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การรายงานผลการดาํเนินงานของหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสารสนเทศธุรกิจ 
ฉบับปรับปรุงปี 2553 

 คณะ บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย นานา 
ประจาํปีการศึกษา 2557 วันที(รายงาน……30 กรกฏาคม 2558…….. 

 
หมวดที( 1 ข้อมูลทั(วไป 

รหัสหลักสูตร  0203 
มคอ 2 ปัจจบุนั หมายเหต ุ

1  ศ.ดร. กรรณิการ์ มาดี  1  รศ.ดร. ขจร ซอ่นกลิ+น ปรับปรุงใหมโ่ดย 
การเห็นชอบจากที+ประชมุ
กรรมการประจําคณะเดือน 
ธค 57 

2  รศ.ดร. ขจร ซอ่นกลิ+น  2  ผ.ศ. ดร. หอมนวล บานเช้า 
3  รศ. กาหลง กําแพงเงิน 3  ผศ.ดร. พดุจีบ พดุซ้อน 
4  อ.ดร. กาญจนา เจ้าจอม 4  อ.ดร. บวัตอง บานชื+น 
5  ผศ.ดร. พดุจีบ พดุซ้อน 5  รศ. กาหลง กําแพงเงิน 
 6  ผศ. ต้อยติ+ง บานบรีุ 
อาจารย์ผู้สอน 
1. รศ.ดร. พทุธชาด ดาวประดบั 
2. รศ. พดุตาน บานเย็น 
3. ดร. พวงแสด วา่นแก้ว 
 
สถานที(จัดการเรียนการสอน  
การกาํกบัให้เป็นไปตามมาตรฐาน  

 เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน 
1 จาํนวนอาจารย์ประจาํหลักสูตร มีอาจารย์ประจําหลกัสตูร 6 คนมากกวา่ที+กําหนดไว้ตามเกณฑ์ 
2 คุณสมบัตขิองอาจารย์ประจาํ

หลักสูตร 
อาจารย์ประจําหลกัสตูร 4 คนมีคณุวฒุิระดบัปริญญาเอกที+ตรงกบั
สาขาวชิาของหลกัสตูรเป็นไปตามเกณฑ์  
ดํารงตําแหนง่ทางวชิาการระดบั รศ. 2 คน ผศ. 3 คน  
ทกุคนมีผลงานวิจยัที+ไมไ่ด้เป็นสว่นหนึ+งของการศกึษา 

3 คุณสมบัตขิองอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย์ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรเป็นอาจารย์ชดุเดยีวกบัอาจารย์ประจํา
หลกัสตูร  

4 คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอน 1. อาจารย์ผู้สอนทั Bงอาจารย์ประจําและอาจารย์พิเศษ 
มีวฒุกิารศกึษาทั Bงในระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกตรงตาม
หลกัสตูรรวมทั Bงวิชาที+สอน 

2. อาจารย์ผู้สอนที+มีวฒุกิารศกึษาในระดบัปริญญาโท 
มีตําแหนง่วชิาการตั Bงแต ่ผศ. ขึ Bนไป 

3. อาจารย์ผู้สอนทกุคนมีประสบการณ์การสอนไมน้่อยกวา่ 5 ปี 
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 เกณฑ์การประเมิน ผลการดาํเนินงาน 
5 คุณสมบัตขิองอาจารย์ที(ปรึกษา

วิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ที(
ปรึกษาการค้นคว้าอสิระ 

1. อาจารย์ที+ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที+ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 
มีคณุวฒุิระดบัปริญญาเอก สาํหรับอาจารย์ที+ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
อาจารย์ที+ปรึกษาการค้นคว้าอิสระที+มีคณุวฒุิระดบัปริญญาโทมี
ตําแหนง่วิชาการในระดบั รศ. 

2. อาจารย์ที+ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที+ปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระทกุคนมีประสบการณ์ในการทําวิจยัและมี
ผลงานวิจยัที+ไมไ่ด้เป็นสว่นหนึ+งของการศกึษา 

3. อาจารย์ที+ปรึกษาวิทยานิพนธ์และอาจารย์ที+ปรึกษา 
การค้นคว้าอิสระทกุคนมีความรู้ความชํานาญในหวัข้อที+ให้คาํปรึกษา 

6 คุณสมบัตขิองอาจารย์ที(ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี) 

ไมม่ีอาจารย์ที+ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 

7 คุณสมบัตขิองอาจารย์ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์   

1. อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์มีจํานวน 3 คน ประกอบ 
ไปด้วยอาจารย์ที+ปรึกษา ผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก และอาจารย์ประจํา
ในคณะ  

2. กรรมการสอบทกุคนมีระดบัวฒุิการศกึษาปริญญาเอก หรือมี
ตําแหนง่วิชาการในระดบั รศ. 

3. กรรมการสอบทกุคนมีผลงานวิจยัที+ไมไ่ด้เป็นสว่นหนึ+งของการศกึษา   
8 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของ

ผู้สาํเร็จการศึกษา 
ผลงานวิทยานิพนธ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการที+กําหนดตามเกณฑ์หรือที+
ประชมุทางวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิ

9 ภาระงานอาจารย์ที(ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอสิระ
ในระดับบัณฑิตศึกษา 

อาจารย์ที+ปรึกษา  1 คนเป็นที+ปรึกษาทั Bงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
ได้มีการควบคมุให้อาจารย์แตล่ะคนมีภาระงานไมเ่กินกวา่  5 คน 

10 อาจารย์ที(ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอย่าง
ต่อเนื(องและสมํ(าเสมอ 

อาจารย์ที+ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระมีผลงานโดยเฉลี+ยปีละ 
1 เรื+องตอ่คน 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที(กาํหนด 

หลกัสตูรเริ+มเปิดจดัการเรียนการสอนครั Bงแรกปี 2549 ได้มีการปรับปรุงใน
ปี 2553 และใช้ในการเรียนการสอนปี  2554 จนปัจจบุนั 

12 การดาํเนินงานให้เป็นไปตาม 
ตัวบ่งชี Fผลการดาํเนินงานเพื(อการ
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน 

มีการดาํเนินงานครบห้าข้อแรกและดําเนินการได้ทั Bงหมด 10 ข้อ จาก 12 
ข้อ 
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หมวดที( 2 อาจารย์ 
 

ตัวบ่งชี F ผลการดาํเนินงาน 
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์ 

การรับอาจารย์ :  
คณะได้กําหนดขั Bนตอนในการรับสมคัรอาจารย์ไว้อยา่งชดัเจนและกําหนดให้ภาควิชาทกุ
ภาคดําเนินการตามระบบที+กําหนดไว้ โดยเริ+มต้นจาก 
1. ภาควิชาดาํเนินการประชมุภาคเพื+อกําหนดคณุสมบตัิทั Bงทางด้านคณุวฒุิ  

ผลการศกึษา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที+จะต้องสอดคล้องกบัความ
ต้องการของหลกัสตูร  

2. ภาคระบวุนัเริ+มต้นการรับสมคัรและระยะเวลาในการรับสมคัรที+จะต้องไมน้่อยกวา่ 
1 เดือน วนัสอบข้อเขียน วนัสอบสมัภาษณ์ วนัประกาศผลข้อเขียน สาํหรับวนั
ประกาศผลการคดัเลอืก คณะจะเป็นผู้ กําหนดให้เป็นวนัที+ 3 หลงัจากการสอบ
สมัภาษณ์ 

3. ภาคสรรหาตวัแทนอาจารย์ในภาควิชา 2 คนเพื+อให้คณะตั Bงเป็นคณะกรรมการ
คดัเลอืกอาจารย์ใหม ่

4. ภาคทําบนัทกึแจ้งข้อมลูทั Bงหมดตั Bงแตข้่อ 1-3 ไปยงัหนว่ยบคุคลของคณะเพื+อให้
หนว่ยบคุคลจดัทําเป็นประกาศรับสมคัร บนัทกึของภาควิชาจะต้องสง่ถงึฝ่ายบคุคล
ไมน้่อยกวา่ 15 วนัทําการก่อนกําหนดการรับสมคัรจะเริ+มขึ Bน  

5. คณะจดัทําคาํสั+งแตง่ตั Bงคณะกรรมการคดัเลอืกอาจารย์ใหมที่+มคีณบดีเป็นประธาน 
กรรมการประกอบด้วยผู้บริหารที+เป็นผู้แทนกรรมการประจําคณะ ผู้ทรงคณุวฒุิของ
ภาค หวัหน้าภาค ตวัแทนอาจารย์ในภาควิชาอีก 2 คน หวัหน้างานบคุคลเป็น
เลขานกุารที+ประชมุ 

6. การพิจารณาคดัเลอืกจะมีทั Bงการสอบข้อเขียน การสอบสอน และสอบสมัภาษณ์ 
การสอบสอนและการสมัภาษณ์จะทําในวนัเดียวกนัเฉพาะคนที+ผา่นการสอบ
ข้อเขียนเทา่นั Bน คณะกรรมการประชมุเพื+อสรุปผลการคดัเลอืก เลขานกุาร
คณะกรรมการนําผลการพิจารณาไปทําประกาศผลการคดัเลอืกอาจารย์ใหม ่

7. ในปีการศกึษา 2557 คณะได้มกีารทบทวนกระบวนการคดัเลอืกและได้ปรับปรุง
กระบวนการพิจารณาโดยกําหนดเกณฑ์ในการพิจารณาของการสอบแตล่ะอยา่งไว้
อยา่งชดัเจน จดัทําแบบฟอร์มการให้คะแนนสาํหรับกรรมการแตล่ะคน คะแนนของ
การสอบทกุสว่นจะนําเข้าสูที่+ประชมุของคณะกรรมการเพื+อหาข้อสรุปวา่จะรับ
หรือไมรั่บ ก่อนนําไปทําเป็นประกาศผลการคดัเลอืก 

การแต่งตั Fงอาจารย์ประจาํหลักสูตร :  
คณะได้กําหนดขั Bนตอนในการแตง่ตั Bงอาจารย์ประจําหลกัสตูรไว้ดงันี B 
1. ภาควิชาเสนอรายชื+ออาจารย์ประจําหลกัสตูรมายงัฝ่ายวิชาการของคณะ ทั Bงนี B

ภาควิชาจะต้องพิจารณาอาจารย์ประจําหลกัสตูร จากคณุวฒุิ ตาํแหนง่วิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ ความเชี+ยวชาญ การดาํเนินการจะกระทําเมื+อหลกัสตูรมีจํานวน
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ตัวบ่งชี F ผลการดาํเนินงาน 
อาจารย์ประจําหลกัสตูรตํ+ากวา่เกณฑ์  

2. ฝ่ายวชิาการของคณะ พิจารณาตรวจสอบความถกูต้อง เหมาะสม ของคณุวฒุิ 
ตําแหนง่วิชาการ ผลงานทางวชิาการ ความเชี+ยวชาญกบัหลกัสตูร หากพบความไม่
ความถกูต้องเหมาะสมของคณุวฒุิ ตําแหนง่วิชาการ ผลงานทางวชิาการ ความ
เชี+ยวชาญในประเด็นใดประเด็นหนึ+งจะสง่กลบัให้ภาควิชาพิจารณาใหม ่หากทกุ
ประเด็นครบถ้วนฝ่ายวิชาการดําเนินการเสนอรายชื+อให้คณะกรรมการบริหาร 
กรรมการประจําคณะให้ความเห็นชอบตามลาํดบักอ่นเสนอสภามหาวิทยาลยั
อนมุตั ิ

ในปี 2557 คณะกําหนดให้มกีารวางแผนอาจารย์ประจําหลกัสตูรเพื+อทดแทนอาจารย์
ประจําหลกัสตูรที+จะเกษียณอายคุวบคูไ่ปกบัการวางแผนอตัรากําลงัที+จะคดัเลอืก
อาจารย์มาพฒันาให้มคีณุสมบตัเิหมาะสมที+จะประจําหลกัสตูรได้ทนักําหนดเวลา
เกษียณอาย ุ 
การบริหารอาจารย์:  

คณะมีแผนอตัรากําลงัระยะเวลา 5 ปีที+จะทําทกุๆ 5 ปี ที+แสดงให้เห็นถึงอตัรา
อาจารย์ที+คงอยู ่จํานวนผู้ เกษียณในแตล่ะปี จําแนกตามคณุวฒุิ และตําแหนง่วิชาการ 
วิเคราะห์ร่วมกบัแผนการดําเนินงานในแตล่ะปี เพื+อแสดงให้เห็นถงึจํานวนอาจารย์ที+ต้อง
สรรหาให้ได้ในแตล่ะปี กระบวนการในการคดัเลอืกดาํเนินการตามระบบที+คณะกําหนด   
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์: 
1. อาจารย์ประจําทกุคนต้องทําแผนพฒันาตนเอง แสดงความประสงค์ในการพฒันา

ตนเองวา่ต้องการทําผลงานวชิาการประเภทไหน เรื+องอะไร เข้ารับการอบรม 
สมัมนา ประชมุทางวิชาการในชว่งเวลา 3 ปีเป็นรายบคุลผา่นการพิจารณาในที+
ประชมุภาควิชาวา่สอดคล้องกบัหลกัสตูร ความเชี+ยวชาญของอาจารย์และระบบใน
การประเมินผลการปฏิบตัิงานเพื+อการเลื+อนขั Bนเงินเดือนและการตอ่สญัญาจ้าง เพื+อ
จดัสง่ให้คณะวิเคราะห์ข้อมลูเพื+อจดัทําเป็นแผนพฒันาบคุลากรสายวชิาการของ
คณะ  

2. ภาควิชาจะต้องติดตามการดาํเนินงานตามแผนพฒันาตนเองของอาจารย์ รวมทั Bง
อาจารย์สามารถปรับแผนได้ทกุปี แตก่ารปรับแผนทกุครั Bงต้องได้รับความเห็นชอบ
จากทั Bงภาควิชาและคณะ  

3. คณะดําเนินการสง่เสริมและพฒันาอาจารย์เป็นไปตามแผนที+กําหนดไว้ สาํหรับ
อาจารย์ที+บรรจใุหมเ่มื+อได้รับการบรรจแุล้ว หนว่ยบคุคลจะทําบนัทกึเตือนภาควชิา
ให้แจ้งกบัอาจารย์ทําแผนพฒันาตนเองผา่นการพิจารณาของที+ประชมุภาคเพื+อ
นําเสนอกรรมการบริหารคณะเพื+อใช้สาํหรับการประเมินผลสาํหรับการตอ่สญัญา
จ้างตอ่ไป 
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ตัวบ่งชี F ผลการดาํเนินงาน 
คุณภาพอาจารย์ 1. ร้อยละอาจารย์ที+มวีฒุิปริญญาเอก อาจารย์ประจําหลกัสตูร  6 คน  มีวฒุิปริญญา

เอก 4 คน คิดเป็น 66.67%   
2. ร้อยละอาจารย์ที+มีตาํแหนง่ทางวชิาการอาจารย์ประจําหลกัสตูร  6 คน มีตําแหนง่

ทางวชิาการอาจารย์ 5 คน คิดเป็น 83.33 %  
3. ผลงานวิชาการของอาจารย์ ในปี 2557  อาจารย์ประจําหลกัสตูรได้ม ี

การเผยแพร่ผลงานทางวชิาการจํานวน 10 ผลงาน  
No Article W 
1 K. Sornglin, “ xxxxxxx,”  International Journal of Management & 

Information Systems, Vol 18, No.3, 2014 
.8 

2 H. Banchow, “wwwww,” 19th the United Kingdom Academy for 
Information Systems (UKAIS 2014)  

.4 

3 K. Sornglin, “ ppppp,”  the 23rd IBIMA Conference on Vision 2020: 
Sustainable Growth, Economic Development, and Global 
Competitiveness 2014 

 
.4 

4 P. Pudsorn, “ rrrrr,” 27th International Conference on Computer 
Applications in Industry and Engineering 2014 

.4 

5 P. Pudsorn, “ yyyyy,” 2014 International Conference  on e-Commerce, 
e-Administration, e-Society, e-Education and e-Technology Fall 
Sessions (e-Case & e-Tech)   

.4 

 
6 

K. Sornglin, “ qqqqq,”  2014 International Conference  on  
e-Commerce, e-Administration, e-Society, e-Education and  
e-Technology Fall Sessions (e-Case & e-Tech)   

 
.4 

7 G. Gumpangngern, “ mmmm,” 18th Pacific Asia Conference on 
Information Systems (PACIS 2014) 

.4 

8 G. Gumpangngern, “ nnnnn,” The 11th International Joint Conference 
on e-Business and Telecommunications 2014  

.4 

9 K. Sornglin, “ oooo,”  The 11th International Joint Conference on  
e-Business and Telecommunications 2014  

.4 

10 G. Gumpangngern, “ kkkkk” 25th Australasian Conference on  
Information Systems, 2014 

.4 

 คิดเป็น 4.4 / 6  =  73.33% 
ผลที(เกดิกบัอาจารย์ 1. คณะโดยงานแผนจดัทํารายงานอตัรากําลงัเพื+อแสดงอตัราการคงอยูแ่ละจะ

เกษียณในปีถดัไปเป็นประจําทกุปีรายงานเข้าสูที่+ประชมุกรรมการบริหารเพื+อทราบ
ในเดือนตลุาคม ต้นปีงบประมาณของทกุปี ถงึแม้วา่ปีงบประมาณ 2557 จะมี
อาจารย์ลาออกจํานวน 2 คน แตส่าํหรับหลกัสตูรนี Bจํานวนอาจารย์ที+ลดลงเกิดจาก
ผู้ เกษียณอาย ุอาจารย์ไมม่กีารลาออกมานานแล้ว 

2. ความพงึพอใจของอาจารย์ มีการประเมินผลความพงึพอใจของอาจารย์ทั Bงอาจารย์
ประจําหลกัสตูรและอาจารย์ผู้สอนเกี+ยวกบัการพฒันาอาจารย์พบวา่มีระดบั
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ตัวบ่งชี F ผลการดาํเนินงาน 
คา่เฉลี+ยของความพงึพอใจที+ 4.7 จากคะแนนเตม็ 5 สงูกวา่ปีที+ผา่นมาที+มีระดบั
คา่เฉลี+ยของความพงึพอใจที+ 4.3 จากการติดตามผลการยื+นขอตําแหนง่วิชาการ
พบวา่อาจารย์สามารถมีผลงานยื+นขอตําแหนง่วิชาการได้ตามกําหนดเวลาเป็นไป
ตามแผนงานทกุคน 

 

หมวดที( 3 นักศึกษาและบัณฑติ 
ข้อมูลนักศึกษา 
ปีการศึกษาที(รับเข้า(ตั Fงแต่ปีการศึกษา

ที(เริ(มใช้หลักสูตร) 
จาํนวนนักศึกษาคงอยู่ (จาํนวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 

2553 2554 2555 2556 2557 
2553 62 62 5 3 3 
2554  33 33 4 3 
2555   45 45 10 
2556     55 55 
2557     67 
รวม 62 95 83 107 118 

ปัจจยัที+มีผลกระทบตอ่จํานวนนกัศกึษา สภาพการแขง่ขนัในการจดัการศกึษาในระดบัปริญญาโทสงูขึ Bน 
 

ตัวบ่งชี F ผลการดาํเนินงาน 
การรับนักศึกษา การรับนักศึกษา 

 หลกัสตูรได้กําหนดรับนกัศกึษาปีละ 60 คน โดยกําหนดคณุสมบตัิเฉพาะวา่ต้องมีประสบการณ์
การทํางานอยา่งน้อย 1 ปี 
 ในกระบวนการรับนกัศกึษามีขั Bนตอน ดงันี B 

1. พิจารณาใบสมคัรและประกาศรายชื+อผู้มีสทิธิ�สอบข้อเขียน 
2. สอบข้อเขียนโดยสอบความรู้ทางคณิตศาสตร์ การวิเคราะห์หลักการและเหตุผล และ

ภาษาองักฤษ 
3. อาจารย์ประจําหลกัสตูรพิจารณาคะแนนของการสอบข้อเขียน โดยมีการกําหนดคะแนนขั Bน

ตํ+าของทั Bง 3 วิชาที+ใช้ในการพิจารณาคดัเลือกเข้าสอบสมัภาษณ์ ในการพิจารณาแต่ละปี
การศกึษาขึ Bนกบัอาจารย์ประจําหลกัสตูร แตจ่ะไมต่ํ+ากวา่คะแนนขั Bนตํ+าที+กําหนด 

4. ประกาศรายชื+อผู้มีสทิธิ�สอบสมัภาษณ์ 
5. สอบสัมภาษณ์โดยคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จํานวน 3 คน ต่อผู้ เข้าสอบ 1 คน 

ประกอบด้วย อาจารย์ประจําหลกัสตูร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์พิเศษที+เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ
ภายนอก โดยจะมีการประชมุกรรมการเพื+อชี Bแจงหลกัเกณฑ์การพิจารณาก่อนสอบทกุครั Bง 

6. กรรมการส่งคะแนนสัมภาษณ์แล้วอาจารย์ประจําหลกัสูตรนําผลคะแนนสมัภาษณ์มา
พิจารณาตดัสนิการรับเข้าศกึษาในหลกัสตูร 
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ตัวบ่งชี F ผลการดาํเนินงาน 
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   

1. หลกัสูตรกําหนดให้นกัศึกษาที+ไม่ได้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีทางด้านระบบ
สารสนเทศเพื+อการจัดการหรือสําเร็จการศึกษามานานเกินกว่า 2 ปี ต้องศึกษาวิชาเสริม
พื Bนฐานด้านระบบสารสนเทศ จํานวน 6 หนว่ยกิต ทั Bงนี Bนกัศกึษาสามารถขอเทียบความรู้ใน
รายวิชาที+เรียนมาในระดบัปริญญาตรี เพื+อขอยกเว้นการศึกษาได้ การขอเทียบความรู้จะ
พิจารณาจากองค์ความรู้ในรายวิชาที+นํามาขอเทียบวิชา ผลการเรียนระยะที+ศึกษาวิชานั Bนๆ
ว่านานเพียงใด โดยให้อาจารย์ผู้สอนในวิชาเสริมพื Bนฐานนั Bนๆ เป็นผู้ พิจารณาและเสนอ
กรรมการที+เป็นอาจารย์ประจําหลกัสตูรเห็นชอบ 

2. จดัปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคการศึกษา เพื+อชี Bแจงการเทียบวิชาเสริมพื Bนฐาน กฎ ระเบียบใน
การศกึษา สิ+งอํานวยความสะดวกในการศกึษาที+คณะและหลกัสตูรจดัให้ เปิดโอกาสให้รุ่นพี+
ได้พบปะแนะนําการเตรียมตัวในการเรียนกับรุ่นน้อง จัดกิจกรรมละลายพฤติกรรมเพื+อ
สง่เสริมให้ทํางานเป็นทีมให้นกัศกึษาช่วยเหลอืซึ+งกนัและกนัในด้านวิชาการ 

ในภาคการศกึษาที+ 1/2557 หลกัสตูรสามารถรับนกัศกึษาที+ผา่นเกณฑ์การคดัเลือก จํานวน 42 
คน ซึ+งเป็นจํานวนที+น้อยกว่าที+กําหนดไว้ 60 คน  หลกัสตูรจึงจําเป็นต้องรับนกัศึกษาเพิ+มในภาค
การศกึษาที+ 2/2557 อาจารย์ประจําหลกัสตูรได้ประชมุเมื+อสิ Bนภาคการศกึษาที+ 1/2557 เพื+อทบทวน
กระบวนการรับนกัศึกษา พบว่า ในการสมัภาษณ์แทนที+กรรมการแต่ละคนให้คะแนนเป็นอิสระ แม้
จะมีหลกัเกณฑ์ให้แต่ผลการวิเคราะห์คะแนนพบว่า ในกรรมการชุดหนึ+งๆคะแนนแต่ละคนต่างกัน
ค่อนข้างมาก เมื+อนํามาคิดเป็นคะแนนเฉลี+ยของกรรมการอาจทําให้คะแนนไม่สะท้อนศกัยภาพที+
แท้จริงของผู้สมคัร และมีความแตกต่างระหว่างกรรมการแต่ละชุด จึงได้ปรับการดําเนินการในการ
สมัภาษณ์ ให้กรรมการอภิปรายผลการสมัภาษณ์ของผู้สมคัรแต่ละรายและให้คะแนนร่วมกนัเป็น
คะแนนของกลุม่โดยไม่ใช้ค่าเฉลี+ย และมีการหมนุเวียนกรรมการไปชุดต่างๆ เพื+อให้ความแตกต่าง
ระหวา่งชดุของคณะกรรมการลดลง 

นอกจากนี Bได้เพิ+มการสอบข้อเขียนสาํหรับผู้ ที+ไมไ่ด้สาํเร็จการศกึษาตรงตามสาขาที+จะเรียน แตม่ี
ความรู้ จากประสบการณ์และประสงค์จะทดสอบความรู้ หากผ่านการทดสอบก็ไม่ต้องเรียนวิชา
เสริมพื Bนฐานทําให้ใช้เวลาศกึษาน้อยลง 

จากการปรับการสมัภาษณ์และการเพิ+มการทดสอบวิชาด้านระบบสารสนเทศ ทําให้ได้นกัศกึษา
ที+มีศกัยภาพตามที+หลกัสตูรกําหนด จํานวน 38 คน แตด้่วยข้อจํากดัเกี+ยวกบัอาจารย์ที+ปรึกษา จึงรับ
ได้เพียง 25 คน 

เมื+อสิ Bนสดุภาคการศกึษาที+ 2 ได้มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการเรียนในวิชาที+เกี+ยวกบัระบบ
สารสนเทศของนกัศึกษาที+เข้าภาคการศึกษาที+ 1 และภาคการศึกษาที+ 2 พบว่า ผลการเรียนรู้ด้าน
ทกัษะทางปัญญาของนกัศึกษาที+เข้าในภาคการศึกษาที+ 2 ดีกว่าที+เข้าศึกษาในภาคการศึกษาที+ 1 
ซึ+งอาจจะมาจากการปรับการสอบสมัภาษณ์และการให้ทดสอบความรู้ด้านระบบสารสนเทศ ทําให้
ได้ผู้ ที+มีประสบการณ์ที+สามารถประยกุต์ความรู้ในทางปฏิบตัิได้ดีกวา่ 

 



 8

ตัวบ่งชี F ผลการดาํเนินงาน 
การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 

การควบคุมระบบการดูแลการให้คาํปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา   
1. จดัทําคูม่ือการจดัทําวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ แจกให้นกัศกึษาและอาจารย์ที+ปรึกษา 
2. มีการกําหนดให้นกัศกึษาลงทะเบียนวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ จํานวน 3 หน่วยกิตใน

ภาคการศกึษาที+ 1 ของปีที+ 2 และสอบข้อเสนอให้ผ่านในภาคการศึกษานั Bน หากสอบไม่ผ่าน
จะให้ติด I และต้องแก้ I ภายใน 1 เดือนหลงัจากสิ Bนภาคการศกึษา 

3. ในภาคการศึกษาที+ 2 ของปีที+ 2 ซึ+งเป็นภาคสดุท้าย นกัศึกษาต้องลงทะเบียน 9 หน่วยกิต
สาํหรับวิทยานิพนธ์และ 3 หนว่ยกิตสําหรับการค้นคว้าอิสระ และสอบปิดเลม่ทั Bงวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระ เมื+อสิ Bนภาคการศกึษา หากไมผ่า่นจะให้ I และต้องแก้ I ภายใน 1 เดือน
หลงัจากสิ Bนภาคการศกึษา 

4. สาํหรับวิทยานิพนธ์ นกัศกึษาต้องสง่บทความจากวิทยานิพนธ์เพื+อการตีพิมพ์ในวนัที+สอบปิด
เลม่ อาจารย์ที+ปรึกษาจะช่วยปรับแก้บทความให้สามารถตีพิมพ์ได้ และแนะนําแหลง่ตีพิมพ์
ให้นกัศกึษา 

การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
หลกัสตูรได้กําหนดคณุลกัษณะของผู้ ที+สาํเร็จการศึกษาที+สําคญั 3 ประการ คือ บคุลิกภาพและการ
สื+อสาร  การเป็นผู้ นํา และการมีจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยหลกัสตูรได้จดักิจกรรมเสริม
หลกัสตูรและการจดัการเรียนการสอน ดงันี B 

1. จดัสอนวิชาการสื+อสารทางการจัดการ ซึ+งมีเนื Bอหาเรื+องหลกัการสื+อสาร เทคนิคและวิธีการ
การเจรจา  การนําเสนอผลงาน มีการสอดแทรกเรื+องการแต่งกาย และการวางตัวในการ
ทํางาน 

2. จดับรรยายพิเศษเกี+ยวกบัเส้นทางอาชีพของสาขาวิชา และการเป็นนกับริหารมืออาชีพ 
3. มีการพานกัศกึษาไปศกึษาดงูานในองค์กรชั Bนนําและได้พบปะพดูคยุกบัผู้บริหารขององค์กรที+

ไปเยี+ยมชม 
4. จัดสอนวิชาความปลอดภัยและการควบคุมระบบสารสนเทศ ซึ+งให้นกัศึกษาได้เรียนรู้ถึง

ผลกระทบของการดําเนินการด้านระบบสารสนเทศที+มีต่อสงัคม และข้อกฎหมายที+เกี+ยวข้อง
กบัการกระทําความผิดเกี+ยวกบัคอมพิวเตอร์ 

5. ในการเรียนการสอนทุกวิชาให้นกัศึกษาทํางานเป็นกลุ่ม โดยมีการให้ประเมินการทํางาน
กนัเองในกลุม่ เน้นการเรียนการสอนเชิงอภิปราย เพื+อให้นกัศกึษากล้าแสดงความคิดเห็น 

 ในปีการศกึษา 2557 หลกัสตูรได้เพิ+มกิจกรรมการพฒันานกัศกึษา โดยให้นกัศึกษาที+เรียนในปีที+ 
2 เขียนสิ+งที+ตนเองอยากพฒันาในสปัดาห์แรกที+เปิดเรียน เมื+อได้ข้อมลูครบถ้วนจากนกัศึกษาทกุคน 
อาจารย์ประจําหลกัสูตรนําข้อมูลมาวิเคราะห์และจัดเป็นกลุ่มที+มีความต้องการเหมือนกันหรือ
ใกล้เคียงกัน สรุปได้ 3 กลุ่ม คือ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ พัฒนาความเป็นผู้ นํา และ
พฒันาการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศขั Bนสงู หลกัสตูรได้จดัการอบรมเพิ+มเติมให้ทั Bง 3 กลุ่ม ในช่วง
ภาคฤดรู้อน โดยเชิญวิทยากรผู้ทรงคณุวฒุิจากภายนอก 
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ตัวบ่งชี F ผลการดาํเนินงาน 
ผลที(เกดิกบั
นักศึกษา 

อัตราการคงอยู่  
 ข้อมลูจํานวนนกัศกึษา นบัถึงสิ Bนปีการศกึษา 2557 เป็นดงันี B 

ปีการศกึษาที+
รับเข้า 

จํานวนที+รับเข้า จํานวนที+สาํเร็จ
การศกึษา 

จํานวนที+คงอยู ่ จํานวนที+
หายไป 

2553 62 57 3 2 
2554 33 30 3 - 
2555 45 35 10 - 
2556 55 47 5 3 
2557 67    

 
 จากข้อมลูของปีการศึกษา 2553-2556 มีอตัราการคงอยู่เท่ากบั 97.4% อตัราการสําเร็จ
การศึกษาตามกําหนดเวลาในหลักสูตรเท่ากับ 85.1% ในจํานวนที+ไม่สําเร็จการศึกษาตาม
กําหนดเวลา เป็นนกัศกึษาที+เลอืกทําวิทยานิพนธ์ซึ+งมกัใช้เวลาเกิน 2 ปี 
 หลกัสตูรเริ+มสํารวจความพึงพอใจจากผู้ ที+จะสําเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ได้
คะแนนเฉลี+ย 4.38 นกัศกึษาให้ความเห็นปลายเปิดเพียงไมกี่+คนในประเดน็วา่ แตล่ะวิชามีงานที+ต้อง
ทําส่งหลายชิ Bน นกัศึกษาต้องทํางานด้วยจึงมีเวลาไม่เพียงพอที+จะทํางานส่งอาจารย์ให้มีคณุภาพ 
ทําให้คะแนนเก็บไมค่อ่ยดี 
 ตั Bงแต่ปีการศึกษา 2553 ยงัไม่มีข้อร้องเรียน อาจเนื+องจากอาจารย์ประจําหลกัสตูรและ
อาจารย์ผู้ สอน ได้รับมอบหมายให้เป็นที+ปรึกษาของนักศึกษา โดยกําหนดอาจารย์ 1 คน ดูแล
นกัศกึษาไม่เกิน 10 คน ทําให้อาจารย์มีความใกล้ชิดกบันกัศึกษา หากมีประเด็นอะไรก็พดูคยุและ
แก้ปัญหาให้นกัศกึษาได้ตามที+นกัศกึษาต้องการ 

 
จาํนวนผู้สาํเร็จการศึกษา 

ปีการศกึษาที+รับเข้า 
(ตั Bงแตปี่การศกึษาที+เริ+มใช้หลกัสตูร) 

ปีการศกึษาที+สาํเร็จการศกึษา 2554 2555 2556 2557 

2553 จํานวน 55 2 -  
ร้อยละของจํานวนที+รับเข้าในรุ่น 88.70 3.22   

2554 จํานวน  29 1  
 ร้อยละของจํานวนที+รับเข้าในรุ่น  87.87 3.03  

2555 จํานวน   35  
 ร้อยละของจํานวนที+รับเข้าในรุ่น   77.77  

2556 
 

จํานวน    47 
ร้อยละของจํานวนที+รับเข้าในรุ่น    85.45 

ปัจจยัที+มีผลกระทบตอ่การสาํเร็จการศกึษาคือ เวลาที+นกัศกึษาใช้ในการทําวิทยานิพนธ์ 
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คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
 คณะได้ดําเนินการสาํรวจคณุภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติจากผู้ใช้บณัฑิต
ทกุหลกัสตูรในคณะ สาํหรับหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาสารสนเทศธุรกิจ  ได้ทําการสาํรวจจากผู้ใช้
บณัฑิตของบณัฑิตที+สาํเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2556 จํานวน 35 คน มีผู้ใช้บณัฑิตตอบแบบประเมินคณุภาพกลบัมา
จํานวน 5 คน มีคา่เฉลี+ยของคะแนนประเมินบณัฑิตเทา่กบั 4.8 จากคะแนนเตม็ 5 
 
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาํเร็จการศึกษาระดบับัณฑติศึกษา 

นักศึกษาและ
ผู้สาํเร็จการศึกษา 

ชื(อผลงาน แหล่งเผยแพร่ 
ค่า

นํ Fาหนัก 
นางสาว xxxxx 
 

ตวัชี Bวดัการปรับใช้งานระบบการ
เชื+อมโยงข้อมลู……….. 

เสนอตอ่ที+ประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษา
ระดบัชาต ิครั Bงที+ 4 ประจําปี 2557  
วนัอาทิตย์ที+ 27 กรกฎาคม 2557   

0.1 

นางสาว xxxxxx 
 

การพฒันาดชันีชี Bวดัความพร้อมของ
องค์ประกอบเชิงเศรษฐกิจ
สาํหรับ ………………. 

เสนอตอ่ที+ประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษา
ระดบัชาติ ครั Bงที+ 4 ประจําปี 2557  
วนัอาทิตย์ที+ 27 กรกฎาคม 2557  

0.1 

นางสาว xxxxxx สื+อสงัคมกบั ……………… เสนอตอ่ที+ประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษา
ระดบัชาต ิครั Bงที+ 4 ประจําปี 2557  
วนัอาทิตย์ที+ 27 กรกฎาคม 2557   

0.1 

นางสาว xxxxxx 
 

ปัจจยัสาํเร็จและแนวทางในการ
ติดตั Bง …………………………….. 

เสนอตอ่ที+ประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษา
ระดบัชาติ ครั Bงที+ 4 ประจําปี 2557  
วนัอาทิตย์ที+ 27 กรกฎาคม 2557   

0.1 

นาย xxxx   
 

อปุสรรคในการเชื+อมโยงรัฐบาล
อิเลก็ทรอนิกส์ ……………………… 

เสนอตอ่ที+ประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษา
ระดบัชาติ ครั Bงที+ 4 ประจําปี 2557  
วนัอาทิตย์ที+ 27 กรกฎาคม 2557   

0.1 

นางสาว xxxx อิทธิพลของความพร้อมด้าน
เทคโนโลยี ……………………….. 

เสนอตอ่ที+ประชมุวิชาการบณัฑิตศกึษา
ระดบัชาต ิครั Bงที+ 4 ประจําปี 2557  
วนัอาทิตย์ที+ 27 กรกฎาคม 2557   

0.1 

นาย xxxxx 
 

การประยกุต์ใช้วิธี ……………….. เสนอผลงานในการประชมุวชิาการ
ระดบัชาติ วนัที+ 20 -21 กนัยายน 2557 

0.2  
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หมวดที( 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสตูรและคุณภาพการสอนในหลักสตูร 
ข้อมูลผลการเรียนรายวชิาของหลักสูตร 

รหสั ชื(อ วิชา 

ภาค/ 
ปี 

การ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จาํนวนนักศึกษา 

A A- B+ B 
B
- 

C
+ 

C D F W 
ไม่ผ่าน 
(U) 

ผ่าน 
(P,S) 

ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

732123 
COMPETITIVE 
MARKETING 
STRATEGY 

1/2557 25.00 
% 

43.75 
% 

18.75 
% 

12.50  
% 

        16 16 

723483 
INFORMATION 
SYSTEMS 
SECURITY AND 
CONTROLS 

1/2557 14.55 
% 

54.55 
% 

30.91 
% 

         55 55 

727840 
MANAGEMENT 
SUPPORT 
SYSTEMS AND 
BUSINESS 
INTELLIGENCE 

1/2557 15.00 
% 

25.00 
% 

37.50 
% 

22.50
% 

        40 40 

731810 
MANAGING 
INFORMATION 
SYSTEMS 
PROJECT 

1/2557 21.82 
% 

50.91 
% 

27.27 
% 

         55 55 

791000 
INDEPENDENT 
STUDY  I 

1/2557          33.33
% 

33.33 
% 

33.33 
% 

3 1 

661940 
MANAGEMENT 
COMMUNICATION 

1/2557 4.65 
% 

55.81 
% 

30.23 
% 

9.30
% 

        43 43 

671340 
BUSINESS 
RESEARCH 
METHODOLOGY 

1/2557 11.63 
% 

39.53 
% 

39.53 
% 

9.30
% 

        43 43 

731971 
MANAGING 
INFORMATION 
SYSTEMS 
PROJECT 

1/2557 11.63 
% 

48.84 
% 

27.91 
% 

11.63
% 

        43 43 

005000  
ENGLISH I 
 

1/2557            100% 25 25 
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รหสั ชื(อ วิชา 

ภาค/ 
ปี 

การ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จาํนวนนักศึกษา 

A A- B+ B 
B
- 

C
+ 

C D F W 
ไม่ผ่าน 
(U) 

ผ่าน 
(P,S) 

ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

605295 
INNOVATIVE 
CREATION FOR 
COMPETITIVE 
ADVANTAGE 

2/2557 5.65 
% 

52.81 
% 

33.23 
% 

8.30
% 

        34 34 

611296 
ACCOUNTING 
FOR DECISION 
MAKING 

2/2557 10.63 
% 

48.84 
% 

27.91 
% 

12.63
% 

        30 30 

641309 
HUMAN 
RESOURCE 
MANAGEMENT 

2/2557 17.00 
% 

25.00 
% 

37.50 
% 

20.50
% 

        34 34 

775496 
RESEARCH IN 
INFORMATION 
SYSTEMS 

2/2557 12.00 
% 

28.00 
% 

39.50 
% 

20.50
% 

        34 34 

791000 
INDEPENDENT 
STUDY  I 

2/2557          100 
% 

  51 51 

792000 
INDEPENDENT 
STUDY  II 

2/2557          100 
% 

  1 1 

800000 
THESIS 

2/2557          100 
% 

  7 7 

869631  
MARKETING 
MANAGEMENT 

2/2557 12.55 
% 

55.55 
% 

31.91 
% 

         23 23 

234651  
LOGISTICS AND 
OPERATIONS 
MANAGEMENT 

2/2557 16.55 
% 

53.55 
% 

29.91 
% 

         21 21 

623345  
INFORMATION 
SYSTEM  
ANALYSIS AND 
DESIGN 

2/2557 14.55 
% 

54.55 
% 

30.91 
% 

         44 44 
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รหสั ชื(อ วิชา 

ภาค/ 
ปี 

การ 
ศึกษา 

การกระจายของเกรด จาํนวนนักศึกษา 

A A- B+ B 
B
- 

C
+ 

C D F W 
ไม่ผ่าน 
(U) 

ผ่าน 
(P,S) 

ลง 
ทะเบียน 

สอบ
ผ่าน 

721521    
PLANNING AND 
MANAGEMENT OF 
STRATEGIC 
INFORMATION 
SYSTEMS 

2/2557 10.55 
% 

56.55 
% 

32.91 
% 

         44 44 

006000  
ENGLISH II 

2/2557            100 
% 

25 25 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี F ผลการดาํเนินงาน 
สาระของ
รายวชิาใน
หลกัสตูร 

กระบวนการปรับปรุงหลักสตูร 

– คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรมกีารปรับหลกัสตูรใหมใ่ห้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุิ
ระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ โดยมีการมอบหมายอาจารย์ประจําหลกัสตูรแตล่ะคนไปศกึษาค้นคว้า
ลกัษณะของหลกัสตูรที+สอดคล้องกบัสาขาวชิาของมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ ในระดบัสากล และ
ระดบัประเทศ เพื+อวิเคราะห์และสงัเคราะห์ลกัษณะของการกําหนดหลกัสตูรรายวิชาที+มีความ
ทนัสมยัโดยมีการจดัเก็บข้อมลูที+ใช้ในการพฒันาหรือปรับปรุงหลกัสตูรด้วยวิธีการดงัตอ่ไปนี B 

• จดัทําสนทนากลุม่บณัฑิต 

• จดัประชมุสมัมนาผู้ทรงคณุวฒุิและผู้วา่จ้าง 

• สาํรวจความคดิเห็นด้านเนื Bอหาของหลกัสตูร 

• จดัประชมุสมัมนาที+ปรึกษาภายนอกและคณะกรรมการปรับปรุงหลกัสตูร 

การแต่งตั Fงกรรมการผู้ทรงคุณวุฒเิพื(อการปรับปรุงหลักสตูร 

– แตง่ตั Bงผู้ทรงคณุวฒุิที+มคีวามเชี+ยวชาญในสาขาสารสนเทศธุรกิจ จํานวน 3 คน เพื+อให้ได้
ข้อเสนอแนะเกี+ยวกบัทิศทางการจดัทําหลกัสตูรปรับปรุงใหม ่และลกัษณะของรายวิชาที+เป็น
รายวชิาใหม ่และที+ควรปรับยบุ รวมทั Bงการจดัการเรียนการสอนที+พฒันาศกัยภาพของผู้ เรียนตาม
กรอบมาตรฐานคณุวฒุิระดบัอดุมศกึษาแหง่ชาติ  

การปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาให้ทนัสมัย 
1. คณะกรรมการบริหารหลกัสตูรวเิคราะห์หลกัสตูรเดิม และนําข้อมลูจากการสาํรวจความคิดเห็น

ของศษิย์เก่ามาใช้ประกอบการพิจารณา เพื+อปรับ-เพิ+ม-ลดเนื Bอหาของรายวิชาตา่ง ๆ  
2. นําข้อมลูจากการสบืค้นเอกสารหลกัสตูรของสากล และบทความวจิยัที+ตีพิมพ์ในวารสารวชิาการ

ระดบัประเทศและนานาชาติ เพื+อวิเคราะห์ทิศทางและแนวโน้มของหลกัสตูร 
3. คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรยกร่างหลกัสตูรปรับปรุงใหม ่และจดัประชมุผู้ทรงคณุวฒุิ มี

การนําข้อเสนอแนะไปปรับหลกัสตูร และนําเสนอคณะผู้ทรงคณุวฒุิพิจารณาเห็นชอบ 
4. คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรจดัทําหลกัสตูรตามแบบ มคอ. 2  
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5. อาจารย์ผู้สอนจดัทํา มคอ. 3 ให้กรรมการผู้ รับผิดชอบพิจารณาวพิากษ์หลกัสตูรรายวชิา และให้

ผู้ รับผิดชอบสอนทําการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
6. คณะกรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรวิเคราะห์  curriculum mapping  โดยภาพรวมและจดั

ประชมุกลุม่ผู้สอนเพื+อวิเคราะห์รายวชิาอีกครั Bงเพื+อให้หลกัสตูรครอบคลมุ learning outcomes 
7. จดัทําตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบวิชาเกา่และใหม ่วิเคราะห์จํานวนหนว่ยกิตของแตล่ะวชิา ปรับ

เพิ+มลดรายวชิาบงัคบั และวชิาเลอืก  
ข้อมูลการดาํเนินงาน 

หลักแนวคิดในการออกแบบหลักสูตร 

 ผลการปรับปรุงหลกัสตูร มีการกําหนดแนวคิดหลกัสาํหรับการออกแบบหลกัสตูรดงัรายละเอียด
ตอ่ไปนี B 

– เทคโนโลยีสารสนเทศทําให้องค์กรสามารถร่วมมือกนัผลติ เพื+อตอบสนองความต้องการ เฉพาะ
ของลกูค้าแตล่ะราย อยา่งมีประสทิธิภาพ เครือขา่ยคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะ Internet ไร้สายทําให้
องค์กร สามารถติดตอ่สื+อสาร กบัลกูค้า ได้ทกุหนทกุแหง่ตลอดเวลา เพื+อความสะดวกของลกูค้า 
เทคโนโลยีสารสนเทศ ยงัทําให้สามารถแยกแยะลกูค้า กลุม่เป้าหมายตามหลกัการ และ
หลกัเกณฑ์ที+สาํคญั ทําให้เกิดความเข้าใจความต้องการ และปัญหาของลกูค้าก่อให้เกิด
ความสมัพนัธ์ อยา่งแนบแนน่และถาวร องค์กรจึงจําเป็น ต้องมีบคุลากรที+มีความสามารถในการ
บริหาร  และเลอืกใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เข้ากบักลยทุธ์ขององค์กรเพื+อเพิ+มศกัยภาพการ
แขง่ขนัในระดบัภมูิภาคและระดบัโลก  

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
1. ช่วยพฒันาบคุลากรและผู้สนใจด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้เข้าใจและสามารถประยกุต์ใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื+องมือที+ช่วยสนบัสนนุกลยทุธ์และบรรลเุป้าหมายขององค์กร 
2. พฒันาบคุลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นผู้บริหารระดบัสงูในฝ่ายงานเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
3. ให้คณาจารย์ได้ศกึษาและแลกเปลี+ยนความรู้สมยัใหมต่ลอดจนการทําวจิยัหรือพฒันาระบบ

ตา่งๆ ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศกบัผู้ทรงคณุวฒุจิากหนว่ยงานภายนอก และคณาจารย์ 
ชาวตา่งประเทศ  

4. เพื+อให้คณะบริหารธุรกิจเป็นผู้ นําการศกึษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื+อการบริหารของ
ประเทศ 

5. ผลติมหาบณัฑิตที+มีคณุธรรม จริยธรรมในวิชาชีพและมคีวามรับผิดชอบตอ่สงัคม 
ข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ 

1. ผู้ทรงคณุวฒุเิห็นวา่หลกัสตูรสาขาสารสนเทศธุรกิจในยคุปัจจบุนัควรเน้นการโครงสร้างสาระ
เกี+ยวกบัทฤษฎีเกี+ยวกบัระบบสารสนเทศทางธุรกิจให้มากขึ Bน  และเน้นรายวิชาที+สง่เสริมทกัษะ
การวเิคราะห์โจทย์คาํถามของผู้ใช้ข้อมลูสารสนเทศให้มากขึ Bน รายวิชาที+เกี+ยวกบัทกัษะการ
จดัหา/สร้างฐานข้อมลูและการประมวลผลข้อมลู  รวมทั Bงรายวชิาสมัมนาเพื+อฝึกทกัษะการคิด
วิเคราะห์สารสนเทศทางธุรกิจ สาํหรับการจดัการเรียนการสอนให้เน้นการเรียนรู้จากการวเิคราะห์
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กรณีศกึษาที+ผู้ เรียนเป็นผู้คดัสรรด้วยตนเอง  แล้วนํากรณีศกึษามาตกลงร่วมกนักบัผู้สอนเพื+อ
สง่เสริมทกัษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง นอกจากนี Bการจดัการเรียนการสอนควรเน้นการนําเทคโนโลยี
เข้าใช้ในการพฒันาการเรียนรู้ด้วยตนเองของนกัศกึษาให้มากขึ Bน เนื+องจากเทคโนโลยีมี
ความก้าวหน้าตลอดเวลา ไมห่ยดุนิ+ง ผู้ เรียนจงึต้องมีความสามารถในการพฒันาตนเองให้
ทนัสมยัตลอดเวลา 

2. ผลการยกร่างหลกัสตูรปรับปรุงใหม ่ กรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรได้ปรับรายวชิาเกี+ยวกบัระบบ
สารสนเทศ xxx ที+อยูใ่นหลกัสตูรเดิม 1 วิชา โดยย้ายไปเป็นวิชาพื Bนฐานที+เรียนโดยไมน่บัหนว่ยกิต
สาํหรับผู้ เรียนที+สาํเร็จการศกึษามาจากสาขาอื+น  เนื+องจากรายวชิานี Bมเีนื Bอหาซํ Bาซ้อนกบัรายวิชา 
yyy ในหลกัสตูรปริญญาตรี ดงันั Bน  กลุม่ผู้ เรียนที+สาํเร็จการศกึษาระดบัปริญญาตรีในสาขานี B
โดยตรงอาจไมต้่องลงทะเบียนเรียน แตต้่องแสดงหลกัฐานวา่เคยเรียนมาแล้วให้กรรมการ
ผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรพิจารณา   

3. วิชาที+เพิ+มใหมค่ือ วิชา ZZZ ปรับจาก 3 หนว่ยกิต เป็น 2 หนว่ยกิต เพื+อให้เนื Bอหากระชบัขึ Bน และ
ปรับการเรียนการสอนที+เป็นแบบ e-learning บางสว่น ทั Bงนี Bเพื+อให้ผู้ เรียนได้เรียนด้วยตนเองนอก
ห้องเรียนด้วย และเป็นการฝึกทกัษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ เรียนด้วย 

การวาง
ระบบผู้สอน
และ
กระบวนการ
จดัการเรียน
การสอน 

การกาํหนดผู้สอนรายวิชาในหลักสูตร  
1. กรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรกําหนดผู้สอนโดยใช้ผลการประเมนิผลการเรียนการสอนเฉลี+ยไม่

น้อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 สาํหรับผู้ ที+มีผลการสอนตํ+ากวา่เกณฑ์ จะให้สอนร่วมกบั
อาจารย์อาวโุส ในลกัษณะของการสงัเกตการสอนหรือร่วมสอนบางเนื Bอหา (under study) 

2. กรรมการบริหารหลกัสตูรกําหนดรายวชิาให้ผู้สอนสอนกระจายไปยงัรายวชิาตา่ง ๆ ที+เป็นวิชา
บงัคบั   เพื+อให้ผู้ เรียนในหลกัสตูรได้เรียนรู้กบัผู้สอนที+มีความหลากหลาย กําหนดให้อาจารย์
ผู้สอนสอนในวิชาบงัคบัไมค่วรเกิน 2 วิชา หรือผู้สอนไมค่วรเรียนกบัอาจารย์คนเดิมเกินกวา่ 3 
วิชา 

3. การพิจารณาผู้สอนจะคํานงึถึงความชํานาญในเนื Bอหาที+สอน ผลงานวิจยั หรือประสบการณ์
ทํางานที+เกี+ยวข้องกบัวชิานั Bน ๆ  

4. ในกรณีจําเป็นหลกัสตูรจะมีการเชิญผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกมาเป็นอาจารย์พิเศษ และกําหนดให้
ผู้สอนในหลกัสตูรเข้าไปเรียนรู้จากการสงัเกตการณ์สอนของอาจารย์พิเศษ 

การกาํกบั ตดิตาม และตรวจสอบการจัดทาํแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และ มคอ. 4) 
1. คณะฯ มีกลไกกําหนดให้อาจารย์ผู้บรรยายจะต้องสง่ มคอ. 3 ก่อนวนัเปิดภาคการศกึษา 
2. กรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรกํากบัให้ผู้สอนจดัทํา มคอ. 3 และ มคอ.4 
3. กําหนดให้มีการประเมินการสอนปลายภาคเรียน และวิเคราะห์คณุภาพของการสอนในมมุมอง

ของผู้ เรียน โดยให้ผู้สอนนําเสนอกรรมการบริหารหลกัสตูรวา่เห็นควรปรับปรุงรายวชิาหรือไม ่
อยา่งไร และจะมีการปรับปรุง มคอ. 3 อยา่งไรในการสอนครั Bงตอ่ไปอยา่งไร 

การควบคุมหวัข้อวทิยานิพนธ์ให้สอดคล้องกบัสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ 
1. ในวิชาสมัมนาเกี+ยวกบัการวจิยั กรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรจะกําหนดผู้สอนที+มีประสบการณ์สงู

ด้านการวจิยัเป็นผู้สอน และเน้นการจดัทําเอกสารมโนทศัน์ (concept paper) ที+สามารถพฒันา
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เป็นข้อเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือค้นคว้าอิสระได้ 

2. นกัศกึษาจะได้รับคําแนะนําเกี+ยวกบัขั Bนตอนการทําวิทยานิพนธ์ในวิชาที+เกี+ยวกบัการวิจยัขณะ
ศกึษาตั Bงแตช่ั Bนปีที+ 1 นกัศกึษาจะเลอืกทําหวัข้อวจิยัตามความสนใจของตนเองภายใต้การดแูลของ
อาจารย์ที+ปรึกษาวชิาการในขั Bนต้น  

3. ในช่วงปิดภาคเรียนฤดรู้อน หลกัสตูรจดัโครงการสมัมนาหวัข้อวิทยานิพนธ์ โดยเชิญอาจารย์และ
ผู้ทรงคณุวฒุมิานําเสนอทิศทางการวิจยัในศาสตร์ที+เกี+ยวข้องเพื+อให้นกัศกึษามแีนวคดิเกี+ยวกบั
ประเด็นวจิยัร่วมสมยั  

4. ในช่วงเปิดภาคต้นของการศกึษาในชั Bนปีที+สอง นกัศกึษาเสนอร่างหวัข้อวิทยานิพนธ์แก่
กรรมการบริหารหลกัสตูร โดยความเห็นของของอาจารย์ที+ปรึกษาวิทยานิพนธ์   

5. กรรมการบริหารหลกัสตูรพิจารณาหวัข้อและแนวทางการศกึษา  โดยวเิคราะห์ปริมาณของงานวจิยั
ที+ต้องทําให้สอดคล้องกบัจํานวนหนว่ยกิต และระยะเวลาในการทําวิทยานิพนธ์ที+ต้องสามารถ
ดําเนินการให้สาํเร็จได้ภายในภาคการศกึษาปลายของชั Bนปีที+สอง  

6. กรรมการบริหารหลกัสตูรจะควบคมุกํากบัทิศทางของหวัข้อวิทยานิพนธ์ให้เป็นประเด็นวจิยัที+มี
ความคิดริเริ+ม เป็นประเด็นวจิยัที+เป็นการตอ่ยอดจากงานวิจยัเดมิ และเป็นประเด็นวิจยัร่วมสมยั 
ก้าวทนัวิทยาการระดบัสากล ทั Bงนี B กรรมการบริหารหลกัสตูรได้กําหนดนโยบายให้อาจารย์ที+ปรึกษา
วิทยานิพนธ์กํากบัการจดัทําเอกสารที+เกี+ยวข้องกบัการวิจยัซึ+งต้องแสดงแหลง่อ้างอิงเอกสาร
งานวจิยัที+ทนัสมยัในชว่งระยะเวลา 3-5 ปีที+ผา่นมา และต้องมงีานวิจยัของตา่งประเทศไมน้่อยกวา่ 
60%  

7. มีการจดัสอบหวัข้อวิทยานิพนธ์ขั Bนต้น โดยให้นกัศกึษานําเสนอหวัข้อและแนวทางการวิจยั
ประมาณคนละ 1 ชั+วโมง โดยนําเสนอปากเปลา่และตอบข้อซกัถามของกรรมการบริหารหลกัสตูร  

8. นกัศกึษาที+มีหวัข้อวิทยานิพนธ์โดยความเห็นชอบของกรรมการบริหารหลกัสตูรจะพฒันาโครงร่าง
วิทยานิพนธ์ตอ่ไป โดยต้องสง่โครงร่างภายใน 1 เดือนหลงัได้รับอนมุตัิหวัข้อขั Bนต้น 

9. กรรมการบริหารหลกัสตูรมีการกํากบัให้นกัศกึษาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ภายในภาคการศกึษา
ต้น ของการศกึษาในชั Bนปีที+ 2  เวลาที+ใช้ในการสอบประมาณ 2 ชั+วโมง 

10. กรรมการบริหารหลกัสตูรแตง่ตั Bงกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ โดยตั Bงบคุคลภายนอกจํานวน 
1 คน ซึ+งมีวฒุกิารศกึษาประดบัปริญญาเอก มคีวามรู้และประสบการณ์ในประเด็นวิจยัของ
นกัศกึษา 

11. นกัศกึษาเสนอแผนการทําวิทยานิพนธ์ที+ได้รับอนมุตัิแก่อาจารย์ที+ปรึกษา 
การแต่งตั Fงอาจารย์ที(ปรึกษาวทิยานิพนธ์ที(มีความเชี(ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพนัธ์กับหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ 

1. กรรมการบริหารหลกัสตูรมีนโยบายที+จะไมพ่ยายามเปลี+ยนอาจารย์ที+ปรึกษาวิทยานิพนธ์ของ
นกัศกึษา (สว่นใหญ่เป็นอาจารย์ที+ปรึกษาวิชาการของนกัศกึษาตั Bงแตแ่รกเข้า) เว้นแตอ่าจารย์ที+
ปรึกษาวิชาการไมม่ีความถนดัหรือความชํานาญในการให้คาํปรึกษาในห้วข้อที+นกัศกึษาสนใจ ใน
กรณีนี Bกรรมการรับผิดชอบหลกัสตูรจะแตง่ตั Bงอาจารย์ที+ปรึกษาให้แก่นกัศกึษาใหม ่

2. การแตง่ตั Bงอาจารย์ที+ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะคาํนงึปริมาณงานของอาจารย์ด้วย ไมใ่ห้เกิน 1: 5 ตาม
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ตัวบ่งชี F ผลการดาํเนินงาน 
เกณฑ์มาตรฐานที+ สกอ. กําหนด 

3. การแตง่ตั Bงกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก เน้นบคุคลที+เป็นอาจารย์นอกระดบัอดุมศกึษาที+สงักดั
สถาบนัมหาวิทยาลยั มีวฒุิปริญญาเอก และมีประสบการณ์ในหวัข้อวิทยานิพนธ์ 

4. การแตง่ตั Bงกรรมการสอบโครงร่างและรายงานวิทยานิพนธ์ฉบบัสมบรูณ์จะเน้นให้โครงสร้าง
กรรมการสอบมคีวามเหมาะสม มีตําแหนง่ทางวชิาการ ไมใ่ช่เป็นอาจารย์ที+เพิ+งสาํเร็จการศกึษามา
ใหม ่ๆ  

การช่วยเหลือ กาํกับ ติดตามในการทาํวทิยานิพนธ์และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑติศึกษา 
1. นกัศกึษาต้องรายงานความก้าวหน้าในการทําวิจยัแก่อาจารย์ที+ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทกุเดือน 
2. อาจารย์ที+ปรึกษารายงานความก้าวหน้าของนกัศกึษาแก่กรรมการผู้ รับผิดชอบหลกัสตูรซึ+งมกีาร

ประชมุปกตเิฉลี+ยเดือนละ 1 ครั Bง 
3. ในกรณีที+นกัศกึษาบางคนขาดการติดตอ่กบัอาจารย์ที+ปรึกษา อาจารย์ที+ปรึกษาต้องแจ้ง

กรรมการบริหารหลกัสตูรเพื+อพิจารณา จากนั Bนหลกัสตูรจะทําบนัทกึแจ้งเตือนอยา่งเป็นทางการถึง
นกัศกึษาให้รายงานความก้าวหน้าหรือหาทางชว่ยเหลอืนกัศกึษาในกรณ๊ที+มีปัญหาต้องการความ
ช่วยเหลอื 

4. หลกัสตูรสนบัสนนุให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจยั โดยให้นกัศกึษาจดัทําบทความวิจยัในช่วงที+กําลงั
ทําวิทยานิพนธ์ โดยสามารถนําผลการวิจยับางสว่นไปนําเสนอในที+ประชมุวชิาการในประเทศหรือ
ตา่งประเทศ ทั Bงนี Bคณะมีทนุอดุหนนุให้นกัศกึษาไปนําเสนอผลงานโครงการละหนึ+งทนุ  

5. อาจารย์ที+ปรึกษาสนบัสนนุให้นกัศกึษาทําบทความวจิยัไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวชิาการระดบั
นานาชาติหรือวารสารในประเทศที+ได้รับการรับรองจาก สกอ. 

6. บณัฑิตวิทยาลยัมกีารจดัสรรทนุทําวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์บทความวจิยัในวารสารวิชาการ
ระดบันานาชาต ิ

ข้อมูลการดาํเนินงาน 
1. ในทกุภาคการศกึษา นกัศกึษาได้เรียนรายวิชาจากผู้ทรงคณุวฒุิภายนอกอยา่งน้อย 1 คน จาก 1 

รายวชิา 
2. มีการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนรายวชิา xxx จํานวน 1 วิชา และมอีาจารย์รุ่นใหมส่งัเกตการสอน 
3. ผลการประเมินอยา่งไมเ่ป็นทางการ นกัศกึษาเห็นประโยชน์จากการเรียนกบัอาจารย์พิเศษ และ

เห็นวา่ควรมกีารเชิญผู้ทรงคณุวฒุิทกุภาคการศกึษา 
4. กรรมการบริหารหลกัสตูรมีงบประมาณจํากดัในการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอน ระเบียบของ

มหาวิทยาลยัสามารถเชิญได้ไมเ่กิน 2 ครั Bงตอ่วิชา  เพื+อควบคมุงบประมาณรายจา่ยคา่ตอบแทน
วิทยากร มีการเชิญอาจารย์พิเศษมาสอนนกัศกึษาจากสองรายวชิาที+เรียนพร้อมกนัสาํหรับเนื Bอหาที+
มีความเกี+ยวข้องสมัพนัธ์กนั 

5. นกัศกึษาได้หวัข้อวิทยานิพนธ์ครบทกุคนภายในระยะเวลาที+กําหนด แตก่ารขอทนุทําวิทยานิพนธ์
ยงัไมส่ามารถเสนอขอได้ตามเงื+อนเวลาที+บณัฑิตวิทยาลยักําหนด เนื+องจากหวัข้อได้รับการอนมุตัิ
จากกรรมการประจําคณะลา่ช้า กรรมการบริหารหลกัสตูรได้แจ้งปัญหานี Bให้รองคณบดีด้าน
วิชาการรับทราบปัญหานี B และให้เร่งแก้ไขโดยดว่น 
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ตัวบ่งชี F ผลการดาํเนินงาน 
6. กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิที+มาสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ให้ปรับหวัข้อประมาณ 20% ของจํานวนโครง

ร่าง  สว่นใหญ่เป็นประเด็นวิจยัและแนวทางการศกึษาตามโครงร่างเดิมที+นกัศกึษาจดัทํา 
7. ในช่วงภาคปลายของการทําวิทยานิพนธ์ นกัศกึษาประมาณ 80% สามารถดาํเนินการได้ตามแผน 

อีกประมาณ 20% อาจมีปัญหาไมส่ามารถเก็บข้อมลูได้ตามแผนที+กําหนด เนื+องจากเครื+องมือวิจยั
ยงัไมผ่า่นกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ และมีปัญหาเกี+ยวกบักลุม่ตวัอยา่งวิจยัที+ไมใ่ห้ความร่วมมือในการ
จดัเก็บข้อมลู 

การประเมิน
ผู้ เรียน 

การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ 
– กรรมการบริหารหลกัสตูรมีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนกัศกึษาของอาจารย์ผู้สอน 

โดยกําหนดให้มกีารรายงานวิธีการที+ใช้ในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมิน 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1. ผู้สอนถกูกําหนดให้สง่ตวัอยา่งข้อสอบ และชี Bแจงการตดัเกรด โดยเฉพาะรายวชิาที+มีนกัศกึษาได้
เกรด A ทกุคน หรือเกรด C จํานวนมาก 

2. การกํากบัการประเมินการจดัการเรียนการสอนและประเมินหลกัสตูร (มคอ. 5 มคอ.6 และ  
มคอ.7) ได้มีการติดตามให้มีการจดัทํา มคอ. 5 และมคอ.7 ให้เสร็จตามกําหนดเวลา 

การกาํกบัการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสตูร (มคอ. 5 มคอ. 6 และ  
มคอ. 7) 

1. ผู้สอนต้องกํากบัให้ผู้ เรียนประเมนิผลการสอนของตนเอง 
2. ผู้สอนมีการประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของตนเอง 
3. ประธานกรรมการบริหารหลกัสตูรวิเคราะห์ผลการประเมินของผู้สอนและนกัศกึษา และขอพบปะ

กบัผู้สอนเป็นรายบคุคลสาํหรับผลประเมินที+ตํ+ากวา่ 3.51 
4. กรรมการมีการจดัทํา มคอ. 7  วิเคราะห์ learning outcomes ของผู้ เรียน เพื+อใช้ในการจดัรายวิชา

หรือกิจกรรมเสริมหลกัสตูรสาํหรับผลลพัธ์ที+ยงัเห็นไมเ่ดน่ชดัในตวัผู้ เรียน 
การประเมินวทิยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา   

1. หลกัสตูรตั Bงกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ชดุเดียวกบักรรมการสอบโครงร่างจํานวน 3  ทา่น  
ประกอบด้วยประธานสอบซึ+งเป็นอาจารย์ประจําหลกัสตูร เน้นอาจารย์อาวโุสที+มีตําแหนง่ทาง
วิชาการ อาจารย์ที+ปรึกษา และอาจารย์ผู้ทรงคณุวฒุิหรือผู้ เชี+ยวชาญเฉพาะด้านภายนอกจํานวน 1 
คน 

2. เกณฑ์การประเมินเป็นเกณฑ์ที+คณะกรรมการ โดย ระดบัดีมาก ได้คะแนน 85% ขึ Bนไป ระดบัดี 70-
84% ระดบัผา่น 60-70% ตํ+ากวา่ 60% ไมผ่า่น 

3. ประธานกรรมการสอบต้องเขียนคําชี Bแจงกรณีที+ผลประเมินอยูใ่นระดบัดีมาก 
ข้อมูลการดาํเนินงาน 

1. จํานวนวิชาที+นกัศกึษาได้เกรดสงูแบบผิดปกติมีประมาณ 2 วิชา หลงัการพิจารณาของ
กรรมการบริหารหลกัสตูร รับฟังเหตผุลของอาจารย์ผู้สอนได้ โดยเป็นวิชาสมัมนา 1 วิชา นกัศกึษา
มีสว่นร่วมในการอภิปรายสงู และมีการทํารายงานกลุม่ได้ดีทกุกลุม่  สาํหรับอีกวิชาเป็นวิชาเน้น
ปฏิบตัิ นกัศกึษาสามารถสง่ผลงานได้ครบถ้วน และมีผลงานผา่นเกณฑ์ที+กําหนด 
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ตัวบ่งชี F ผลการดาํเนินงาน 
2. ในปีการศกึษาที+ผา่นมานกัศกึษาสาํเร็จการศกึษาจํานวน 80% 
3. ผลการประเมินวิทยานิพนธ์ได้นกัศกึษาคะแนนระดบัดีมากคิดเป็น 40% ประมาณ 50% ระดบัดี 

และประมาณ 10% ผา่น ไมม่ีผู้ใดได้ผลการสอบไมผ่า่น   
 
การวิเคราะห์รายวชิาที(มีผลการเรียนไม่ปกต ิ
รหัส ชื(อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที(ทาํให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 

xxx ต้น เกรด A ทกุคน ผู้สอนชี Bแจงให้
กรรมการบริหาร
หลกัสตูรทราบ
วิธีการสอนและ
วิธีการประเมิน 

วิชาสมัมนาเน้นการ
อภิปรายและการ
ทํางานกลุม่ 

ควรเน้นการ
ประเมิน
พฤติกรรมการมี
สว่นร่วมและ
ทกัษะการ
นําเสนอความคิด
ในกลุม่ 

yyy ปลาย เกรด A ทกุคน ผู้สอนชี Bแจงให้
กรรมการบริหาร
หลกัสตูรทราบ
วิธีการสอนและ
วิธีการประเมิน 

วิชาภาคปฏิบตัิ 
ผู้ เรียนทกุคนทํางาน
ตามที+ได้รับ
มอบหมายครบถ้วน 
และมีผลงานผา่น
เกณฑ์ 

ควรพิจารณา
มอบหมายงานที+
มีความซบัซ้อน
เน้นการคดิ
วิเคราะห์มากขึ Bน 

 
รายวิชาที(ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  

รหัส ชื(อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที(ไม่เปิดสอน มาตรการที(ดาํเนินการ 
AAA ต้น เปิดแล้ว แตไ่มม่ีนกัศกึษา

ลงทะเบียน เลยต้องปิดรายวิชานี B 
– ประชาสมัพนัธ์ให้เห็นประโยชน์ของ

การเรียนวิชานี B  
– จดัตารางสอนไมใ่ห้ทบัซ้อนกบัวชิา

เลอืกอื+น 
 

รายวิชาที(สอนเนื Fอหาไม่ครบในปีการศึกษา  
 ไมป่รากฏ 
 

รหัส ชื(อวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที(ขาด สาเหตุที(ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 
- - - - - 
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที(เปิดสอนในปีที(รายงาน 
รายวิชาที(มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหสั ชื(อ วิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการ

ปรับปรุง 
มี ไมมี่ 

 732123  COMPETITIVE MARKETING STRATEGY 1/2557(8) �  ไมมี่ 

 723483   INFORMATION SYSTEMS SECURITY AND CONTROLS 1/2557(8) �  ไมมี่ 

 727840   MANAGEMENT SUPPORT SYSTEMS  AND BUSINESS 
INTELLIGENCE 

1/2557(8) 
�  

ไมมี่ 

731810   MANAGING INFORMATION SYSTEMS PROJECT 1/2557(8) �  ไมมี่ 

791000  INDEPENDENT STUDY  I 1/2557(7) �  ไมมี่ 

661296  MANAGEMENT COMMUNICATION 1/2557(9) �  ไมมี่ 

671340  BUSINESS RESEARCH METHODOLOGY 1/2557(9) �  ไมมี่ 

731971  MANAGING INFORMATION SYSTEMS PROJECT 1/2557(9) �  ไมมี่ 

005000  ENGLISH I 1/2557(9) �  ไมมี่ 

605295  INNOVATIVE CREATION FOR COMPETITIVE 
ADVANTAGE 

2/2557(8) 
�  

ไมมี่ 

611296  ACCOUNTING FOR DECISION MAKING 2/2557(8) �  ไมมี่ 

641309  HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 2/2557(8) �  ไมมี่ 

775496  RESEARCH IN INFORMATION SYSTEMS 2/2557(8) �  ไมมี่ 

791000  INDEPENDENT STUDY  I 2/2557(8) �  ไมมี่ 

792000  INDEPENDENT STUDY  II 2/2557(7) �  ไมมี่ 

800000  THESIS 2/2557(8) �  ไมมี่ 

869631  MARKETING MANAGEMENT 2/2557(9) �  ไมมี่ 

234651  LOGISTICS AND OPERATIONS MANAGEMENT 2/2557(9) �  ไมมี่ 

623345  INFORMATION SYSTEM ANALYSIS AND DESIGN 2/2557(9) �  ไมมี่ 

721521  PLANNING AND MANAGEMENT OF STRATEGIC 
INFORMATION SYSTEMS 

2/2557(9) 
�  

ไมมี่ 

006000  ENGLISH II 2/2557(9) �  ไมมี่ 
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ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
- ภาค 1/2557 
 1)  อาจารย์ที+มีชั+วโมงสอน มากกวา่เทา่กบั 9 ชั+วโมง นกัศกึษามีความพงึพอใจในการสอน ที+คะแนนเฉลี+ย 4.53 
 2)  อาจารย์ที+มีชั+วโมงสอน น้อยกวา่เทา่กบั 9 ชั+วโมง นกัศกึษามีความพงึพอใจในการสอน ที+คะแนนเฉลี+ย 4.46 
- ภาค 2/2557 
 1)  อาจารย์ที+มีชั+วโมงสอน มากกวา่เทา่กบั 9 ชั+วโมง นกัศกึษามีความพงึพอใจในการสอน ที+คะแนนเฉลี+ย 4.82 
 2)  อาจารย์ที+มีชั+วโมงสอน น้อยกวา่เทา่กบั 9 ชั+วโมง นกัศกึษามีความพงึพอใจในการสอน ที+คะแนนเฉลี+ย 4.05 
- ภาค S/2557 
 1)  อาจารย์ที+มีชั+วโมงสอน มากกวา่เทา่กบั 9 ชั+วโมง นกัศกึษามีความพงึพอใจในการสอน ที+คะแนนเฉลี+ย 4.17 
 2)  อาจารย์ที+มีชั+วโมงสอน น้อยกวา่เทา่กบั 9 ชั+วโมง นกัศกึษามีความพงึพอใจในการสอน ที+คะแนนเฉลี+ย 4.38 
  
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู้ สรุปข้อคดิเห็นของผู้สอน  
และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คณุธรรมจริยธรรม ผลการประชมุในกลุม่ผู้สอนในรายวิชา
ตา่ง ๆ สรุปได้วา่ผู้ เรียนยงัมีข้อจํากดัใน
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื+อสาร 
แตด้่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไมม่ี
ปัญหา 

กรรมการบริหารหลกัสตูรให้
ผู้สอนรายวิชาเกี+ยวกบัการ
วิจยัและสถิติเสนอแนว
ทางการแก้ไขปัญหา มี
ข้อสรุปวา่ให้เน้นการฝึก
ปฏิบตัิ กําหนด TA ช่วยเป็น 
tutor  

ความรู้ 
ทกัษะทางปัญญา 
ทกัษะความสมัพนัธ์ระหวา่งบคุลและ
ความรับผิดชอบ 
ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตวัเลข การสื+อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

การปฐมนิเทศเพื+อชี Bแจงหลกัสตูร     มี � ไมม่ี � 
จํานวนอาจารย์ใหม ่…………0……………. จํานวนอาจารย์ที+เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………0………… 

 
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที(จัดหรือเข้าร่วม 

จาํนวน  
สรุปข้อคดิเห็น และประโยชน์ที( ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
การทํางานเป็นทีม  3 ช่วยในการทํางานได้ด ี
จริยธรรมกบัเพื+อนร่วมงาน  2 ช่วยในการทํางานได้ด ี
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ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 ดัชนีบ่งชี Fผลการดาํเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดาํเนินงาน เป็นไป

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

1) อาจารย์ประจําหลกัสตูรอยา่งน้อยร้อยละ 
80 มีสว่นร่วมในการประชมุเพื+อวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการดาํเนินงาน
หลกัสตูร 

ทางหลกัสตูรได้จดัการประชมุอาจารย์ประจําหลกัสตูร 
ปีละ 2 ครั Bง เพื+อวางแผน ติดตาม และทบทวน  
การดําเนินงานของหลกัสตูรโดยอาจารย์ประจําหลกัสตูร 
6 คน ได้เข้าร่วมประชมุครบทกุคนโดย  
คิดเป็นร้อยละ100 ในภาคเรียนที+1 และ อาจารย์ประจํา
หลกัสตูร 5 คน ได้เข้าร่วมประชมุ โดยคิดเป็นร้อยละ 
83.33 ในภาคเรียนที+ 2 

/  

2) มีรายละเอียดของหลกัสตูร ตามแบบ  
มคอ.2 ที+สอดคล้องกบักรอบมาตรฐาน
คณุวฒุิแหง่ชาติ หรือ มาตรฐานคณุวฒุิ
สาขา/สาขาวชิา (ถ้ามี) 

รายละเอียดหลกัสตูร (มคอ.2) ฉบบั 2553 ได้ผา่น
ความเห็นชอบจาก สกอ. วนัที+ 27 มิถนุายน 2553 และ
มีหนงัสอืประทบัตราเพื+อแจ้งให้ทราบผลการพิจารณา
จากสาํนกังานมาตรฐานและประเมินผลอดุมศกึษา 
สกอ.  

/  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียด
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยา่งน้อยก่อน
การเปิดสอนในแตล่ะภาคการศกึษาให้ครบ
ทกุรายวิชา 

หลกัสตูรให้อาจารย์ผู้สอนจดัทํามคอ.3 ตาม
แบบฟอร์มFM 12-8.1และ FM 12-8.2 ก่อนเปิดภาค
การศกึษาครบถ้วนตามที+กําหนดในระบบ ISO 
 
 

/  

4) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของ
รายวชิา และรายงานผลการดาํเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้าม)ี ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วนั หลงั
สิ Bนสดุภาคการศกึษาที+เปิดสอนให้ครบทกุ
รายวชิา 

เมื+อสิ Bนสดุการเรียนการสอนในแตล่ะภาคเรียนทาง
หลกัสตูรกําหนดให้คณาจารย์ผู้สอนรายวชิาจดัทํา
รายงานผลการดําเนินงานของรายวิชาตามแบบ  
มคอ 5. ครบทั Bง 21 วิชา ภายใน 30 วนัหลงัสิ Bนสดุภาค
การศกึษา ที+ 1 และภาคการศกึษาที+ 2 ของปีการศกึษา 
และสาํเนาเก็บไว้ที+หลกัสตูร 

/  

5) จดัทํารายงานผลการดําเนินการของ
หลกัสตูร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60วนั 
หลงัสิ Bนสดุปีการศกึษา 

ทางหลกัสตูรจดัทํารายงานผลการดําเนินการเรียบร้อย
แล้วหลงัสิ Bนสดุการศกึษาภายใน 60 วนั 
 

/  

6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิ�ของนกัศกึษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที+กําหนดใน มคอ.3 
และมคอ.4 (ถ้าม)ี อยา่งน้อยร้อยละ 25 
ของรายวิชาที+เปิดสอนในแตล่ะปีการศกึษา 

 มีการวดัผลสอบตามที+ระบไุว้ใน มคอ.3  
 

 x 

7) มีการพฒันา/ปรับปรุงการจดัการเรียนการ
สอน กลยทุธ์การสอน หรือ การประเมินผล

ทางหลกัสตูรได้ปรับปรุงการเรียนการสอน โดยการ
เชิญวิทยากร มาบรรยายให้กบันกัศกึษามากขึ Bนเพื+อให้

 x 
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ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 ดัชนีบ่งชี Fผลการดาํเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดาํเนินงาน เป็นไป

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

การเรียนรู้ จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที+รายงานใน มคอ.7 ปีที+แล้ว  

นกัศกึษาได้ความรู้ใหม่ๆ  และหลากหลาย 

8) อาจารย์ใหม ่(ถ้าม)ี ทกุคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคําแนะนําด้านการจดัการ
เรียนการสอน 

ไมม่ีอาจารย์เข้าใหม ่
 
 

/  

9) อาจารย์ประจําหลกัสตูรทกุคนได้รับการ
พฒันาทางวชิาการ และ/หรือวิชาชีพ อยา่ง
น้อยปีละหนึ+งครั Bง 

มีอาจารย์ประจํา จํานวน  5 คน ทกุคนได้รับ 
การพฒันาทางวิชาการอยา่งน้อยปีละหนึ+งครั Bง ดงันี B 
1. รศ.ดร. ขจร ซอ่นกลิ+น 

- สมัมนาวชิาการของ สวทช. เรื+อง IOT วนัที+ 
19 – 20 ธนัวาคม 2557 

2. ผ.ศ. ดร. หอมนวล บานเช้า 
- อบรม/สมัมนาเรื+อง การกําหนดวตัถปุระสงค์

และตวัชี Bวดัระบบ ITIL เมื+อวนัที+  12 
พฤศจิกายน 2557 

3. ผศ.ดร. พดุจีบ พดุซ้อน 
-   อบรม/สมัมนา เรื+องเขาสอนอยา่งไรกนัที+   
     Harvard University วนัที+ 29 มกราคม 

 2558 
4. อ.ดร. บวัตอง บานชื+น 

- เข้ารับการอบรม Google for Education 
วนัที+ 11 กนัยายน 2557 

5. รศ. กาหลง กําแพงเงิน 
- อบรมหวัข้อ Computer Forensic วนัที+ 26 –

27 กมุภาพนัธ์ 2558 

/  

10) จํานวนบคุลากรสนบัสนนุการเรียนการสอน 
(ถ้ามี) ได้รับการพฒันาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

มีการสง่บคุลากรประจําทั Bงหมดจํานวน 3 คน เข้ารับการ
อบรม 2 เรื+อง  
1. เรื+อง การทํางานเป็นทีม ในวนัที+ 25 มกราคม 2558  

มีผู้ เข้าอบรม 3 คน 
2. เรื+อง จริยธรรมกบัเพื+อนร่วมงาน เมื+อวนัที+ 1 

กมุภาพนัธ์ 2558  มีผู้ เข้าอบรมจํานวน 2 คน  

/  

11) ระดบัความพงึพอใจของนกัศกึษาปีสดุท้าย/
บณัฑิตใหมที่+มีตอ่คณุภาพหลกัสตูร เฉลี+ย

ในปีการศกึษา 2557 ทางหลกัสตูรได้ประเมินระดบั
ความพงึพอใจตอ่คณุภาพหลกัสตูรของนกัศกึษา 

/  
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ผลการดาํเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
 ดัชนีบ่งชี Fผลการดาํเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
ผลการดาํเนินงาน เป็นไป

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

ไมน้่อยกวา่ 3.5 จากคะแนนเตม็ 5.0 ปีสดุท้ายของการเรียนในชั Bนเรียนพบวา่คะแนนความ
พงึพอใจที+มีตอ่หลกัสตูรมคีา่เฉลี+ยรวมเทา่กบั 4.73 
จากระดบัคา่เฉลี+ยเต็ม 5.00 เมื+อจําแนกเป็นรายด้าน
ได้ดงันี B ด้านโครงสร้างหลกัสตูร เทา่กบั 4.53 ด้านการ
จดัการเรียน การสอน และการประเมินผล เทา่กบั 5.00  
ด้านความรู้ความสามารถของนกัศกึษามหาบณัฑิต 
เทา่กบั 4.40 

12) ระดบัความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที+มีตอ่
บณัฑิตใหม ่เฉลี+ยไมน้่อยกวา่ 3.5 จาก
คะแนนเตม็ 5.0 

ในปีการศกึษา 2557 ทางหลกัสตูรได้ประเมินระดบั
ความพงึพอใจของผู้ใช้บณัฑิตที+มีตอ่บณัฑิตใหม ่
พบวา่คะแนนความพงึพอใจที+มีตอ่หลกัสตูรเฉลี+ยรวม
เทา่กบั 4.51 จากระดบัคา่เฉลี+ยเต็ม 5.00  เมื+อจําแนก
เป็นรายด้านได้ดงันี B ด้านผลการประเมินด้านความรู้
ความสามารถเทา่กบั 4.45  ด้านทกัษะในการปฏิบตัิงาน
เทา่กบั  4.00  ด้านบคุลกิภาพเทา่กบั 4.56 

/  

รวมตวับง่ชี Bในปีนี B  12  

จํานวนตวับง่ชี Bที+ดาํเนินการผา่น 
เฉพาะตวับง่ชี Bที+ 1-5 

 1,2,3,4,5  

ร้อยละของตวับง่ชี Bที+ 1-5  100  

จํานวนตวับง่ชี Bในปีนี Bที+ดําเนินการผา่น  10  

ร้อยละของตวับง่ชี Bทั Bงหมดในปีนี B  83.33  
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หมวดที( 5  การบริหารหลักสูตร 
การบริหารหลักสตูร 
ปัญหาในการบริหารหลักสตูร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวตัถุประสงค์ของหลักสตูร 
แนวทางการป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาในอนาคต 
 
 

  

 
 

  

 
สิ(งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี F ผลการดาํเนินงาน 
สิ(งสนับสนุนการเรียนรู้ ระบบการดาํเนินงานของหลกัสตูร โดยการมีสว่นร่วมของอาจารย์ประจํา

หลกัสตูร  เพื+อให้มีสง่สนบัสนนุการเรียนรู้ที+เหมาะสม  ระบบและกลไกในการจดัหา
สิ+งสนบัสนนุการเรียนรู้  เริ+มต้นจากมหาวิทยาลยัได้มกีารมอบหมายให้หนว่ยงาน
ตา่งๆ รับผิดชอบในกิจกรรมที+สนบัสนนุสิ+งเรียนรู้ประกอบไปด้วย  แผนกอาคาร
สถานที+  จดัหาห้องเรียน  ห้องปฏิบตัิการ  เครื+องมืออปุกรณ์ที+เหมาะสมเพียงพอ  
วิทยบริการรับผิดชอบในการจดัหาในการจดัหาเอกสารข้อมลู เพื+อใช้ในการเรียน
การสอนโดยมีการจดัสรรงบประมาณให้แตล่ะหนว่ยงาน  ให้มีการวางแผน  จดัหา
ทรัพยากร  จดัอตัรากําลงัสาํหรับการให้บริการ โดยวเิคราะห์จากความต้องการของ
ผู้ รับบริการและหนว่ยงานตา่งๆ ทําหน้าที+จดัหาทรัพยากรตา่งๆ เพื+อความเหมาะสม
ในการใช้งาน 

มหาวิทยาลยัได้มีการจดัสิ+งสนบัสนนุการเรียนรู้ที+ให้บริการแก่หลกัสตูร  โดย
มีห้องเรียนของปฏิบตัิการคอมพิวเตอร์  ห้องพกัสาํหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาโท
ทํากิจกรรม  เป็นห้องสมัมนากลุม่  ห้องทํากิจกรรมกลุม่ร่วมกนั  มีวิทยบริการที+มี
เอกสาร ตาํรา มีห้องเก็บเอกสาร งานวจิยัตีพิมพ์ของสาขาวิชาชีพ  มีฐานข้อมลูเพื+อ
สบีค้น  มีสื+ออีเลก็ทรอนิกส์  ซึ+งทางมหาวิทยาลยัโดยเจ้าหน้าที+ศนูย์วิทยบริการได้มี
การวเิคราะห์ความต้องการของเอกสาร ตํารา สื+ออีเลก็ทรอนิกส์และฐานข้อมลูที+
จําเป็นจากอาจารย์ประจําหลกัสตูร และจดัเตรียมไว้เพื+อความสะดวกแก่นกัศกึษา
ในทกุปี  นอกจากนั Bนยงัมีการสนบัสนนุสื+อสาํหรับการค้นคว้าเอกสารจากแหลง่ 
ตา่งๆ ทั Bงเป็นข้อมลูจากายในและตา่งประเทศรวมทั Bง Wifi ความเร็วสงูที+จดัเตรียมไว้
สาํหรับบริการนกัศกึษา  นอกจากนั Bน มหาวิทยาลยัยงัมีระบบการบํารุงรักษาที+ดี มี
การจดัระบบการบริหารจดัการความเสี+ยงในการมีอปุกรณ์บางอยา่งที+มีปรับเปลี+ยน  
ซอ่มบํารุงและแก้ไขอยา่งสมํ+าเสมอ  เพื+อให้เกิดความสะดวกเหมาะสมเพียงพอ
สาํหรับการใช้งานของนกัศกึษา 

ยิ+งกวา่นั Bน คณะ/ภาควชิายงัให้ความสาํคญักบัการจดัหาสิ+งสนบัสนนุการ
เรียนรู้เพิ+มเติม เช่น จดัหาโปรแกรม Software ฐานข้อมลูทางธุรกิจที+มีความสาํคญั
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ตัวบ่งชี F ผลการดาํเนินงาน 
ตอ่การใช้ข้อมลู  เพื+อพฒันางานวิจยัหรือการเรียนการสอนของนกัศกึษาใน
หลกัสตูร  และในขณะเดียวกนัคณะยงัอํานวยความสะดวกให้กบันกัศกึษาใน
หลกัสตูรที+มีความประสงค์จะไปใช้แหลง่เรียนรู้จากมหาวิยาลยัอื+นๆ เพื+อเพิ+ม
ศกัยภาพในการเรียนและการพฒันางานวจิยัของนกัศกึษา 

นอกจากนั Bน ในทกุๆ ปี มหาวิทยาลยัยงัมีการประเมินความพงึพอใจใน 
การใช้ทรัพยากรตา่งๆ ที+เป็นสิ+งสนบัสนนุการเรียนรู้ของนกัศกึษา  โดยดําเนินการ 
ปีละ 1 ครั Bง ทกุๆ สิ Bนปี  และมีการนําผลการประเมินความพงึพอใจเข้าที+ประชมุ 
ของฝ่ายบริหารและเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขอยา่งสมํ+าเสมอ  แตม่กัจะม ี
เสยีงบน่จากนกัศกึษาวา่ การปรับปรุงและการจดัหาสื+ออปุกรณ์ใหม่ๆ  คอ่นข้างจะ 
ลา่ช้าและไมท่นัตอ่การใช้งาน  อาจารย์ประจําหลกัสตูรมีการติดตามผลการใช้ 
ทรัพยากรและสิ+งสนบัสนนุการเรียนรู้จากนกัศกึษา  และได้มีการประสานกบั 
หนว่ยงานที+เกี+ยวข้องอยา่งสมํ+าเสมอ  และทําให้การจดัเตรียมและการใช้สิ+ง 
สนบัสนนุการเรียนรู้ในทกุภาคสว่นได้เกิดประโยชน์  และทําให้การทํางานของ 
นกัศกึษามคีณุภาพยิ+งขึ Bน 
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หมวดที( 6 ข้อคิดเหน็ และข้อเสนอแนะเกี(ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคดิเห็นหรือสาระจาก 

ผู้ประเมิน 
ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

การนําไปดาํเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

หลกัสตูรได้สมัฤทธิ�ผลทําให้นกัศกึษา
มีความรู้ทั Bงทางด้านบริหารและการ
ใช้เทคโนโลยี ซึ+งมีความจําเป็น
สาํหรับการทํางานในยคุปัจจบุนั ถ้า
จะปรับปรุงให้หลกัสตูรมีความเข้มข้น
ยิ+งขึ Bน โครงการควรจดัให้นกัศกึษาได้
มีประสบการณ์ตรง โดยให้นกัศกึษามี
โอกาสได้แลกเปลี+ยนความคิดเห็นกบั
ผู้บริหารที+มีชื+อเสยีงในด้านการใช้
เทคโนโลยี 

ควรมีการรักษาคณุภาพและพฒันาให้
ทนัสมยัตอ่การเปลี+ยนแปลงทั Bงในด้าน 
เทคโนโลยีและทฤษฎีการบริหาร
สมยัใหม ่

- เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์
และสภาพแวดล้อมจริง  

- สง่เสริมให้มีการเชิญผู้มี
ประสบการณ์ทางวิชาการหรือ
วิชาชีพจากหนว่ยงานเข้ามามีสว่น
ร่วมในกระบวนการพฒันาหลกัสตูร
และการเรียนการสอน  

- จดัให้มีการดงูาน 
- จดัให้มีการสมัมนาร่วมระหวา่ง

นกัศกึษากบัผู้บริหารภายนอก 
 

สรุปการประเมินหลักสตูร 
 

การประเมินจากผู้ที(สาํเร็จการศึกษา  (รายงานตามปีที(สาํรวจ) วนัที(สาํรวจ .............................  
ข้อวพิากษ์ที(สาํคัญจากผลการประเมิน ข้อคดิเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

  
ข้อเสนอการเปลี+ยนแปลงในหลกัสตูรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
 
การประเมินจากผู้มีส่วนเกี(ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑติ) 
กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 

ข้อวพิากษ์ที(สาํคัญจากผลการประเมิน ข้อคดิเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
  
ข้อเสนอการเปลี+ยนแปลงในหลกัสตูรจากผลการประเมิน …………………………………………… 
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หมวดที( 7 แผนการดาํเนินการเพื(อพัฒนาหลักสูตร 
ความก้าวหน้าของการดาํเนินงานตามแผนที(เสนอในรายงานของปีที(ผ่านมา 

แผนดาํเนินการ กาํหนดเวลาที(แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
ความสาํเร็จของแผน/เหตุผลที(ไม่

สามารถดาํเนินการได้สาํเร็จ 
    
    
 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1.  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จาํนวนหน่วยกติ รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
    - ไมม่ี –  
2.  ข้อเสนอในการเปลี(ยนแปลงรายวิชา (การเปลี(ยนแปลง เพิ(มหรือลดเนื Fอหาในรายวิชา การ

เปลี(ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวชิาฯ) 
    - ไมม่ี – 
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
 ในปีการศกึษา 2557 คณะสง่อาจารย์เข้าร่วมอบรมสมัมนาความรู้ด้านวชิาการ เทคนิคการสอนและการวดัผลกบั

โครงการที+งานสง่เสริมและพฒันาอาจารย์ และจดัทําโครงการฝึกอบรมของบคุลากรสายสนบัสนนุด้วย 
 

แผนปฏิบัตกิารใหม่สาํหรับปี ................. 
ระบแุผนการปฏิบตัิการแตล่ะแผน วนัที+คาดวา่จะสิ Bนสดุแผน และผู้ รับผิดชอบ 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
แบบรับรองความถกูต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 

ขอรับรองวา่ข้อมลูที+นําเสนอในรายงานฉบบันี Bได้มีการดําเนินการจริง 
�  1. เป็นอาจารย์ประจําหลกัสตูรนี Bเพียงหลกัสตูรเดยีว โดยไมไ่ด้ประจําหลกัสตูรอื+น ๆ อีก  
�  2. มีประสบการณ์ผลงานวจิยั  
        (ระบชืุ+อเจ้าของผลงาน  ชื+อผลงาน  ปีที+พิมพ์และแหลง่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 
 อาจารย์ประจําหลกัสตูรคนที+หนึ+ง  
  1……………………………………………………………………… 
  2.  ……………………………………………………………………… 
  3.  ……………………………………………………………………… 
 อาจารย์ประจําหลกัสตูรคนที+สอง 

1……………………………………………………………………… 
  2.  ……………………………………………………………………… 
  3.  ……………………………………………………………………… 

อาจารย์ประจําหลกัสตูรคนที+สาม 
1……………………………………………………………………… 

  2.  ……………………………………………………………………… 
  3.  ……………………………………………………………………… 
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อาจารย์ประจําหลกัสตูรคนที+สี+ 
1……………………………………………………………………… 

  2.  ……………………………………………………………………… 
  3.  ……………………………………………………………………… 

  อาจารย์ประจําหลกัสตูรคนที+ห้า 
1……………………………………………………………………… 

  2.  ……………………………………………………………………… 
  3.  ……………………………………………………………………… 
 
�  3. เป็นอาจารย์ที+ปรึกษาวิทยานิพนธ์หรือการค้นคว้าอิสระ   
          โดยมีนกัศกึษาอยูใ่นความดแูลปีการศกึษานี Bจํานวนทั Bงสิ Bน........คน  
         (ระบชืุ+อนกัศกึษา ชื+อวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ) 

อาจารย์ที+ปรึกษา ชื+อวิทยานิพนธ์ / ค้นคว้าอิสระ ชื+อนกัศกึษา 
   
   

 

อาจารย์ประจําหลกัสตูรคนที+ 1  : ____________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วนัที+ : __________________________ 
อาจารย์ประจําหลกัสตูรคนที+ 2  : ____________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วนัที+ : __________________________ 
อาจารย์ประจําหลกัสตูรคนที+ 3  : ____________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วนัที+ : __________________________ 
อาจารย์ประจําหลกัสตูรคนที+ 4  : ____________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วนัที+ : __________________________ 
อาจารย์ประจําหลกัสตูรคนที+ 5  : ____________________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วนัที+ : __________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(หวัหน้าภาควิชา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วนัที+ : __________________________ 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วนัที+ : __________________________ 
 
เอกสารประกอบรายงาน 

1. สาํเนารายงานรายวชิาทกุวิชา 
2. วิธีการให้คะแนนตามกําหนดเกณฑ์มาตรฐานที+ใช้ในการประเมนิ 
3. ข้อสรุปผลการประเมินของบณัฑิตที+จบการศกึษาในปีที+ประเมิน 
4. ข้อสรุปผลการประเมินจากบคุคลภายนอก 


