557
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
SA2560
สอน
CA2559
CA2558
CA2557
5.3 การประเมินผู้เรียน
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
SA2560
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
CA2558
CA2557
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6

คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)

SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
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3.11
3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
3.50
3.50
3.25
3.50
3
3
3
3

3
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
5
5
5
5

3
3
3
3
3.00
3.00
3.00
3.00
3.50
3.16
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CA2558
CA2557
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสหลักสูตร ...25480211107173
1.1.1 มี มคอ.1
1.1.2  ไม่มี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 30 กันยายน 2559
1.3 วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร วันที่ ...............................
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน …คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม…….
1.5 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ระบุใน มคอ.2 และ ปัจจุบัน
ปีการศึกษา 2558

ปีการศึกษา 2559 มคอ 2

1. ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
2. อ.ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์
3. อ.ดร.ธีรา เอราวัณ
4. อ.ดร.อัจฉริยา อิสสระไพบูลย์
5. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก

1. ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก
2. ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
3. อ.ดร.ธีรา เอราวัณ

ปีการศึกษา 2559 ปรับปรุง
รายชื่อ
1. ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
2. อ.ดร.พีรวัฒน์ ไชยล้อม
3. อ.ดร.กิตติพล วิแสง

1.5.2 ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2--

รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
1. ผศ.ดร.จรวย สาวิถี

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

ชื่อหลักสูตร
ที่จบการศึกษา

ตรี

2532

ครุศาสตร์บณ
ั ฑิต

โท

2542

เอก

2555

วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต

กลุ่ม
สาขาวิชา
สาขาวิชา ที่ ชื่อสถาบัน ที่จบ
ที่จบ
จบการศึกษา
การศึกษา
ตาม
ISCED
คอมพิวเตอร์
สถาบันราชภัฎ
ศึกษา
จันทรเกษม
061
วิทยาการ
มหาวิทยาลัยรังสิต
คอมพิวเตอร์
061
วิทยาการ
Bhim Rao
คอมพิวเตอร์
Ambedkar
University, India
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รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
2. อ.ดร.พีรวัฒน์ ไชย
ล้อม

3. อ.ดร.กิตติพล วิแสง

กลุ่ม
สาขาวิชา
สาขาวิชา ที่ ชื่อสถาบัน ที่จบ
ที่จบ
จบการศึกษา
การศึกษา
ตาม
ISCED
มหาวิทยาลัยขอนแก่
น
มหาวิทยาลัย
ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนื
อ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

ตรี

2542

บธ.บ. (การตลาด)

โท

2544

บธ.ม. (การ
บริหารธุรกิจ)

เอก

2552

ปร.ด. (การจัดการ)

ตรี

2549

คบ. อุตสาหกรรม

061

อุตสาหกรรม

โท

2552

061

เอก

2560

วทม. เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ปรด. วิศวกรรมไฟฟ้า
และคอมพิวเตอร์

เทคโนโลยี
สารสนเทศ
วิศวกรรม
ไฟฟ้า และ
คอมพิวเตอร์

ชื่อหลักสูตร
ที่จบการศึกษา

061

มหาวิทยาลัยราชภัฎ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

1.5.3 ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2-รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
1. ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
1. จรยุทธ ภูกิ่งหิน, จรวย สาวิถี และอัครเดช ฉวีรักษ์.ผลกระทบ
ของกลยุทธ์อินเทอร์เน็ต และการดาเนินงานที่มุ่งเน้นการตลาดที่มี
ต่อผลการดาเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศ
ไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ประจาเดือน มีนาคม - เมษายน
พ.ศ. 2557.
2. อ.ดร.พีรวัฒน์ ไชยล้อม
1. มยุรี สีเชียงหา, นวลละออง อรรถรังสรรค์ และพีรวัฒน์ ไชยล้อม.
ผลกระทบของการบริหารภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจโรงแรมในเขตภาคเหนือ. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 34 ฉบับที่ 4
ประจาเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2558.
โย อาชา พรลภัส สุวรรณรัตน์ และพีรวัฒน์ ไชยล้อม. ผลกระทบ
ของประสิทธิภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลที่มตี ่อผลการ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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3. อ.ดร. กิตติพล วิแสง

ดาเนินงานของเทศบาลในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสาร
การบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 ประจาเดือน
กรกฎาคม-กันยายน พ.ศ.2556.
จักรกฤษณ์ รักษาชาติ, กมล เสวตสมบูรณ์ และพีรวัฒน์ ไชยล้อม.
ความสัมพันธ์ระหว่างนวัตกรรมเชิงกลยุทธ์กับความได้เปรียบ
ทางการแข่งขันของธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารในประเทศไทย.
วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 5 ฉบับที่ 4 ประจาเดือน ตุลาคมธันวาคม พ.ศ. 2556.
อนุชิต อนุศรี ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์ และพีรวัฒน์ ไชยล้อม.
ความสัมพันธ์รหว่างระบบบัญชีเชิงกลยุทธ์กับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานทางบัญชีของธุรกิจ SMEs ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการบัญชีและการจัดการ คณะการ
บัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 6 ฉบับที่ 1
เดือนมกราคม - มีนาคม 2557.
มยุรี สีเชียงหา, นวลละออง อรรถรังสรรค์ และพีรวัฒน์ ไชยล้อม.
ผลกระทบของการบริหารภาพลักษณ์องค์กรที่มีต่อผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจโรงแรมในเขตภาคเหนือ. วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 34 ฉบับที่ 4
ประจาเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2558.
นุสรา ห้องแซง นวลละออง อรรถรังสรรค์ และพีระวัฒน์ ไชยล้อม.
ผลกระทบของการสื่อสารการตลาดทางอินเทอร์เน็ตที่มตี ่อผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในประเทศไทย. วารสาร
การบัญชีและการจัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน มิถุนายน 2559. หน้า 32-42.
http://www.acc.msu.ac.th/newsEventAccbiz/Event/Up_journal/Journal36_id389.pdf
สุจิตตรา แสนชัย ศรีรุ่งรัตน์ สุดสมบูรณ์ และพีระวัฒน์ ไชยล้อม.
ผลกระทบของจริยธรรมทางวิชาชีพบัญชีสมัยใหม่ทมี่ ีต่อความสาเร็จ
ในการปฏิบัติงานของผูส้ อบบัญชีสหกรณ์ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม กันยายน 2560. หน้า 58-68.
http://www.acc.msu.ac.th/newsEventAccbiz/Event/Up_journal/Journal54_id510.pdf
Kittipol Wisaeng, 2013, An Empirical Comparison of Data
Mining Techniques in Medical Databases, International
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2556
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2557
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0.80

2013
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Journal of Computer Applications (IJCA), Volume 77–
No.7, September, pp. 23-27
Kittipol Wisaeng, 2013, A Comparison of Different
Classification Techniques for Bank Direct Marketing,
International Journal of Soft Computing and Engineering
(IJSCE) ISSN: 2231-2307, Volume-3, Issue-4, September,
pp. 116-119
Kittipol Wisaeng, 2013, A Comparison of Decision Tree
Algorithms For UCI Repository Classification, International
Journal of Engineering Trends and Technology (IJETT) –
Volume 4, Issue 8, August, pp. 3393-3397.
Kittipol Wisaeng, 2013, A Rule-Based Classification for
Pima-Diabetes Using Jrip, Oner, Zeror, and DNTB,
International Journal of Advanced Computing, Vol.46, pp.
1371-1374.
Kittipol Wisaeng, 2014, Predict the Diagnosis of Heart
Disease using Feature Selection and k-Nearest Neighbor
Algorithm, Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014,
no. 83, 4103 – 4113 (SCOPUS).
Kittipol Wisaeng, 2014, Association Rule with Frequent
Pattern Growth Algorithm for Frequent Item Sets Mining,
Applied Mathematical Sciences, Vol. 8, 2014, no. 98,
4877 – 4885 (SCOPUS).
Kittipol Wisaeng, 2015, Optimizing Kernel-parameters in
Support Vector Machine Algorithm, Applied
Mathematical Sciences (Under Reviewer: SCOPUS).
Kittipol Wisaeng and Worawat Sa-ngiamvibool, 2017,
Automatic Detection and Recognition of Optic Disc with
Maker-Controlled Watershed Segmentation and
Mathematical Morphology in Color Retinal Images, Soft
Computing, (ISI: IF=2.472)
ออนไลน์ 22 พฤษภาคม 2017
Kittipol Wisaeng and Worawat Sa-ngiamvibool, 2018,
Automatic Detection of Exudates in Retinal Images using
Region-Based, Neighborhood and Block Operation,
Journal of Computer Science, (SCOPUS: IF=0.68)
ออนไลน์ เดือนมีนาคม 2018
ผลรวมค่าน้าหนักคุณภาพ 5.40/5*100 = 108/40*5 = 13.50
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1.6 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)
ไม่มี

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)

1.7 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
--ตัวบ่งชี้ที่ 1.1—
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ข้อที่
1

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร.5..
คน และไม่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
อื่น พร้อมทั้งประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
คนที่
มีคุณสมบัตเิ ป็น
1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผสู้ อน
2 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผู้สอน
3 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผู้สอน
4 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผสู้ อน
5 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผู้สอน

3

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
อาจารย์ประจาหลักสูตร คนที่ ..1-5...
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือตาแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

มีอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด … คน
ประกอบด้วย
1. อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ … คน
2. อาจารย์ผู้สอนนอกคณะ(ภายใน
ม.)..-.คน
3. อาจารย์พิเศษภายนอก ม. 1 คน
ซึ่งทั้งหมดมี
1. คุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาโทหรือ
ตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ
3. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

5

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ มีอาจารย์ที่ทาหน้าที่เป็นทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์หลักของนิสิตในหลักสูตร
จานวน 4 คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล

สาขาที่จบ

1.ผศ.ดร.
จรวย สาวิถี

ป.เอกสาขา
วิทยาการ
คอมพิวเตอร์
รศ./ศ.สาขา
ป.เอกสาขา
การจัดการ
รศ./ศ.สาขา
ป.เอกสาขา
การจัดการ
เทคโนโลยี
รศ./ศ.สาขา
ป.เอกสาขา
การจัดการ
รศ./ศ.สาขา

2.อ.ดร.
สันติภาพ สุข
เอนกนันท์
3.อ.ดร.ธีรา
เอราวัณ

4.อ.ดร.อัจฉริ
ยา อิสสระ
ไพบูลย์

ประสบการณ์
วิจัย
 มี
 ไม่มี

 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี

 มี
 ไม่มี

ซึ่งทั้งหมด
1. เป็นอาจารย์ประจา และ
2. คุณวุฒิปริญญาเอกหรือตาแหน่ง
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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6

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)

ทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ
3. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
มีอาจารย์ที่ทาหน้าที่ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมของนิสิตในหลักสูตร
จานวน 3 คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.อ.ดร.
สันติภาพ สุข
เอนกนันท์
2.อ.ดร.ธีรา
เอราวัณ

3.อ.ดร.อัจฉริ
ยา อิสสระ
ไพบูลย์

7

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

สาขาที่จบ
ป.เอกสาขา
การจัดการ
รศ./ศ.สาขา
ป.เอกสาขา
การจัดการ
เทคโนโลยี
รศ./ศ.สาขา
ป.เอกสาขา
การจัดการ
รศ./ศ.สาขา

ประสบการณ์
วิจัย
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี

 มี
 ไม่มี

ซึ่งทั้งหมดมี
1. คุณวุฒิปริญญาเอกหรือตาแหน่ง
ทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
มีอาจารย์ที่ทาหน้าที่ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ของนิสิตในหลักสูตร ตามเกณฑ์ที่
กาหนด
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
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8

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา

9

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้สาเร็จ
การศึกษาแผน ก. ทุกคน ไม่ต่ากว่า
รายงานสืบเนื่องจากฉบับเต็มในการ
ประชุมทางวิชาการ (proceeding) หรือ
วารสารหรือสิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ใน
รูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ชื่อ-สกุล

จานวนนิสิตในปรึกษาทุกชั้นปี/
ทุกหลักสูตร
Thesis
IS

1.ผศ.ดร.
จรวย สาวิถี

2

2.อ.ดร.
สันติภาพ สุข
เอนกนันท์
3.อ.ดร.ธีรา
เอราวัณ
4.อ.ดร.อัจฉริ
ยา อิสสระ
ไพบูลย์

5
4
5

กรณีอาจารย์......เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตมากกว่า 5 แต่ไม่
เกิน 10 คน โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
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10

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษาควรมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

ชื่อ-สกุล
1.ผศ.ดร.จรวย สาวิถี

2.อ.ดร.สันติภาพ สุข
เอนกนันท์

3.อ.ดร.ธีรา เอราวัณ

4.อ.ดร.อัจฉริยา อิสสระ
ไพบูลย์

11

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ผลงานวิจัยตีพิมพ์
เผยแพร่ในปี พ.ศ.
2554 (คศ2011)
 2555 (คศ2012)
 2556 (คศ2013)
 2557 (คศ2014)
 2558 (คศ2015)
 2554 (คศ2011)
 2555 (คศ2012)
 2556 (คศ2013)
 2557 (คศ2014)
 2558 (คศ2015)
 2554 (คศ2011)
 2555 (คศ2012)
 2556 (คศ2013)
 2557 (คศ2014)
 2558 (คศ2015)
 2554 (คศ2011)
 2555 (คศ2012)
 2556 (คศ2013)
 2557 (คศ2014)
 2558 (คศ2015)

สรุปว่า ผ่าน
รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2553
ซึ่งได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จภายใน
ปีการศึกษา 2559 และสภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบในคราวประชุม วันที่
26 มี.ค. 2553 เพื่อให้หลักสูตรใช้งานใน
ปีการศึกษา 2553 และทาการปรับปรุง
หลักสูตร วันที่ 30 สิงหาคม 2559
สรุปว่า  ผ่าน  ไม่ผ่าน
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1.7 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
--ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 -- (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ปริญญาโท)
ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
1 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
- จานวนไม่จากัด
- มีคุณวุฒิขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า
- มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

2

จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- จานวนอย่างน้อย 3 คน
- อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต้องอยูป่ ระจาหลักสูตรนั้น
ตลอดระยะเวลาทีจ่ ัดการศึกษา
- เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกินกว่า 1 หลักสูตร ใน
เวลาเดียวกันไม่ได้ ยกเว้นหลักสูตรพหุวทิ ยาการหรือ
สหวิทยาการ ให้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบได้อีกหนึ่งหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถซ้าได้ไม่เกิน 2 คน
หมายเหตุ : ในกรณีหลักสูตรปริญญาโทและปริญญาเอก
สาขาวิชาเดียวกัน สามารถใช้อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
ชุดเดียวกันได้

3

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
- มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือขั้นต่า
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์
- มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับ
ปริญญา และเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง

ผลการดาเนินงาน
มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน...คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล

สาขาที่จบ

คุณวุฒิ

1.อ./ดร./ผศ./ ป.ตรี สาขา....  ตรงหรือ
รศ./ศ.......... ป.โท สาขา..... สัมพันธ์
ป.เอก สาขา...  ไม่ตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิด
สอน
2.อ./ดร./ผศ./ ป.ตรี สาขา....  ตรงหรือ
รศ./ศ.......... ป.โท สาขา..... สัมพันธ์
ป.เอก สาขา...  ไม่ตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิด
สอน
.............
.............
.............

ผลงานทาง
วิชาการ
ในรอบ 5 ปี
 มี....เรื่อง
 ไม่มี
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)

 มี....เรื่อง
 ไม่มี
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)

.............

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
มีจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร.....คน และอยู่
ประจาหลักสูตรนั้นตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน...คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล

สาขาที่จบ

คุณวุฒิ

1.อ./ดร./ผศ./ ป.ตรี สาขา....  ตรงหรือ
รศ./ศ.......... ป.โท สาขา..... สัมพันธ์
ป.เอก สาขา...  ไม่ตรง
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ผลงานทาง
วิชาการ
ในรอบ 5 ปี
 มี....เรื่อง
 ไม่มี
(รายละเอียดตาม
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ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
- กรณีที่มีความจาเป็นอย่างยิ่งสาหรับสาขาวิชาที่ไม่
สามารถสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรครบตามจานวน
หรือมีจานวนนักศึกษาน้อยกว่า 10 คน ทาง
สถาบันอุดมศึกษาต้องเสนอจานวนและคุณวุฒิของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีนั้นให้คณะกรรมการการอุดมศึกษา
พิจารณาเป็นรายกรณี)

หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิด
สอน
 ตรงหรือ
สัมพันธ์
 ไม่ตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิด
สอน
 ตรงหรือ
สัมพันธ์
 ไม่ตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิด
สอน
.............

2.อ./ดร./ผศ./ ป.ตรี สาขา....
รศ./ศ.......... ป.โท สาขา.....
ป.เอก สาขา...

3.อ./ดร./ผศ./ ป.ตรี สาขา....
รศ./ศ.......... ป.โท สาขา.....
ป.เอก สาขา...

.............

4

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
- ต้องเป็นอาจารย์ประจาหรืออาจารย์พิเศษที่มีคุณวุฒิขั้น
ต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
- ต้องมีประสบการณ์ด้านการสอน
- มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง
- อาจารย์พิเศษต้องมีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของ
รายวิชา โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น

.............

เอกสารแนบท้าย)

 มี....เรื่อง
 ไม่มี
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)

 มี....เรื่อง
 ไม่มี
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)

.............

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
มีอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด ... คน เป็นอาจารย์ประจา ...
คน และอาจารย์พิเศษ ... คน ดังนี้
กรณีอาจารย์ประจา
ชื่อสกุล

สาขา
ที่จบ

คุณ
สมบัติ

1.อ./
ดร./
ผศ./
รศ./
ศ.......
...

ป.ตรี
สาขา....
ป.โท
สาขา
.....
ป.เอก
สาขา...

 สัมพันธ์
กับรายวิชาที่
สอน
 ไม่
สัมพันธ์กับ
รายวิชาที่
สอน

.........

............. .............

ประสบ
การณ์
การสอน

ผลงานทาง
วิชาการ
ในรอบ 5 ปี

 มี

 มี...

 ไม่มี

............

เรื่อง
 ไม่มี
(รายละเอี
ยดตาม
เอกสารแ
นบท้าย)
.........

สังกัด
คณะ
.......

.........

กรณีอาจารย์พิเศษ
ชื่อสกุล

สาขา
ที่จบ

คุณ
สมบัติ

ประสบ
การณ์
การสอน

ผลงาน
ทาง
วิชาการ
ในรอบ 5
ปี

1.อ./
ดร./
ผศ./
รศ./
ศ.......

ป.ตรี
สาขา
....
ป.โท
สาขา

 สัมพันธ์
กับรายวิชา
ที่สอน
 ไม่
สัมพันธ์กับ

 มี

 มี
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 ไม่

มี

ชั่วโมง
สอน


สังกัด

หน่วย

...เรื่อง ชั่วโมง งาน
.........
 ไม่ สอนไม่
เกินร้อย
มี
(รายล ละ 50
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...

.........

รายวิชาที่
.....
สอน
ป.
เอก
สาขา
...
......... .............
....

..........
..

ะเอียด ของ
ตาม รายวิชา
เอกสา
รแนบ
ท้าย)
......... .........

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
5.

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
หลักและอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ
- ต้องเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่า หรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มี
ตาแหน่งรองศาสตราจารย์
- มีผลงานทางวิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพือ่ รับ
ปริญญาและเป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย

รายชื่ออาจารย์เป็นข้อมูลเดียวกันกับข้อที่ 1

มีอาจารย์ที่ทาหน้าที่เป็นทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์หลักของ
นิสิตในหลักสูตร จานวน...คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล

สาขาที่จบ

1.อ./ดร./ผศ./รศ./
ศ..........

ป.ตรี สาขา....
ป.โท สาขา.....
ป.เอก สาขา...

...............

...............

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ 5 ปี
 มี.....เรื่อง
 ไม่มี
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)
...............

สรุปว่าผ่าน ไม่ผ่าน
6.

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วม (ถ้ามี)

กรณีที่ไม่มีทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม

ไม่มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม จึงผ่านเกณฑ์ข้อ

นี้
- กรณีเป็นอาจารย์ประจา ต้องมีคุณวุฒิและผลงานทาง
วิชาการเช่นเดียวกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
กรณีที่มีทปี่ รึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม
- กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
มีอาจารย์ที่ทาหน้าที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วมของนิสิตใน
หรือเทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์
หลักสูตร จานวน...คน ดังนี้
เผยแพร่ในวารสารที่มีชื่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับใน
ผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติ ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการ
ชื่อ-สกุล
สาขาที่จบ
ในรอบ 5 ปี
ค้นคว้าอิสระไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
1.อ./ดร./ผศ./รศ./ ป.ตรี สาขา....
 มี.....เรื่อง
- กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มคี ุณวุฒิและผลงาน
ป.โท สาขา.....
 ไม่มี
ทางวิชาการตามที่กาหนด ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้ ศ..........
ป.เอก
สาขา...
(รายละเอียดตาม
มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
เอกสารแนบท้าย)
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
...............
...............
...............
อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
นั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

7.

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์
- ประกอบด้วย อาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
มีอาจารย์ที่ทาหน้าที่ผู้สอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตใน
หลักสูตร จานวน…คน ดังนี้
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ภายนอกสถาบัน รวมไม่น้อยกว่า 3 คน ทั้งนี้ ประธาน
กรรมการสอบต้องไม่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
หรืออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์รว่ ม โดยอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์ต้องมีคุณวุฒิ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ
ดังนี้
- กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือขั้นต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ และมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 3 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายการต้องเป็นผลงานวิจัย
- กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ต้องมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่า และมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่
ในวารสารที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นทีย่ อมรับในระดับชาติ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง
- กรณีเป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ไม่มคี ุณวุฒิและผลงาน
ทางวิชาการตามที่กาหนด ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจะต้องเป็นผู้
มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สูงเป็นที่ยอมรับ
ซึ่งตรงหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้า
อิสระ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาสถาบันอุดมศึกษาแห่ง
นั้น และแจ้งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบ

8.

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จ
การศึกษา
- แผน ก1 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
- แผน ก2 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของผลงาน
วิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติที่มี
คุณภาพตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง
หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสาหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือนาเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ
โดยบทความที่นาเสนอฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) ได้รับ
การตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
(Proceedings) ดังกล่าว
- แผน ข รายงานการค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของ
รายงานการค้นคว้าอิสระต้องได้รับการเผยแพร่ในลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้

ชื่อ-สกุล

สาขาที่จบ

กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.อ./ดร./ผศ./รศ./ ป.ตรี สาขา....
ศ..........
ป.โท สาขา.....
ป.เอก สาขา...
...............

 มี.....เรื่อง
 ไม่มี
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)
...............

...............

กรณีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
1.อ./ดร./ผศ./รศ./ ป.ตรี สาขา....
ศ..........
ป.โท สาขา.....
ป.เอก สาขา...
...............

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ 5 ปี

 มี.....เรื่อง
 ไม่มี
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)
...............

...............

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

มีผู้สาเร็จการศึกษา จานวน…คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
นิสิต
1. นาย/
น.ส./นาง
.........
.............

ชื่อ-สกุล
อาจารย์ที่ปรึกษา

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

แผน
 แผน ก1
 แผน ก2
 แผน ข
.............

บทความที่
ตีพิมพ์

ชื่อ
ผลงาน
............

............

...........

.............

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
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9.

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
- กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและมีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก
รวมได้ไม่เกิน 5 คนต่อภาคการศึกษา
- กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ขึ้นไป หรือมีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่าที่
ตาแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปและมี
ผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์ ให้เป็นทีป่ รึกษาวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกรวมกันได้ไม่เกิน
10 คนต่อภาคการศึกษา
- กรณีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือ
เทียบเท่าและดารงตาแหน่งทางวิชาการระดับศาสตราจารย์
และมีความจาเป็นต้องดูแลนักศึกษาเกินกว่าจานวนที่
กาหนดให้เสนอต่อสภาสถาบันพิจารณา แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน
15 คนต่อภาคการศึกษา หากมีความจาเป็นต้องดูแล
นักศึกษามากกว่า 15 คน ให้ขอความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการอุดมศึกษาเป็นรายกรณี

10.

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด
- ต้องไม่เกิน 5 ปี (จะต้องปรับ ปรุงให้เสร็จและอนุมัติ/ให้
ความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตร
ใช้งานในปีที่ 6)

รายชื่ออาจารย์เป็นข้อมูลเดียวกันกับข้อที่ 1และข้อ 5

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ชื่อ-สกุล
1.อ./ดร./ผศ./รศ./
ศ..........
...............

จานวนนิสิตในปรึกษาทุกชั้นปี/
ทุกหลักสูตร
Thesis
IS

...............

...............

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

กรณีที่ยังไม่ครบรอบปรับปรุง

รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา.. ครบวงรอบการ
ปรับปรุงในปีการศึกษา ... โดยยังไม่ครบกาหนดระยะการ
ปรับปรุง
จึงผ่านเกณฑ์ข้อนี้
กรณีครบรอบปรับปรุง

รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2559 ซึ่งได้ดาเนินการ
ปรับปรุงแล้วเสร็จภายใน
ปีการศึกษา 2559 และสภามหาวิทยาลัยให้ความ
เห็นชอบในคราวประชุมวันที่ 30 กันยายน 2559 เพื่อให้
หลักสูตรใช้งานในปีการศึกษา 2560
สรุปว่าผ่าน ไม่ผ่าน
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หมวดที่ 2 อาจารย์
2.1 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.2-ประเด็น
2.1.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 100
2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ
80
2.1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ ร้อยละ 40
คะแนนเฉลี่ย

ข้อมูล
ร้อยละ100
ร้อยละ 33.33

คะแนนประเมิน
5
2.08

ร้อยละ ......

5.00
4.02

2.2 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560
ทั้งสิ้น 7 ขั้นตอนดังนี้
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพสารวจ/วิเคราะห์อัตรากาลัง 5 ปี
 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาการกาหนดอัตรากาลังในแต่ละสาขาวิชา
 อาจารย์เพียงพอต่อการวางแผนอัตรากาลังประจาในแต่ละหลักสูตร
 กรณีอาจารย์ลาออกยังคงอัตราว่าง เพื่อ สรรหาอาจารย์ใหม่ทดแทนอัตราว่างและรับเข้า
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่กาหนด
 อาจารย์ประจาหลักสูตรครบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
 นารายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 สารวจความพึงพอใจอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศทางธุรกิจ โดยทางผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้ประชุมปรึกษาหารือกรณีอาจารย์บางท่านไม่สามารถมาปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรได้ ทีป่ ระชุมมีมติให้พิจารณาอาจารย์ท่านอื่นที่มีความเหมาะสมมาเป็นอาจารย์ที่รับผิดชอบ
หลักสูตรแทน
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน พิจารณาสรรหาอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรมาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร เช่นต้องวางแผนกาลังคนและ
อัตราอาจารย์ที่จะต้องเรียนจบระดับปริญญาเอกภายใน 5 ปี
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศทางธุรกิจตามมติความเห็นชอบจากที่
ประชุมว่าควรเสนอชื่อว่าควรเสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก เป็นกรรมการ
ประจาหลักสูตรแทน
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ระบบการบริหารอาจารย์

1. ระบบและกลไกบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560 ทั้งสิ้น 7
ขั้นตอนดังนี้
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพสารวจ/วิเคราะห์อัตรากาลัง 5 ปี
 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาการกาหนดอัตรากาลังในแต่ละสาขาวิชา
 การพัฒนาทักษะ อาจารย์ทางวิชาการ หรือวิชาชีพ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการชุมชน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรายงานผลการพัฒนาทักษะ
 การอบรมจรรยาบรรณบุคลากร
 การประเมินการปฏิบัติงาน
 แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้บุคลากรรับทราบเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ยกย่องบุคลกรดีเด่นด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพนักงานสายสนับสนุน
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศทางธุรกิจ
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ คณะฯ ควรผลักดันให้
อาจารย์เขียนรายงานการฝึกอบรม ใน FM 15-10 ภายหลังจากที่ได้กลับ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่
บุคลากรในองค์กร
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มีอาจารย์ที่ได้รับการอบรมและกลับมาเขียน
รายงานใน FM 15-10 ให้กลับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

1. ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา
2558 ทั้งสิ้น 6 ขั้นตอนดังนี้
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพจัดทาแผนพัฒนา อาจารย์รายบุคคล 5 ปี
 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจาปี
 ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ในการพัฒนาประชุม/อบรม/สัมมนาในประเทศและต่างประเทศอย่างน้อย
1 ครั้งต่อปี
 ส่งเสริมการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการหรือชานาญการ
 ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 รายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศทางธุรกิจ
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ จัดทาโครงการสนับสนุน
เงินอุดหนุนทุนวิจัยให้กับคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาเสนอเป็นผลงานวิชาการต่อไป หรือส่งเสริมให้
คณาจารย์ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศทางธุรกิจมีการจัดทางานวิจัยที่ตรงกับสาขาวิชาฯ และ
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ได้รับตาแหน่งทางวิชาการเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรวย สาวิถี
ข้อมูลเพิ่มเติม คณะการบัญชีและการจัดการ มี การบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด อาทิเช่น
o การศึกษาต่อในประเทศและต่างประเทศ
o การจัดโครงการเสวนาทางวิชาการ การฝึกอบรม/สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ การสร้าง
เครือข่าย MOU การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
2.3 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์
 อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยีและสารสนเทศทางธุรกิจ
ไม่มีการลาออกหรือเกษียณอายุราชการ
 มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศทางธุรกิจ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยในปี
การศึกษา 2558 ได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คน
ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความเหมาะสม
มากยิ่งขึ้น
 มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 เป็น อ.ดร.พีรวัฒน์ ไชยล้อม แทน
ผศ.ดร.เกรียงศักดิ์ จันทีนอก เนื่องจากไปประจาหลักสูตรระดับปริญญาตรี
 มีการ
ความพึงพอใจของอาจารย์
จากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อวางแผน กากับดูแล ประเมินผล และทบทวนผลการ
ดาเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิด เพื่อการดาเนินงานที่มีคุณภาพ แสดงถึงความพึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตร แต่อย่างไรก็
ตาม หลักสูตรได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเท่ากับ 4.63 คะแนน
ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเท่ากับ 4.59 คะแนน
ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเท่ากับ 3.92 คะแนน
ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเท่ากับ ……… คะแนน
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.00 คะแนน
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หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน การรับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-ผลการดาเนินงาน
การรับนิสิต
1. การรับนิสิต
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพจัดทาแผนรับนิสิต 5 ปี เสนอไปยังกองแผนงาน
 คณะฯดาเนินการประกาศรับสมัครนิสิตปริญญาโทและปริญญาเอก
 ศูนย์บริการวิชาการจัดทาแผ่นพับและเอกสาร ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
 รับสมัครนิสิตตามรอบระยะเวลาที่รับสมัคร
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
 สอบคัดเลือกตามเกณฑ์
 ประกาศผลสอบ
 รายงานตัวนิสิตใหม่
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพเปรียบเทียบจานวนนิสิตลงทะเบียนเรียนกับแผนการรับนิสิตเสนอ
ผู้บริหาร
 ฝ่ายวางแผนตรวจสอบรายรับจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอต่อกองแผนงาน
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการรับนิสิตบัณฑิตศึกษา มีการประชาสัมพันธ์ที่ดีทั้งป้าย
ไวนิล แผ่นพับและโฆษณาออนไลน์ทางสื่อสังคมออนไลน์ เมื่อเทียบกับการประชาสัมพันธ์ในปีที่ผ่านพบว่า
มีปริมาณยอดคนกด Like มากขึ้นและมีการ Share มากขึ้น
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ ประชาสัมพันธ์ที่ดี สร้างพันธมิตร
กับสื่อสารมวลชน กาหนดช่วงเวลาในการรับนิสิต กาหนดจานวนนิสิตที่เรียนในแต่ละห้อง การจัดสรร
งบประมาณการรับนิสิตที่มากขึ้น เช่น จัดทาสื่อในลักษณะดิจิตอลออนไลน์มากขึ้น อาจจะทาในลักษณะ
เป็น YouTube VDO สาหรับแนะนาสถานที่เรียน แนะนาหลักสูตร และบรรยากาศในการเรียน โดยมีผล
จากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ จานวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาเกินเป้าหมายในแต่ละปีการศึกษา
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

1. มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 5 ขั้นตอนดังนี้
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 ประชุมร่วมกับสานักบัณฑิตศึกษาและวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
 ดาเนินการจัดกิจกรรม
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
 รายงานผลการจัดกิจกรรม
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา เช่นถ้าเทียบจากปีก่อนโครงการเตรียมความพร้อมจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทางเว็บไซต์
แต่ปีการศึกษา 2559 ได้ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนได้เตรียมตัวล่วงหน้า ซึ่งจะทาให้นิสิตมีความพร้อมในการ
จัดสรรเวลาการทางาน และความพร้อมทางด้านจิตใจมากขึ้น
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3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ การปรับปรุงการจัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศ ประมาณ 2-3 วัน เช่น เน้นกิจกรรมละลายพฤติกรรมมากขึ้น เพื่อให้ผู้เข้าเรียนรู้สึกปล่อยวาง
จากสิ่งที่เคยเป็นอยู่ เพื่อจะได้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน และรู้จักกันทุกคนทั้งรุ่นพี่และรุ่นน้อง
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และโครงการสาน
สัมพันธ์พี่น้องระดับบัณฑิตศึกษาที่มีคณาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมถึงวิทยากรจากภายนอกที่แต่ละปีจะไม่
เหมือนกัน โดยจะเลือกจากความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่ตรงกับหลักสูตรของผู้เรียน
ข้อมูลเพิ่มเติม ทางฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัยดาเนินการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้ารับการศึกษา
เป็นประจาทุกปีประกอบด้วยโครงการหลัก 2 โครงการคือ 1) โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ก่อนเปิดภาคเรียน
ซึ่งจะเชิญคณาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตรมาแนะนาตัวและให้คาแนะนาเกี่ยวกับการเตรียมตัวให้พร้อม
สาหรับการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งยังเชิญวิทยากรจากกองทะเบียนและประมวลผลของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามมาให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม และกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ สาหรับ
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และ 2)โครงการสานสัมพันธ์พี่น้องระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งจะเป็นสร้างโอกาสให้รุ่นพี่รุ่น
น้อง คณาจารย์ที่สอนในรายวิชาต่าง ๆ ได้ทากิจกรรมละลายพฤติกรรม สันทนาการ แลกเปลี่ยนและถ่ายทอด
ประสบการณ์จากรุ่นพี่ คณาจารย์สู่นิสิตใหม่ สร้างความสามัคคีระหว่างหมู่คณะด้วยการเล่นเกม และการแสดง
ของนิสิตรุ่นและสาขาต่าง ๆ
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
3.2 ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

2553

จานวนนิสิตคงอยู่
2555
2556

2554

2558

2557

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

-

-

-

4

-

4

4
5

-

4
5

4
5
3

-

4
5
3

4
5
3
9

-

4
5
3
9

5
3
9
7
2
2

-

5
3
9
7
2
2

3.3 รายงานผลการดาเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.2-ผลการดาเนินงาน
การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
1. มีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา 6 ขั้นตอนดังนี้
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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 นิสิตเสนอหัวข้อและสานักหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาทาประกาศหัวข้อวิทยานิพนธ์และที่ปรึกษา
 ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อจัดทาขึ้นสอบ 3 บท 5 บท และแก้ไขหลังการขึ้นสอบ
 ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาตีพิมพ์บทความวิทยานิพนธ์ในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับ
 นิสิตนาส่งเล่มวิทยานิพนธ์สมบูรณ์เสนอต่อผู้บริหารและนาส่งบัณฑิตวิทยาลัย
 นิสิตนาส่งเอกสารตอบรับการตีพิมพ์วิทยานิพนธ์และขอสาเร็จการศึกษาจากงานทะเบียน
 ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษา
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ กาหนดให้มีการเข้าพบนิสิตในแต่
ละภาคการศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รายงานการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาที่นาส่ง
คณบดี
ข้อมูลเพิ่มเติม ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ได้จัดให้มีการ
ดาเนินงานส่งเสริมพัฒนานิสิตตามระบบพัฒนานิสิตของคณะการบัญชีและการจัดการ 3 ระบบ ได้แก่ (1)
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (2) ระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ (3) ระบบส่งเสริมให้
นิสิตเข้าร่วมและเสนอผลงานทางวิชาการ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะการบั ญ ชี แ ละการจั ด การ โดยส านั ก หลั ก สู ต รการจั ด การมหาบั ณ ฑิ ต ก าหนดให้ นิ สิ ต ระดั บ
บัณฑิตศึกษาทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษา กาหนดบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาทั้งทางด้าน
วิชาการ อาทิการลงทะเบียน การพัฒนาศักยภาพทางการเรียน การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ ขยายช่องทางใน
การสื่อสารผ่าน Facebook ของฝ่ายบัณฑิตศึกษา ทั้งนี้ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัยได้เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ในการจัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้คาปรึกษาและการดูแลควบคุมการทา
วิทยานิพนธ์ของนิสิตอย่างสม่าเสมอ
ระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ได้ประยุกต์ใช้ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ของคณะการบัญชีและการจัดการ เพื่อการควบคุมดูแลการเรียนการสอนของหลักสูตรการจัดการ
มหาบัณฑิต ประกอบด้วย
-การประชุมชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน การให้คาปรึกษาที่เน้นการพัฒนา
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์อิงตามความแตกต่างในด้านความสามารถและบุคลิกภาพของผู้เรียนแต่
ละราย แต่ละกลุ่ม และแต่ละสาขา
-การจัดทา มคอ 3 ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่มีความเหมาะสมกับภูมิหลัง ประสบการณ์และ
ความสามารถของผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
-การรายงานผลการดาเนินงานใน มคอ 5
-การพัฒนาปรับปรุง มคอ 3 จากผลการดาเนินงาน มคอ 5 สาหรับการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
โดยมุ่งเน้นประเด็นการพัฒนากลยุทธ์การสอนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนในปัจจุบัน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ระบบส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมและเสนอผลงานทางวิชาการ
การจัดการเรียนการสอนในระบบนี้ให้ความสาคัญกับโครงการประชุมทางวิชาการที่ให้นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการและงานวิจัย
ในเวทีระดับชาติและระดับนานาชาติที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัยของคณะการบัญชีฯ และบัณฑิตวิทยาลัย
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามทาการประชาสัมพันธ์ อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วม
และเสนอผลงานทางวิชาการเริ่มจากการให้ข้อมูลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ การคัดเลือกบุคคลเข้า
ร่วมโครงการ การเดินทางเข้าร่วมโครงการ และผลที่จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ทางคณะการ
บัญชีจะเป็นผู้รับผิดชอบงบประมาณต่าง ๆ ของการเข้าร่วมโครงการของนิสิตทุกคน
การควบคุมระบบการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
ฝ่ายบัณฑิตศึกษาและวิจัยจะเป็นผู้รวบรวมหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตเพื่อนาเสนอคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาของคณะ ซึ่งมีประธานหลักสูตรเป็นกรรมการเพื่อทาการอนุมัติชื่อเรื่องและคัดเลือกอาจารย์
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ตามความเชี่ยวชาญ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ประยุกต์ใช้ระบบและกลไล
ของบัณฑิตวิทยาลัยในการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ที่ปรึกษาประกอบด้วย
-การมีสมุดบันทึก/แบบฟอร์มบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาและคาแนะนาที่ได้รับอย่างน้อยภาค
การศึกษาละ 2 ครั้ง
-การติดตามความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์จากระยะเวลานับตั้งแต่เข้าศึกษาจนถึงระยะเวลาที่
สามารถขอขึ้นสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์และสอบปกป้องวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อขอสาเร็จการศึกษา
-การติดตามการตีพิมพ์บทความวิจัยเพื่อใช้สาเร็จการศึกษา
-กรณีที่นิสิตหายไปจากระบบไม่สามารถติดต่อได้ อ.ที่ปรึกษาจะเข้าไปดูข้อมูลการติดต่อจากระบบ
ทะเบียนเพื่อค้นดูเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกับผู้ปกครองของนิสิต เพื่อจะได้สอบถามและว่ากล่าวตักเตือนให้
กลับมาเรียนและสาเร็จได้ตามหลักสูตรต่อไป
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น
5 ขั้นตอนดังนี้
 ปฎิทินกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 ดาเนินการจัดกิจกรรม
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
 รายงานผลการจัดกิจกรรม
 ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมในปีถัดไป
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ ฝ่ายบัณฑิตศึกษามีโครงการ
พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ ปรากฏอยู่ในแผนงบประมาณประจาปี 2560
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รายงานความสาเร็จของการจัดทาโครงการที่เกิดขึ้น
ในปีงบประมาณ 2559 ของฝ่ายบัณฑิตศึกษา
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ข้อมูลเพิ่มเติม
1. คุณธรรม จริยธรรม
ประธานหลักสูตรเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อทาการซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ย วกับ การวางแผนการสอนใน มคอ.3 และการดาเนินการสอนตามแผนที่เน้นการสอดคล้ องแง่คิดเชิ ง
คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติวิชาชีพและการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ให้แก่นิสิต ทางบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมเข้าร่วมโครงการธรรมศิลป์เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
2. ด้านความรู้
ประธานหลักสูตรร่วมกับบัณฑิตศึกษาของคณะการบัญชีฯ ในการวางแผนปฏิทินการจัดโครงการอบรมความรู้
เชิงวิชาการและการศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อเปิดโลกทัศน์ทางการจัดการให้แก่นิสิต
และจัดให้มีการสอบประมวลผลความรู้ด้าน IT Certificate และมีแบบประเมินความพึงพอใจหลังจากจบการ
สอบเพื่อจะได้นาผลไปปรับปรุงการดาเนินงานในปีถัดไป
3. ด้านทักษะทางปัญญา
ประธานหลักสูตรเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อทาการซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวางแผนการสอนใน มคอ.3 และการดาเนินการสอน การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย
กรณีศึกษา หรือสถานการณ์ปัญหาทางการจัดการเชิงกลยุทธ์ที่ปรากฏตามสื่อต่าง ๆ ในปัจจุบัน เพื่อให้นิสิตได้
มีการฝึกฝนทักษะการคิดวิเคราะห์ ประเมินค่าและตัดสินเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ประธานหลักสู ตรเชิญอาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ในแต่ละภาคการศึกษาเพื่อทาการซักซ้อมความเข้าใจ
เกี่ยวกับการวางแผนการสอนใน มคอ.3 การดาเนินการสอนตามแผน และการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ที่เน้ นการทากิจกรรมหรือการมอบหมายงานเป็นรายกลุ่ม ทั้งนี้หลักสูตรมีแนวคิดในการเชิญอาจารย์จ าก
สถาบั น การศึก ษาอื่น ทั้ ง ในและต่ า งประเทศ รวมถึ ง ผู้ บ ริ ห ารและนั ก ปฏิบั ติ ก ารที่ มี ความเชี่ ย วชาญและ
ประสบการณ์จริงมาช่วยสอนและให้ประสบการณ์ต่อบัณฑิตอีกด้วย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
หลักสูตรมีรายวิชาต่าง ๆ ที่นิสิตจาเป็นต้องใช้ทักษะความสามารถในการคิดวิเคราะห์แ ละคานวณตัวเลขอัน
ได้แก่ วิช าสถิติธุรกิจเพื่อการวิจัย วิชาการบัญชีบริหาร และวิชาการจัดการทางการเงิน รวมถึงการจัดทา
วิทยานิ พนธ์ซึ่งเน้น การวิจั ยเชิงปริ มาณที่ต้องมีส ถิติเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย
ทางบัณฑิตศึกษาได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ (โปรแกรม SPSS)
จากระบวนการควบคุม ติดตามให้คาปรึกษา และพัฒนาศักยภาพนิสิตอย่างเข้มแข็งของหลักสูตรการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ทาให้นิสิตได้เตรียมตัวพร้อมสาหรับการเข้าเรียนในหลักสูตร ทาให้นิสิตได้
ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ สามารถประยุกต์เนื้อหาในทางทฤษฎีเพื่อ
นาไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา และทาให้การรับเข้าและจบการศึกษามี
สัดส่วนที่สูง
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.00 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
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3.4 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ --ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-หลักสูตรสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ มีผู้สาเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2560) จานวน
6 คน ดาเนินการสารวจผลการประเมินคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จานวน 2 คน คิดเป็น
ร้อยละ 20 ของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 5.00 รายละเอียดดังตาราง
ที่
1
2
3
4
5

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

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
4.67 คะแนน
4.60 คะแนน
4.38 คะแนน
4.50 คะแนน
4.38 คะแนน
4.52 คะแนน

3.5 รายงานผลการดาเนินงาน ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ --ตัวบ่งชี้ที่ 2.2—
ข้อมูลพืน้ ฐาน
1. ผู้สาเร็จการศึกษา
2. ผลรวมถ่วงน้าหนักคุณภาพของผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา
2.1 ผลรวมถ่วงน้าหนักคุณภาพของผลงานของนิสิต
- น้าหนักคุณภาพ 0.2
- น้าหนักคุณภาพ 0.4
- น้าหนักคุณภาพ 0.6
- น้าหนักคุณภาพ 0.8
- น้าหนักคุณภาพ 1.0
2.2 ผลรวมถ่วงน้าหนักคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
- น้าหนักคุณภาพ 0.2
- น้าหนักคุณภาพ 0.4
- น้าหนักคุณภาพ 0.6
- น้าหนักคุณภาพ 0.8
- น้าหนักคุณภาพ 1.0
3. ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักคุณภาพผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา
คะแนน (เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป)

จานวน
3

1
2

73.33
5.00

การวิเคราะห์ผลที่ได้การเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
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3.6 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของนิสิต
ปีการศึกษา 2554 จานวน 4 คน
ปีการศึกษา 2555 จานวน 5 คน
ปีการศึกษา 2556 จานวน 3 คน
ปีการศึกษา 2557 จานวน 9 คน
ปีการศึกษา 2558 จานวน 7 คน
ปีการศึกษา 2559 จานนวน 6 คน
ปีการศึกษา 2559 จานนวน 2 คน
ปีการศึกษา 2560 จานนวน 2 คน
การสาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2554 จานวน 1 คน
ปีการศึกษา 2555 จานวน 5 คน
ปีการศึกษา 2556 จานวน 1 คน
ปีการศึกษา 2557 ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา 2558 จานวน 6 คน
ปีการศึกษา 2559 จานนวน 5 คน
ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
ปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเท่ากับ 3.60
ปีการศึกษา 2558 มีคะแนนเท่ากับ 4.66
ปีการศึกษา 2559 มีคะแนนเท่ากับ 3.57
ปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเท่ากับ 3.83
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.00 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
เนื่องจากนิสิตอยู่ระหว่างการจัดทาวิทยานิพนธ์จึงไม่มีการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที 1/2560 และ
2/2560
4.2 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ชื่อรายวิชา

-

ภาคการศึกษา

-

ความผิดปกติ

-

การตรวจสอบ

-

เหตุที่ทาให้ผดิ ปกติ

-

มาตรการแก้ไข

-

4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ
ชื่อรายวิชา

-

ภาคการศึกษา

-

หัวข้อที่ขาด

-

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

-

วิธีแก้

-

4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ชื่อรายวิชา
Introduction to Data Communication
and Computer Network

ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา
2/2558
อ.ผู้สอนควรเน้นอธิบาย
คาศัพท์และเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดที่
นาไปสู่การปฏิบตั ิให้มากขึ้น

แผนการปรับปรุง
ปรับปรัง Slide เนื้อหาเป็น
ภาษาอังกฤษทั้งหมด และสอน
Technical term เป็น
ภาษาอังกฤษ ทั้งหมด

4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ด้านความรู้
นิสิตมีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้นและสามารถผ่านการวัด
และประเมินผลตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด หากแต่ความรู้นอกเหนือตารา
โดยเฉพาะจากตาราและบทความภาษาอังกฤษนิสิตยังจาเป็นต้องได้รับการกระตุ้น
และส่งเสริม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
แม้จะมีการสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมและสานึกความรับผิดชอบต่อสังคม
ระหว่างการจัดการเรียนการสอนแต่หลักสูตรยังขาดการจัดโครงการที่มีความ
เด่นชัดในการส่งเสริมหรือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสติ
ด้านทักษะทางปัญญา
บางรายวิชายังมีการใช้กรณีศึกษา สถานการณ์จาลองในการจัดการเรียนการสอน
และประเมินผลค่อนข้างน้อย

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
หลักสูตรร่วมกับอาจารย์ผสู้ อนในการกระตุ้นและ
ใช้ตารารวมถึงบทความภาษาอังกฤษเป็นสื่อใน
การเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น

หลักสูตรร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษาในการจัดทา
โครงการอาทิเช่น การเข้ารับฝึกอบรมพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมในวัด เป็นต้น
หลักสูตรและอาจารย์ผสู้ อนหารือร่วมกันเกี่ยวกับ
การคัดเลือกกรณีศึกษาหรือสถานการณ์จาลองที่
สอดคล้องกับเหตุการณ์ในปัจจุบันเพื่อนามาใช้ใน
การฝึกการคิดวิเคราะห์ ประเมินค่า และตัดสินใจ
แก้ปัญหา
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ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ทุกรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนและประเมินผลโดยใช้กระบวนการกลุ่มเป็น
ส่วนหนึ่งที่ทาให้นิสิตมีการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นา ผู้ตาม การทางานร่วมกับ
ผู้อื่น การสื่อสาร และการทางานเป็นทีม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
นิสิตส่วนหนึ่งโดยเฉพาะนิสติ ภาคพิเศษยังขาดทักษะในการใช้ซอฟแวร์ทางสถิติ
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลในการทาวิจัย/วิทยานิพนธ์

ไม่มีข้อเสนอแนะ

หลักสูตรร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษาในการเพิ่ม
จานวนครั้งของการจัดโครงการอบรมพัฒนา
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS
จากปีการศึกษาละ 1 ครั้ง เพิ่มเป็นภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง

4.6 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จานวนอาจารย์ใหม่
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

ไม่มี
-

4.8 รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-ผลการดาเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
1. มีระบบและกลไกการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ทั้งสิ้น 8 ขั้นตอนดังนี้
 แผนการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรครบรอบ 5 ปี
 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน/อาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
 ยกร่างหลักสูตรมคอ.2 และวิพากษ์หลักสูตร
 นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
 คณะฯ นาส่งเล่มหลักสูตร มคอ.2 ให้งานหลักสูตร มมส. เพื่อนาเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
 งานหลักสูตร มมส. คณะรับทราบผลการพิจารณา
 ถ้าผ่านการพิจารณาคณะนาส่งเล่มหลักสูตร มคอ.2 ไปยังงานหลักสูตร มมส. เพื่อนาส่งไปยังสกอ. และสภา
วิชาชีพ (ถ้ามี)
 ตารางสรุปการรับรองหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย และสกอ.
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตร โดยการจัดประชุมกรรมการประจาหลักสูตร เพื่อปรึกษาหารือการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันต่อ
ระยะที่จะครบกาหนด
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ ปรับเนื้อหาสาระรายวิชาในแต่ละ
รายวิชา โดยการใช้กรณีศึกษาที่ทันสมัยและงานวิจัยที่หลายกหลายมุมมอง
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มีการนาเอางานวิจัยที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการเรียนการ
สอน โดยกาหนดไว้ใน มคอ 3 และ มคอ 5 รวมถึงตาราที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษ
ข้อมูลเพิ่มเติม การออกแบบ พัฒนาหรือปรับปรุง หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทางธุรกิจ จะยึดหลัก 7 ประการคือ การกระตุ้นผู้เรียนให้มีความใฝ่รู้ (Challenge and enjoyment) การเปิด
กว้างในการเรียนรู้ (Breadths) การพัฒนาการเรียนรู้สู่ความก้าวหน้าในงาน (Progressions) การสร้างโอกาส
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
ได้ใช้ความรู้ลึกซึ้ง (Depths) การปรับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ให้สนองตอบบริบทของตลาดแรงงาน
(Coherence) การคานึงถึงความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์หลักสูตร (Relevance) และการสร้าง
เอกลักษณ์ของบัณฑิต (Personalization) หลักสูตรยังคานึงถึงการพัฒนาทักษะที่จาเป็นสาหรับหลักสูตรการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ ในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์
การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะการทางานเป็นทีม ทักษะการทาความเข้าใจกลุ่มบุคคลในหลากหลาย
วัฒนธรรมและความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอีกด้วย ทั้งนี้การออกแบบหลักสูตรจะแบ่งเป็นแบบ
แผน ก แบบ ก2 (เรียนรายวิชาและทาวิจัย-วิทยานิพนธ์)
โดยการเปิดรับสมัครแบ่งเป็นระบบปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) และระบบพิเศษ (เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)
ซึ่งจานวนนิสิตที่รับเข้าในแต่ละปีคือ
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ พัฒนาระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรดังนี้
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ติดตามสถานการณ์ต่างๆ โดยเฉพาะการปรับตัวด้านการ
วางแผนกลยุทธ์ขององค์กรภาคเอกชนและภาคราชการ รวมถึงติดตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศและ
ต่างประเทศ รวมถึงงานวิจัยทางด้านการบัญชีและด้านการบริหารธุรกิจทั้งภายในและต่างประเทศ
2. อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการ ตามแบบ มคอ 5 เสนอที่
ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
3. อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ 3
เสนอที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทาผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ 7 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่
2/2560
5. อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดประชุมเพื่อประเมิน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงาน และให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนารายวิชา หลักสูตร และการบริหารจัดการหลักสูตร ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ปีละ 2 ครั้ง ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และมอบหมายผู้รับผิดชอบแก้ไขปรับปรุง หรือ
รวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงย่อย หรือปรับปรุงใหญ่หลักสูตรครบวงรอบปรับปรุง นอกจากนี้ หลักสูตร
ยังมีแผนที่จะทาการวิจัย/สารวจความต้องการของสถานประกอบการ/ผู้ใช้บัณฑิตอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเชิง
วิชาการและวิชาชีพในอนาคตอีกด้วย
การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิต
1. หลักสูตรกาหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติการพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ ดังนี้
1.1 เป็นประเด็นการวิจัยร่วมสมัย/สนองตอบความต้องการของสังคม นักวิชาการด้านการบัญชี ผู้บริหารธุรกิจ
หรือองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ
1.2 เป็นประเด็นการวิจัยที่ไม่ซ้าซ้อนกับการวิจัยในอดีตในลักษณะของตัวแปรที่ศึกษา กลุ่มตัวอย่างและบริบท
แวดล้อม
1.3 เป็นประเด็นการวิจัยที่สามารถดาเนินการวิจัยได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาการเรียนการสอนที่กาหนดไว้
ในหลักสูตร
1.4 เป็นประเด็นการวิจัยที่หลักสูตรสามารถกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาหลักที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและ
ประสบการณ์เพื่อเป็นที่ปรึกษาให้แก่นิสิตได้
2. หลักสูตรกาหนดให้หัวข้อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่นิสิตจะดาเนินการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
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อิสระต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะและบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ซึ่งหากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษามีมติให้ปรับแก้หัวข้อนิสิตต้องดาเนินการปรับแก้ตามมติ
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. มีระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 10 ขั้นตอนดังนี้
 สาขาวิชาประชุมหารือรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
 งานบัณฑิตศึกษาและผู้บริหารพิจารณากาหนดผู้สอนในรายวิชาและประสานงานกับผู้สอนเบื้องต้น และ
ประกาศตารางสอน
 บัณฑิตศึกษาและผู้บริหารวางแผนกิจกรรมพัฒนานิสิตด้านการวิจัย/ วิทยานิพนธ์
 ประชุมการเรียนการสอนโดยคณบดีภาคการศึกษาที่ 1/2560 และ2/2560
 งานวิชาการกากับติดตามมคอ.3
 บัณฑิตศึกษาติดตามคุณภาพการเรียน การสอนอาจารย์เป็นไปตามมาตรฐาน ที่กาหนด
 งานบัณฑิตศึกษา รวบรวมและเก็บแบบสอบถามการประเมินการเรียนการสอนเป็นประจาทุกภาค
การศึกษา/นิสิตชั้นปีสุดท้าย/การจัดการข้อร้องเรียน/หลักสูตร/ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ที่ปรึกษา
 สาขาวิชารายงานผลการเรียนการสอนรายหลักสูตรและรายงานกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียนโดยงาน
บัณฑิตศึกษา
 สาขาวิชาทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร หารือรายวิชาที่สอนถึงความทันสมัยของรายวิชา การสอดแทรก
องค์ความรู้ใหม่ให้กับนิสิต การเพื่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้บางรายวิชา
 คณะกรรมการประจาคณะดาเนินการทบทวนการตัดเกรดของอาจารย์ในการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตใน
ทุกรายวิชา
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
โดยประเมินจากความพึงพอใจของผู้เรียนในแต่ละภาคเรียน ซึ่งจะใช้ระบบสารวจในเว็บไซต์ทะเบียนของ
มหาวิทยาลัย (reg.msu.ac.th)
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ กากับติดตาม มคอ 3 และ
กาหนดให้มีการนางานวิจัยที่เป็นประเด็นสาคัญต่างๆ เข้าสู่การเรียนการสอน และมีการทวนสอบในภาค
เรียน 2/2559 ที่ผ่านซึ่งถือว่าเริ่มทาเป็นภาคเรียนแรก ทาให้กรรมทวนสอบ และกรรมหลักสูตรได้ทราบถึง
ข้อมูลย้อนกลับของผู้เรียนว่าควรจะปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการสอนไปในทิศทางใดบ้าง
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มคอ 3 ครบทุกรายวิชา และมีรายวิชาที่มีการนา
งานวิจัยที่เป็นประเด็นสาคัญต่างๆ เข้าสู่การเรียนการสอนตามหลักบูรณาการ
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.00 คะแนน
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4.9 รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2-ผลการดาเนินงาน
การกาหนดผู้สอน
1. การวางแผนการจัดอาจารย์ผู้สอนตลอดหลักสูตรตามแผนการสอนที่กาหนดในมคอ.2 โดยประธานหลักสูตร
ร่วมกับฝ่ายบัณฑิตศึกษาของคณะการบัญชีฯ ในการวางแผนปฏิทินการสอนในแต่ละภาคการศึกษา เพื่อ
ป้องกันความซ้าซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ
2. การพิจารณาผู้สอนคานึงถึงความรู้ ความชานาญในเนื้อหาวิชา และมีประสบการณ์การสอนและการทางาน
หรือการทาวิจัยในวิชาที่สอน รวมถึงมีผลงานทางวิชาการ
3. การจัดให้นิสิตได้เรียนรายวิชาเฉพาะกับอาจารย์คนเดิมไม่เกิน 3 รายวิชาตลอด หลักสูตร
4. กาหนดให้ผู้สอนจัดทาประมวลการสอน กาหนดหนังสือหรือตารา รวมถึงจัดทาเอกสารประกอบการสอนให้
นิสิตและการจัดการสอนตามประมวลการสอนนั้นๆ โดยมอบให้ฝ่ายบัณฑิตศึกษาเป็นผู้ประสานงานในการ
สั่งซื้อและจัดเตรียมเอกสารการสอนทั้งหมด
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการ
สอน
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3) การจัดการเรียนการสอน
1. หลักสูตรจัดทาตารางปฏิทินกาหนดการจัดส่ง มคอ. 3 ตามกาหนดก่อนการเปิดสอนตามปฏิทินปีการศึกษา
2. การจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ตรวจสอบข้อมูลการจัดทา มคอ.3 ให้มีการปรับปรุงใหม่ทุกภาค
การศึกษา โดยพิจารณาถึงความทันสมัยของเนื้อหาวิชา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และการ
ประเมินผลเพื่อให้มาตรฐานคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนทุกระบบในหลักสูตรเท่าเทียมกัน
3. การจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนเพื่อแลกเปลี่ยนและร่วมกันเสนอแนวทางการ
พัฒนาแผนการเรียนรู้ มคอ. 3
การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
1. หลักสูตรกาหนดตารางปฏิทินการประชุมพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของนิสิต
2. การจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระให้มีความสอดคล้อง
กับศาสตร์ด้านการบัญชีและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
3. ประธานหลักสูตรเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระของนิสิต
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
1. จัดทาข้อมูลจานวนอาจารย์เต็มเวลาที่มีคุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาสาขาการบัญชีและประสานงานกับ
ฝ่ายบัณฑิตศึกษาเสนอต่อบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นอาจารย์บัณฑิตศึกษาของคณะ
2. กาหนดสัดส่วนอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระต่อนิสิตให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สกอ.กาหนด
(1:5)
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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3. จัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณาคัดเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระที่มี
คุณสมบัติและความเชี่ยวชาญเหมาะสมกับหัวข้อวิจัย
4. กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มาทาหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมให้มี
การผลิตผลงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
5. นามติที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเสนอผ่านคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาของคณะและส่งไปยังบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระอย่างเป็นทางการ
การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรร่วมกับสานักหลักสูตรบัณฑิตศึกษาและวิจัยของคณะได้จัดให้มีระบบและกลไกการช่วยเหลือ กากับ
และติดตามความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนิสิต เพื่อให้นิสิตสาเร็จการศึกษาได้ทัน
ตามระยะเวลาที่กาหนดดังนี้
1. การใช้ระบบการติดตามความก้าวหน้าของการทาวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระของนิสิตแต่ละคนโดยต้องมี
การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 ครั้งต่อภาคการศึกษา
2. การจัดหาฐานข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนิสิตสามารถเข้าใช้ได้อย่างสะดวก
3. การให้ความรู้และระดับชั้นความสาคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่
สกอ.รับรอง
4. การให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ
5. การให้ทุนสนับสนุนการทาวิทยานิพนธ์
6. การจัดทาวารสารการบัญชีและการจัดการเพื่อรองรับผลงานวิจัยตีพิมพ์ส่วนหนึ่งของนิสิต
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.00 คะแนน
4.10 รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3-ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1. มีระบบและกลไกการประเมินผู้เรียน มีทั้งสิ้น 12 ขั้นตอนดังนี้
1. นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชา และชาระค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิจครบถ้วน
2. อาจารย์ผุ้สอนและผุ้เรียนกาหนดเกณฑ์การประเมินตนเองใน มคอ.3
3. ผู้สอนจัดการเรียนรู้และประเมินการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
4. ดาเนินการสอบเก็บคะแนน/สอบกลางภาคตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ เพื่อตรวจประเมินผลการ
เรียนรู้ของนิสิต
5. แจ้งผลการสอบกลางภาค/สอบเก็บคะแนนแก่นิสิต
6. ดาเนินการสอบปลายภาค
7. ส่งการประเมินผล/ส่งเกรดรายวิชา
8. คณะกรรมการประจาคณะดาเนินการทบทวนการตัดเกรดของอาจารย์ในการวัดผลการเรียนรู้ของ
นิสิตในทุกรายวิชา
9. การนาส่ง มคอ 5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษาและ มคอ 6 รายงานการฝึกประสบการณ์
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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วิชาชีพ
10. มีการทวนสอบไม่น้อยกว่าร้อยละ 25% ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด
11. การนาส่ง มคอ 7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
12. การประเมินความพึงพอใจนิสิตต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน
13. ประธาน/กรรมการ/ผู้รับผิดชอบรายหลักสูตรนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในปีถัดไป
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1. การกาหนดเกณฑ์การประเมินให้นิสิตได้มีส่วนร่วม โดยแสดงไว้ใน มคอ. 3 อย่างชัดเจนและชี้แจงให้นิสิต
ทราบทุกครั้งในสัปดาห์แรกที่เปิดการเรียนการสอน
2. การกาหนดน้าหนักขององค์ประกอบในการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรายวิชา (วิชาทฤษฎี ปฏิบัติ
สัมมนา)
3. การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้การประเมินตามสภาพจริง (เครื่องมือประเมินมีความหลากหลาย
เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมนิสิต การ
วัดทักษะ การปฏิบัติงานและเครื่องมือประเมินสะท้อนสภาพการปฏิบัติงานจริงในการประกอบอาชีพ)
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมหารือกับอาจารย์ผู้สอนเพื่อให้มีการพัฒนาและตรวจสอบเครื่องมือประเมิน
นิสิตที่เหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้
2. การวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพ/ปรับปรุงพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพนิสิตโดยการวิพากษ์
ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ สร้างข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ
3. การตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน เช่น
- กาหนดเกณฑ์การประเมิน/การตัดเกรดชัดเจน สอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนรวม หรือรับรู้ร่วมกัน
ตั้งแต่แรก
- สามารถแสดงข้อมูลหลักฐานหรือที่มาของคะแนนที่ใช้ในการตัดเกรด ชัดเจน การกระจายของเกรด
สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของนิสิตและลักษณะของรายวิชา
4. จัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร
โดยการประเมินตนเองของนิสิต การสัมภาษณ์ผู้เรียน และการพิจารณาสัดส่วนจานวนนิสิตที่ได้เกรดในระดับ
ต่าง ๆ
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
1. การประเมินการจัดการเรียนการสอนจากความพึงพอใจของนิสิตทุกภาคการศึกษา
2. การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร
การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสูตรใช้เกณฑ์การประเมินของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งกาหนดเกณฑ์ 4 ข้อไว้อย่าง
ชัดเจน และมีตัวบ่งชี้คุณภาพของรายงานวิทยานิพนธ์และการสอบป้องกัน ชัดเจน โดยมีประธานและกรรมการ
สอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระเป็นผู้ประเมินตัดสิน
2. ผลงานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์สามารถเผยแพร่ในรูปแบบ/วารสารซึ่งเป็นที่ยอมรับในสาขา
วิชาชีพหรือรับรองโดย สกอ.
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

40

ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.00 คะแนน
4.11 รายงานผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF --ตัวบ่งชี้ 5.4-ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
ข้อ 1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่ วางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

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

ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ใช้กลไกการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อ
วางแผนการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน จัดรายวิชาที่เปิดสอน
และกาหนดอาจารย์ผสู้ อนในแต่ละภาคการศึกษา กากับติดตามการจัดการ
เรียนการสอน สรุปผลการดาเนินงาน ประเมินผลการเรียน และทบทวน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการปรับปรุง จานวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ใน
ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้า
ร่วมประชุม ไม่น้อยกว่า 80% ในแต่ละครั้ง
โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กรกฎาคม 2560
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 สิงหาคม 2560
ครั้งที่ 3 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2560
ครั้งที่ 4 วันที่ 9 ธันวาคม 2560
ครั้งที่ 5 วันที่ 21 เมษายน 2560
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรสาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ ไม่มี มคอ.1 โดย
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน
อย่างครบถ้วน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดสอน ดังนี้
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
-ภาคการศึกษา 1/2560 เปิดสอน ..... รายวิชา
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
-ภาคการศึกษา 2/2560 เปิดสอน ...... รายวิชา
รายวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 มีการจัดทารายงานผลการ
ข้อ 4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของ
ดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
-ภาคการศึกษา 1/2560 เปิดสอน ...... รายวิชา
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2560 เปิดสอน ..... รายวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ผลการดาเนินงาน
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2560 คือวันที่ 1 ก.ค. 61
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง 1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 1 ก.ค. 61
สิ้นสุดปีการศึกษา
2. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 1 ก.ค. 61
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
-ภาคการศึกษา 1/2560 เปิดสอน ….รายวิชา และมีรายวิชาที่ได้รบั การทวน
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
สอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 3 รายวิชา
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
-ภาคการศึกษา 2/2560 เปิดสอน ….. รายวิชา และมีรายวิชาที่มีการทวน
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
สอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 3 รายวิชา
รายวิชาทีไ่ ด้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 26.66 ของรายวิชา
ทั้งหมด
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
การดาเนินงานปรับปรุง
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
ปีการศึกษา 2559
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ดาเนินการปรับปรุงตามคาแนะนา
ดาเนินงานตามแผนพัฒนา
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
คณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพ ตามข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการ ปีการศึกษา
2559
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ไม่มีอาจารย์ใหม่ จึงผ่านข้อนี้
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
ผ่าน
การสอน
ข้อ 9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง

อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รบั การ
อบรมทุกท่าน ซึ่งแสดงรายละเอียดตามตัวบ่งชี้ 4.1
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงผ่านข้อนี้
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนิสิต หลักสูตรการจัดการ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
มหาบัณฑิต พบว่า ในปีการศึกษา 2560 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ .......
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
(คะแนนเต็ม 5)
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี ค่าคะแนน 4.52
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
1. ตัวบ่งชี้TQFตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 12 ตัวบ่งชี้
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีT้ QF
2. มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จานวน 11 ตัวบ่งชี้
ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
3. คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ผ่านตามเกณฑ์
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดาเนินงาน
4. คิดเป็น 5 คะแนน

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

ข้อมูลรายละเอียด
อาจารย์ประจาหลักสูตรยังมีส่วนร่วมน้อยในการจัดกิจกรรมหรือโครงการ
พัฒนาความรู้ ทักษะและคุณธรรมจริยธรรม ของนิสิต
อาจารย์ประจาหลักสูตรขาดข้อมูลที่จาเป็นสาหรับการปรับปรุงกลยุทธ์
การสอนและการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงทักษะที่จาเป็นสาหรับ
ศตวรรษที่ 21 ของนิสิต
เสนอให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกหลักสูตรร่วมประชุมหารือกับฝ่าย
บัณฑิตศึกษาและวิจยั เพื่อวางแผนการจัดโครงการต่าง ๆ ในรอบปีและให้
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มสี ่วนรับผิดชอบเป็นหัวหน้าโครงการ

5.2 รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ --ตัวบ่งชี้ 6.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
 1. มีระบบและกลไกสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ ดังนี้
 งานอาคารสถานที่สารวจต้องการ ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์สื่อการสอน/
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ จากอาจารย์ผู้สอน นิสิต และผู้บริหาร เพื่อวางแผนงบประมาณ
ประจาปี
 งานอาคารสถานที่สารวจแนวโน้มปริมาณจานวนนิสิตใหม่/และ นิสิตที่มีอยู่เดิม เพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านห้องเรียนอุปกรณ์ในการสอนห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
 งานอาคารสถานที่จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับรายวิชาและ
เพียงพอต่อ จานวนนิสิต
 อาจารย์และนิสิตไปใช้ห้องเรียนและลานกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
 ประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อความพร้อมทางด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
 การปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยระบบออนไลน์
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ผลการดาเนินงาน
 อาจารย์ผู้สอนมีเว็บไซต์สาหรับแสดงรายละเอียดวิชาที่สอน หนังสือที่เกี่ยวข้อง และสไลด์การ
สอน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสิตได้เรียนรู้ และศึกษาด้วยตนเอง รวมถึงผู้เข้าเรียนได้ถามตอบกรณี
สงสัยผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยอาจารย์ผู้สอนได้ทา
แบบสารวจความพึงพอใจในรูปแบบ Google Form เพื่อนาข้อมูลตอบกลับมาพิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ จัดให้มีห้องเรียนพื้นที่ใช้
สอย และสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้และการทากิจกรรมเพิ่มขึ้น รวมถึงการติดตั้งอุปกรณ์
Access Point เพื่อให้บริการ Internet ได้อย่างทั่วถึงทุกตึกทุกอาคารในบริเวณคณะการบัญชี
และการจัดการ
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มีการจัดห้องเรียนในอาคารเรียน พร้อมอุปกรณ์
ในการเรียนการสอน เช่น โปรเจ็คเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ รวมถึงการจัดให้มีสัญญาณ wifi
และพื้นที่สาหรับการเรียนรู้ ในอาคารกิจกรรมด้านหลังคณะฯ นอกจากนั้นยังคงมีการจัดทาห้อง
อ่านหนังสือที่เปิดตลอด 24 ชม.
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
มีการจัดห้องเรียนในอาคารเรียน มีความพร้อมใช้งานตลอด เช่น โปรเจ็คเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ รวมถึง
การจัดให้มีสัญญาณ wifi และพื้นที่สาหรับการเรียนรู้ ในอาคารกิจกรรมด้านหลังคณะฯ นอกจากนั้นยังคงมีการ
จัดทาห้องอ่านหนังสือที่เปิดตลอด 24 ชม.
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 งานอาคารสถานที่สารวจต้องการ ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์สื่อการสอน/สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้ จากอาจารย์ผู้สอน นิสิต และผู้บริหาร เพื่อวางแผนงบประมาณประจาปี
 งานอาคารสถานที่สารวจแนวโน้มปริมาณจานวนนิสิตใหม่/และ นิสิตที่มีอยู่เดิม เพื่อเตรียมความ
พร้อมด้านห้องเรียนอุปกรณ์ในการสอนห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ก่อนเปิดภาค
การศึกษา
 งานอาคารสถานที่จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับรายวิชาและเพียงพอต่อ
จานวนนิสิต
 อาจารย์และนิสิตไปใช้ห้องเรียนและลานกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
 ประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อความพร้อมทางด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อม
การเรียนรู้
 การปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดย
ระบบผ่านระบบออนไลน์
 มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ จัดให้มีห้องเรียนพื้นที่ใช้สอย
และสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้และการทากิจกรรมเพิ่มขึ้น กรณีไมค์ที่ใช้สอนในห้องเรียน
ชารุดเสียหาย เจ้าหน้าที่จะรีบเปลี่ยนให้ทันเพื่อให้พร้อมใช้งานในชั่วโมงสอนถัดไป
 มีเว็บไซต์สาหรับแจ้งอุปกรณ์ชารุดนอกจากอุปกรณ์ทางงานโสต ถ้าเครื่องปรับอากาศทางานได้ไม่
เต็มประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถเข้าไปแจ้งซ่อมอุปกรณ์ชารุดดังกล่าวได้ และภายใน 24 ชั่วโมง
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ผลการดาเนินงาน
เจ้าหน้าที่ทางเทคนิคจะรีบดาเนินการแก้ไขให้ทางานได้ปกติ
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.00 คะแนน

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
6.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ประเด็น
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน

1.

2.
ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

1.

2.

ข้อมูลรายละเอียด
กาหนด มคอ 3 และ 5 เป็นภาระงานประจาที่มีค่าคะแนนชัดเจน
ให้กับบุคลากรสายวิชาการในแบบฟอร์ม TOR ประเมินเป็นความ
ดีความชอบ
ออกแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานตามระบบการ
ติดตามเอกสารที่ใช้ประกอบ TQF ให้มีประสิทธิภาพ
เห็นควรต่อการนาไปดาเนินการทัง้ 2 ส่วน
กรรมการประจาคณะฯ มีการกาหนดภาระงานเกี่ยวกับ มคอ 3
และ 5 เข้าสู่การประเมินผลการปฏิบัติงาน TOR ของบุคคลากร
ฝ่ายวิชาการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มีการออกแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลตาม TQF และนาส่งให้
อาจารย์ผู้สอนทาง Email เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็น
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการ
ประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด
ควรเพิ่มการเรียนการสอนที่ใช้ภาษาอังกฤษ เพราะในปัจจุบันการ
ทางานต้องใช้ภาษาค่อนข้างมาก
เห็นควรต่อการจัดการเรียนรู้ทางด้านภาษาต่างประเทศ
ควรมีการจัดให้อาจารย์ต่างชาติ เป็นผู้สอนในหลักสูตร

6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็น
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการ
ประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด
เห็นควรต่อการพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี
อาจารย์ผู้สอนสนับสนุนให้มีการจัดทาวิจัยในชั้นเรียนเป็นลักษณะ
ของ Term Paper
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี
ประเด็น
การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลรายละเอียด
สกอ ได้ปรับเวลาเปิดภาคเรียนส่งผลกระทบต่อการ
จัดกิจกรรมของหลักสูตร
ประกาศเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ใหม่ พ.ศ. 2558

หมวดที่ 8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการดาเนินงาน
ปรับปรุงกลยุทธ์ การสอนในรายวิชาเกี่ยวกับสถิติ
เพื่องานวิจัย
ปรับปรุงรายละเอียด เกีย่ วกับรายวิชาสัมมนา

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
พฤษภาคม 2561
มิถุนายน 2561

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี
ผศ.ดร.จรวย สาวิถี

8.2 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2559 และได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2559

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หมวดที่ 9 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตารางผลคะแนนการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ตัวชี้บ่งชี้

ผลการ
ดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
ผ่าน
สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉลี่ย 4.52
2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ร้อยละ
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
73.33
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
4.76
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
3.00
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ100
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ
33.33
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ 52
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
3.34
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ร้อยละ...
แห่งชาติ
100....
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4.52
5.00

3
3
3

3
4.02
5
2.08
5.00
3

3
3
3
5
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ตัวชี้บ่งชี้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)
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ผลการ
คะแนน
ดาเนินงาน
3.50
3
3.00
3.50
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ภาคผนวก
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ผลงานทางวิชาการอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา ย้อนหลัง 5 ปี (2555-2560)
สาขาวิชา IT และ การเงิน
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์

สินีนาฏ มหาวงษ์ ศรัญญา รักสงฆ์ และจรวย สาวิถี. ผลกระทบ
1.ผศ.ดร.
จรวย สาวิถี ของกลยุทธ์การสื่อสารภายในองค์กรที่มีต่อประสิทธิภาพในการ

ปี พ.ศ.(25552560)
ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่
2555

ดาเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 33 ฉบับที่ 4 ประจาเดือน
กรกฏาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2557.
เฉลิมศักดิ์ ชินชนะ, ศรัญญา รักสงฆ์ และจรวย สาวิถึ. ผลกระทบ

2555

ของกลยุทธ์การส่งออกที่มีต่อความได้เปรียบทางการแข่งขันของ
ธุรกิจส่งออกยานยนต์ในประเทศไทย.วารสารการบัญชีและการ
จัดการ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปีที่ 5 ฉบับที่ 1 ประจาเดือน มกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2556.
รุจิรา ไชยเกตุ, ศรัญญา รักสงฆ์ และจรวย สาวิถี. ความสัมพันธ์
ระหว่างกลยุทธ์การตลาดแบบประสานความร่วมมือกับความ

2555

ได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 33 ฉบับที่ 5 ประจาเดือน
กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2557.
อัจจิมา อินทรวิเชียร จรวย สาวิถี และมณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม.

2559

ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการฐานข้อมูลเชิงพลวัตกับ
ความสาเร็จของการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ของธุรกิจโรงพยาบาล
เอกชนในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม มีนาคม 2561.
ดวงหทัย ใจภักดี จรวย สาวิถี และมณีรัตน์ วงษ์ซิ้ม.
ความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยี

2559

สารสนเทศกับความสาเร็จองค์กรของธุรกิจผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
ในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม - มีนาคม 2561.
รุ่งนภา สุทธิชัย จรวย สาวิถี และมณีรตั น์ วงษ์ซิ้ม. ความสัมพันธ์

2560

ระหว่างความชาญฉลาดทางธุรกิจกับความสาเร็จขององค์กรของ
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