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รายงานผลการด าเนินการ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต 

 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :   คณิตศาสตร์  สถิติ และคอมพิวเตอร์  คณะวิทยาศาสตร์ 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑.  หลักสูตร 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  
Bachelor of Science   Program  in Information Technology  
๒.  ระดับคุณวุฒิ :  ปริญญาตรี   
๓.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  :  คณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

๔.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  

๔.๑  เป็นหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง  พ.ศ. 2554 
๔.๒  เวลาที่เริ่มรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้  :  ภาคการศึกษา  1  ปีการศึกษา 2554  
๔.๓  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตร 

                ในการประชุมครั้งที่  4/2553    เมื่อวันที่  16 พฤศจิกายน 2553 
๔.๔  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  9/2533         

                เมื่อวันที่ 26  ธนัวาคม 2533 
 ๔.๕  ส านักงานการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์]  

๔.๖  องค์กรวิชาชีพ [คลิกพิมพ์] รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์] (ถ้ามี) 
๕.  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  :   [คลิกพิมพ์]    
 ๕.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 
 



ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ นายอนุพงษ์ รัฐิรมย์  ประธานหลักสูตร 
๒ นางสาวชยาพร แก่นสาร์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๓ นายณัฏฐ์ ดิษเจริญ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๔ นายธนาตย์ เดโชชัยพร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ นางกุลธรา มหาดิลกรัตน์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 ๕.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  □  เหมือนใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 

  □  มีการเปลี่ยนแปลง จาก มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อดังนี้ 
 

ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ นางอัปสร  อินทิแสง  ประธานหลักสูตร 
๒ ผศ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๓ นายอนุพงษ์  รัฐิรมย์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๔ นายพิชิต  โสภากันต์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ ดร.ปิยะนันท์  พนากานต์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   □ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
- ในการประชุมครั้งที่ ............ เมื่อวันที่ ............................................................ 

□ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ........................................................................................ 
  
 

 

หมวดที ่๒   ข้อมูลเชิงสถติิของนักศึกษาและบัณฑิต 

 
๑.  จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
 

ปีการศึกษา 
 

จ านวนตาม
แผนการรับ 

(คน) 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา  
ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๔ ชั้นปีที่ ๕ 



๒๕๕๗ 120 98     
๒๕๕๖ 120 80 (๕๗/ปี๒)    
๒๕๕๕ 120 92 (๕๖/ปี๒) (๕๗/ปี๓)   
๒๕๕๔ 120 78 (๕๕/ปี๒) (๕๖/ปี๓) (๕๗/ปี๔)  
๒๕๕๓ 120 73 (๕๔/ปี๒) (๕๕/ปี๓) (๕๖/ปี๔) (๕๗/ปี๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. จ านวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชั้นปีในปีการศึกษา ๒๕๕๗ แยกตามสาเหตุการออกจากหลักสูตร 
 

สาเหตุการออกจาก
หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา (คน) 
ชั้นปีที่ ๑ 

(รหัส ๒๕๕๗) 
ชั้นปีที่ ๒ 

(รหัส ๒๕๕๖) 
ชั้นปีที่ ๓ 

(รหัส ๒๕๕๕) 
ชั้นปีที่ ๔ 

(รหัส ๒๕๕๔) 
ชั้นปีที่ ๕ 

(รหัส ๒๕๕๓) 
๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** 

๑. ลาออก           
    ๑.๑ มีปัญหา
สุขภาพ 

          

    ๑.๒ มีปัญหาเรื่อง
การเงิน 

          

    ๑.๓ ย้ายสาขาวิชา           
    ๑.๔ ย้ายคณะ           
    ๑.๕ ไปเรียนท่ี
สถาบันอื่น 

          

    ๑.๔ อื่นๆ           
๒. ประกาศพ้น
สถานภาพนักศึกษา 

          

    ๒.๑ ผลการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

          

    ๒.๒ ไมต่่อทะเบียน           



๓. เสยีชีวิต           
๔. ส าเร็จการศึกษา           
๕. อื่นๆ           

รวม           

 
หมายเหตุ   ๑. * หมายถึง จ านวนที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ๒. ** หมายถึง จ านวนรวมสะสมตั้งแต่ปีการศึกษาแรกรับจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๓. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปีการศึกษา) 
ชั้นปีที่ ๑-๒ ชั้นปีที่ ๒-๓ ชั้นปีที่ ๓-๔ ชั้นปีที่ ๔-๕ ชั้นปีที่ ๕-๖ 

๒๕๕๗ -     

๒๕๕๖      

๒๕๕๕      

๒๕๕๔      

๒๕๕๓      

 
หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษาที่ใช้ค านวณอัตราการคงอยู่ คือ จ านวนนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 
๑ ของแต่ละปีการศึกษา 
  ตัวอย่างการค านวณ  เช่น 

ร้อยละ  นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ ๒   
= ๑๐๐ * ( จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ / จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ )  

 
๔. ร้อยละการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 
ปีการศึกษา

แรกรับ  
จ านวนนักศึกษา
แรกเข้า (คน) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

๒๕๕๗ 98     

๒๕๕๖ 80     

๒๕๕๕ 92     

๒๕๕๔ 78     



๒๕๕๓ 73 49 67.12 49 67.12 

 
หมายเหตุ   

๑. ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร TQF 
๒. จ านวนนักศึกษาแรกเข้า คือ จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษานั้น 
๓. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด หมายถึง 
 ๓.๑ ระดับปริญญาตรี  ๔ หรือ ๖ ปี ตามหลักสูตรก าหนด 
 ๓.๒ ระดับปริญญาโท  ๒ ปี 
 ๓.๓ ระดับปริญญาเอก  ๓ ปี 
 

๕. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
  

๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖   จ านวน  ........................ คน 
 ๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  ........................ คน 
 ๓) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ ………………………. 
 ๔) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่อุปสมบท   จ านวน  ........................ คน 
 ๕) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร  จ านวน  ........................ คน 
 ๖) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ   จ านวน  ........................ คน 

๗) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า   จ านวน ........................ คน 
๖) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน  ........................ คน 

 ๗) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  จ านวน  ........................ คน 
 ๙) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานท า   จ านวน  ........................ คน 
 ๑๐) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี จ านวน  ........................ คน 
 ๑๑) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ร้อยละ....................... 
  
๖. คุณภาพบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

๖.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน........................ คน 
  ๒) จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ....................  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ....... ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 

ผลการส ารวจโดยภาพรวมคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 



คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
๒. ด้านความรู้   
๓. ด้านทักษะทางปัญญา   
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
๕.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

๖. .............................................   
เฉลี่ยรวม   

 
๖.๒ คุณภาพบัณฑิตตามอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 “สร้างสรรค์  สามัคคี  ส านึกดีต่อสังคม”  
 

  ๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน........................ คน 
  ๒) จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ....................  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ....... ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
๑. สร้างสรรค์   
๒. สามัคคี   
๓. ส านึกดีต่อสังคม   

เฉลี่ยรวม   
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๓ นักศึกษา 
 

๓.๑ การรับนักศึกษา 
 



๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     ตาม มคอ. ๒ หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
     ข้อ ๒ การด าเนินการหลักสูตร  ข้อ ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๒. แผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ จ านวน 120 คน 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินการจากข้อเสนอแนะ การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑                

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และหรือ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗    
หลักสูตร 4 ปี ปกติ 
- ระยะเวลาการคัดเลือก ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  
- เกณฑ์หรือวิธีการในการคัดเลือก ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (ตาม มคอ. 2) 
หลักสูตร 2 ปี เทียบโอน 
- ระยะเวลาการคัดเลือก ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

เกณฑ์หรือวิธีการในการคัดเลือก พิจารณาจากคะแนนสอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์ (ตาม มคอ. 2) 
๔. รายงานผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

หรือ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- การก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือก ซึ่งต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องคุณสมบัติของนักศึกษาที่

ก าหนดในหลักสูตร 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
- เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษา เพ่ือให้ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมทางปัญญา 

สุขภาพกายและจิต ความมุ่งม่ันที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

- น าเสนอข้อมูล  
(๑) จ านวนผู้สมัคร 
(๒) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน (ถ้ามี) 
(๓) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  
(๔) จ านวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
(๕) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 
(๖) จ านวนนักศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  

๕. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการด าเนินงาน 
- มีปัญหาในเรื่องของระยะเวลาในการรับสมัครนักศึกษาหลักสูตร 2 ปี เทียบโอน ซึ่งก าหนดระยะเวลาไม่

สอดคล้องกับการจบหลักสูตรของนักศึกษาในระดับ ปวส. ท าให้นักศึกษาไปสมัครเรียนที่อ่ืนก่อน และการ
ประกาศรับสมัครล่าช้า  

๖. ข้อเสนอแนะหรือแผนการด าเนินการปรับปรุงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙  
- ในหลักสูตร 2 ปี เทียบโอนควรมีการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก และก าหนดระยะเวลาการรับสมัครก่อนที่กลุ่ม

นักศึกษาเป้าหมายจะจบการศึกษา และเลือกไปสมัครเรียนที่อ่ืน 



- จัดท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อหาแนวทางการเพ่ิมจ านวนผู้สมัคร 
 

๓.๒ การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

๑. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
           ตาม มคอ. ๒ ระบุไว้ใน หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
           ข้อ ๒ การด าเนินการหลักสูตร  ข้อ ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

๒. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- ในหลักสูตร 2 ปี เทียบโอน นักศึกษาบางคนไม่ค่อยมีพ้ืนฐานทางโปรแกรม ซึ่งเป็นปัญหาเมื่อมาเรียน เพราะใน

หลักสูตร จะมีรายวิชาที่เก่ียวกับทางโปรแกรมจ านวน 2 รายวิชา ท าให้ผลการเรียนที่ได้ต่ า 
- ทักษะการเขียนตอบข้อสอบแบบบรรยาย การน าเสนอ 
- การใช้ภาษาอังกฤษ 
๓. รายงานผลการด าเนินการแกไ้ขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

การด าเนินการแก้ไขข้างต้น คือ การพูดคุยเป็นรายบุคคล ชี้แนะการเรียน  
๔. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 นักศึกษา  ยังไม่มีความพร้อมในการเข้าศึกษา  ปัญหาทีพบคือ  ทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และ การใช้
ภาษาเพ่ือการสื่อสาร   

๕. แผน/กลยุทธ์ที่จะด าเนินการปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปี
การศึกษา ๒๕๕๘ 
มีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษ  และ การใช้งานโปรแกรมเบื้องต้นที่จ าเป็น เช่น  การ
ใช้งานโปรแกรมจัดท ารายงาน  โปรแกรมเตรียมน าเสนอผลงาน  ทักษะการน าเสนองาน 
และอ่ืน ๆ  

 
๓.๓ การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 

๑. ระบบและกลไก แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาที่หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยด าเนินการ 
   หลักสูตรได้มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาส าหรับนักศึกษาแรกเข้าทุกคน เพือให้ค าแนะน าด้านวิชาการ และ นักศึกษาได้
มีการจัดสายรหัส เพ่ือให้ค าแนะน า รุ่นพี่และรุ่นน้อง อีกทางหนึ่ง 
๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา                     
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    - ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาหาเวลาพูดคุยกับนักศึกษา  
    - ก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาที่นักศึกษาสามารถเข้าพบปรึกษาได้ 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

ไม่มี 



๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ยังไม่มีการปรับปรุงระบบการให้ค าปรึกษา   
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
   - ใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาเหมือนเดิม แต่เน้นให้อาจารย์ที่ปรึกษาคอยสอดส่องดูแล นักศึกษาของตนให้มากยิ่งขึ้น 
   - ก าหนดวันเวลาที่นักศึกษาสามารถเข้าพบได้ 
   - สร้างช่องทางการติดต่อบน facebook หรือ line  
 

๓.๔ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
 

๑. แผนด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ของหลักสูตรและคณะ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
- โครงการดูงานป.ตรี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- โครงการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญสอนและบรรยายพิเศษ 
- โครงการส่งเสริมนักศึกษาให้เกิดอัตลักษณ์และมีคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
- โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ท าโครงงาน ส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขา IT 
- โครงการสนับสนุนการแข่งขันเชิงทักษะและน าเสนอผลงาน 
- โครงการสานสายใยน้องพ่ีท าบุญและบ าเพ็ญประโยชน์ 
- โครงการบัณฑิตแนะแนวรุ่นน้อง 

๒. รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ตามรายงานสรุปผลโครงการ 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ตามรายงานสรุปผลโครงการ 

๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     ตามรายงานสรุปผลโครงการ 
๕.แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

จัดโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาให้มากข้ึน และ เป็นโครงการที่สามารถน าไปประยุกต์กับ
หลายวิชาได้ เช่น โครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญสอนและบรรยายพิเศษ  หลังจากท่ีจัดโครงการแล้วสามารถน ามา
ประยุกต์ในวิชา โครงงานคอมพิวเตอร์  วิชาอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องได้  หรือ มีการน าวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์ ไปต่อ
ยอดเป็นงานวิจัย ต่อไป  

 
 

๓.๕ การคงอยู่ของนักศึกษา 
 

๑. เปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 



ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปีการศึกษา) 
ชั้นปีที่ ๑-
๒ 

ชั้นปีที่ ๒-
๓ 

ชั้นปีที่ ๓-
๔ 

ชั้นปีที่ ๔-
๕ 

ชั้นปีที่ ๕-
๖ 

๒๕๕๗ -     

๒๕๕๖      

๒๕๕๕      

๒๕๕๔      

๒๕๕๓      

  
     เขียนบรรยายให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา : ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖) เทียบกับปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา 
(น าข้อมูล หมวดที่ ๒ ข้อมูลสถิติของนักศึกษาและบัณฑิต  ๒. จ านวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชั้นปี แยก
ตามสาเหตุการออกจากหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มาวิเคราะห์ 
     นักศึกษาไม่สามารถเรียนผ่านเกณฑ์ในชั้นปีที่ 1 ซึ่งส่วนใหญ่ เป็นการเรียนในรายวิชาศึกษาทั่วไป และ เกรดไม่ถึง
เกณฑ์ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด ท าให้นักศึกษา ลาออก  พ้นสภาพ  และย้ายไปเรียนสาขาอ่ืน หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน  
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา ในปี

การศึกษา ๒๕๕๗ 
   ไม่มีการน าผลการประเมินมาปรับปรุง 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

จัดให้มีการเตรียมความพร้อมทางวิชาการและความพร้อมด้านการเรียน เช่น คุณธรรม จริยธรรม กิจกรรมต่าง ๆ 
ให้มีความกระตือรือร้นในการเรียนและกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียน ให้มีความตั้งใจในการเรียนรู้มากขึ้น เช่น จัดกิจกรรม
สานสันพันธ์น้องพ่ี  จัดติว จัดกิจกรรม พบปะ อาจารย์ที่ปรึกษา ให้มากข้ึน 

๓.๖ การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 

๑. เปรียบเทียบอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษา
แรกรับ  

จ านวนนักศึกษา 

แรกเข้า (คน) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

๒๕๕๗ 98     

๒๕๕๖ 80     

๒๕๕๕ 92     

๒๕๕๔ 78     



๒๕๕๓ 73 49 67.12 49 67.12 

 
เขียนบรรยายให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา : ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖) เทียบกับปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
 
 
 
๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
     - ปัญหาในการลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามแผนการศึกษา เนื่องจาก บางคนสอบไม่ผ่านบางรายวิชา  จึงไม่
สามารถลงทะเบียนในรายวิชาถัดไปได้ เนื่องจากเป็นรายวิชาที่ต้องเรียนผ่านก่อน 
     - ปัญหาการที่เกิดจากความขยัน ความสม่ าเสมอ  ในการท าโครงงาน  เมื่อเริ่มท าโครงงาน และติดปัญหา นักศึกษา 
มี    ความท้อใจ ไม่พยายาม ท าให้งานไม่ต่อเนื่องสม่ าเสมอ จึงท าให้การจบการศึกษา ล่าช้า  
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา   
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     - มีการสอบความก้าวหน้า 
      - มีการก าหนดการสอบและให้คะแนนเป็นช่วงๆ เพ่ือช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาท าโครงงานอย่างสม่ าเสมอ 
     - มีกลยุทธ์ที่ช่วยให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยการให้คะแนนการเข้าพบ 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

จัดให้มีการรายงานความก้าวหน้า และ พบ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานบ่อยขึ้น เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษา   
พยายาม และตั้งใจ มากข้ึน  

 

๓.๗ การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
    ตั้งกลุ่มบน facebook ชื่อว่า iT54-57 ซึ่งนักศึกษาทุกชั้นปีสามารถใช้เป็นช่องทางการติดต่อ ร้องเรียนได้ 
 
๒. สรุปข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่อหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   ไม่มี 
    
๓. รายงานการแก้ไขข้อร้องเรียนของนักศึกษาของหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
   ไม่มี 
  
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
    - สนับสนุนการใช้ช่องทางบน facebook เหมือนเดิม 



 
 

๓.๘ การจดัการความเสีย่งด้านนักศึกษา  
 

๑. ระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (เขียนอธิบาย) 
    - การใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเน้นให้มีความใกล้ชิดกับนักศึกษา นักศึกษาสามารถเข้าปรึกษาปัญหาต่างๆได้
ทุกเรื่อง 
 
๒. แผนการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

1. การจัดอาจารย์ทีปรึกษาส าหรับนักศึกษาทุกคน ทุกชั้นปี 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาหาเวลาเข้าพบนักศึกษาที่ตนเองดูแล  
3. ถ้ามีปัญหา อาจารย์แจ้งในที่ประชุมหลักสูตร หาวิธีการแก้ไข 

๓. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     ยังไม่มีข้อมูลด้านการจัดการความเสี่ยง  
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

สนับสนุนการใช้ระบบอาจารย์ทีปรึกษาโดยเน้นความใกล้ชิดให้มากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๔ อาจารย ์
 

๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด    เท่ากับ 5  คน 
 ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   เท่ากับ 1  คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  เท่ากับ  20 
 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 5   จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
หมายเหตุ  



๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้ค านวณจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
๒.๑ หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ = ร้อยละ ๒๐              
ขึ้นไป 
 
๒. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด     เท่ากับ 5  คน 
 ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   เท่ากับ 1  คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ  20 
 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ  1.67  จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้ค านวณจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
๒.๑ หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =              
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  จ านวน 2  เรื่อง  

 
รายละเอียด ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
จ านวน 
(เรื่อง) 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๐.๒  



งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

๐.๒  

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๐.๔  

วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 

๐.๔  

ผลงานที่ไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร ๐.๔  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐.๔  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ ๐.๖  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐.๖  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

๐.๘  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ ๐.๘  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐.๘  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๐ 2 

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ๑.๐  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๕. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ 
  ๕.๑ อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดคณะเดียวกับหลักสูตร 



 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ อาจารย์อัปสร  อินทิแสง 1106210 
1106601 
1106211 

Human Computer Interaction 
E-learning 

Web Design and Implementation 

๒ ผศ.ชาญชัย  ศุภอรรถกร 1106212 
1706316 
1106202 
1106203 
1106213 

Web Prpgramming 
E-Commerce 

Operating System 
Data Structure and Algorithms 

Visual Programming 

๓ อาจารย์อนุพงษ์  รัฐิรมย์ 1106216 
 

1106215 
1106217 

 
1106218 
1106605 

Legal and Ethical Issues of 
Information Technology 

Management Information System 
Project Management in Information 

Technology 
Research Method 

Knowledge Management 

๔ อาจารย์พิชิต  โสภากันต์ 1106402 
1106208 
1106204 
1106207 

Computer Graphics and Design 
Data communication and Network II 

Database System 
Data communication and Network I 

๕ อาจารย์ ดร.ปิยะนันท์  พนากานต์ 1106206 
1106201 

System  Analysis and Design 
Computer Organization and 

Architecture 

๖ อาจารย์ ดร.ณัฎฐ์  ดิษเจริญ 1106219 
1106205 
1106492 

 
Information Technology Project 1 

Principle of Software Development 
Information Technology Project 

 

๗ อาจารย์ ดร.สมปอง  เวฬุวนาธร 1106405 Image Processing 

๘ อาจารย์ ดร.ชัชวิน  นามม่ัน 1106506 Network Management 

๙ อาจารย์กุลธรา  มหาดิลกรัตน์ 1106214 
1103403 
1106206 

Digital  Media  Production 
Multimedias 

System  Analysis and Design 

๑๐ อาจารย์.ดร. วงกต  ศรีอุไร 1106304 
1106606 

Enterprise  Resourse   Planning  
Data  Mining 

http://www.reg.ubu.ac.th/registrar/class_info_2.asp?backto=teach_time&option=1&courseid=110621454&normalURL=f%5Fcmd%3D2%26officercode%3D5008%26officerid%3D5008%26officername%3D%25CD%25D2%25A8%25D2%25C3%25C2%25EC%2B%25A1%25D8%25C5%25B8%25C3%25D2%2B%25C1%25CB%25D2%25B4%25D4%25C5%25A1%25C3%25D1%25B5%25B9%25EC%26acadyear%3D2557%26rnd%3D42130%2E8219791667%26firstday%3D4%2F5%2F2558


√ 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน 

๑๑ อาจารย์ ดร.อนุสรณ์  บรรเทิง 1106205 Principle of Software Development 
 

 
๕.๒ อาจารย์ร่วมสอน หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดต่างคณะกับหลักสูตร 

 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัดคณะ 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑     
๒     

๓     

 
๕.๓ อาจารย์พิเศษ  หมายถึง อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานหรือสถาบันอื่น             

หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ภาคเอกชน ที่มหาวิทยาลัยฯแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษ และท าหน้าที่สอนในหลักสูตร/
สาขาวิชา  
 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัด 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑     
๒     

๓     

 
๖. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 

๑. การรับอาจารย์ใหม่ 
    ข้อมูลตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  ๓. การบริหารคณาจารย์  
    ๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่  
๒. แผนการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
    ข้อมูล ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. ๒  หมวดที่ ๖ การพัฒนาอาจารย์ ๑.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๑) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่หรือไม่ 

      ไม่มี                         มี  จ านวน  1  คน 
 

     ๒) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

      ไม่มี                      มี  จ านวน  2  คน 

 
 

 



 

  ๓) สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ  :   
    มีจัดการปฐมนิเทศส าหรับอาจารย์ให้ทราบและเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายของ มหาวิทยาลัยและคณะ มีการแนะน า
หลักสูตร  การเรียนการสอน  การประเมินผล และหน้าที่ คุณธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ กฎระเบียบต่างๆ เทคนิคการ
สอน  การใช้สื่อ  การวัดประเมินผล  การวิเคราะห์ผู้เรียน  การวิจัยเพ่ือพัฒนาการสอน  การจัดท ารายละเอียดรายวิชา
และแผนการสอน เส้นทางความก้าวหน้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ บทบาทของอาจารย์ต่อการประกันคุณภาพการศึกษา  
และมีการจัดให้มีอาจารย์พ่ีเลี้ยง เพ่ือให้ค าแนะน าเทคนิคการสอน  การออกข้อสอบ  การให้ค าแนะน าต่าง ๆ ส าหรับ
นักศึกษา และอ่ืน ๆ  

 
  ๔) สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม  :   

 อาจารย์มีความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ และกรอบภาระงาน ของบุคลากรสายวิชาการ  
 
๔. รายงานการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

- คุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ 
- กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ 
- การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
      -    จัดให้มีการอบรมเทคนิคการสอน วิธีการสอน ส าหรับอาจารย์ใหม่  และอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
๗. การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๑. ระบุประกาศ/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
   -   คณะได้ก าหนดขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
       1. หลักสูตรเสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อภาควิชา  ภาควิชาเสนอรายชือ่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมายัง
ฝ่ายวิชาการของคณะ ทั้งนี้ ภาควิชาฯจะต้องพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ  
      2. ฝ่ายวิชาการของคณะ พิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติ ความเหมาะสมของคุณวุฒิ ต าแหน่งทางวิชาการ 
ผลงานทางวิชาการ  เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะฯ ให้ความเห็นชอบตามล าดับก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติ  
 
๒. ระบุแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินการของคณะ/หลักสูตรที่ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
  หลักสูตรปฏิบัติตามขั้นตอนที่คณะฯก าหนด    ตามท่ีระบุในข้อ ๑  
 
๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



   ได้มีการปรับเปลี่ยน อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 ครั้ง  เนื่องจาก มีการเปลี่ยนแปลง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชุดเดิม ไปปฏิบัติงานบริหารของคณะฯ และ อาจารย์ชุดเดิมสอนในระดับปริญญาโท  สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงมี
การโยกย้านสับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสม  
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

ไม่มี 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๘. ระบบการบริหารอาจารย์ 
 ๘.๑ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 
๑. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
    ข้อมูลตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  ๓. การบริหารคณาจารย์  
    ๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
    หลักสูตร  ได้มีการประชุมเพื่อวางแผน การติดตาม และทบทวนหลักสูตร ปลีะ 3 คร้ัง 
    คร้ังที่ 1  เมื่อวันที่                               วางแผนการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน   
    คร้ังที 2  เมื่อวันที่                               ติดตามการด าเนินการโครงการตา่ง ๆ 
    คร้ังที่ 3  เมื่อวันที่                               ทบทวนปรับปรงุ การด าเนินงาน  
 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ตามเอกสารสรุปรายงานการประชุม 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
ตามเอกสารสรุปรายงานการประชุม 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ตามเอกสารสรุปรายงานการประชุม 

 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
ตามเอกสารสรุปรายงานการประชุม 
 
 



๘.๒ แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
๑. แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
  
๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๙. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 ๙.๑ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย ์
๑. แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ (อย่างน้อยด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และด้านการวิจัย)  
    ตามข้อมูลที่ระบไุว้ ใน มคอ. ๒  หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์  
 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๑) สรุปการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ๒) สรุปกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ 
    การพัฒนาอาจารย์ 

ส่งเสริมให้อาจารย์เพ่ิมพูนทักษะเกี่ยวกับกลยุทธ์การสอน การวิเคราะห์ผู้เรียน และการวัดการประเมินผลการ
เรียนรู้ โดยจัดอาจารย์เข้าอบรมพัฒนาทักษะการเรียนการสอนการวัดและการประเมินผล รวมทั้งการพัฒนา  โดย
ส่งอาจารย์เข้าร่วมการอบรม  เพ่ือพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 

1. นางอัปสร  อินทิแสง  ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร“กระบวนการจดัการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ”    
         27 กันยายน 2557  
2. นางกุลธรา มหาดิลกรัตน ์

1. สัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ระเมินประกันคณุภาพ เครือข่ายภาคตะวันออกเฉยีงเหนือ 3-4 กันยายน 2557 
2. อบรมการใช้ D4L+P 13 กันยายน 2557 
3. อบรมหลักสูตร “กระบวนการจัดการเรยีนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ” 27-28 กันยายน 2557 



4. อบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
       AUA QA 20 ต.ค.57 

 
5. อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน 6 ม.ค.58 
6. อบรมเทคนิคการเขียนและวิธีจัดท าผลงาน 10 ก.พ.58 

 
      หลักสูตรได้มีการส่งบุคลากรสายสนบัสนุน ทั้งหมดจ านวน 1 คน เข้ารับการอบรม 1 เรื่อง 

1. นายอัครรัตน์  กอบเกื้อ  ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร  การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน   
Creativity-based Learning   วันท่ี 23-24  เมษายน  2558 

 

 
 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
      
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
  

๙.๒ ระบบการติดตามให้อาจารย์น าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
 

๑. แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการที่เกี่ยวข้องกับการติดตามใหอ้าจารย์น าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
     
 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 



 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
๑๐. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
   
 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    (สรุปผลการด าเนินงาน หมวดที่ ๔ อาจารย์ ข้อ ๕. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ) 
 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
๑๑. การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
๑. รายงานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสตูร ตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตร จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

มีการเปลี่ยนแปลงทัง้สิ้น 3 คร้ัง ดังนี ้
       
คร้ังที่ อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่เปลีย่นแปลง สาเหตุหรือเหตุทีต่้อง

เปลี่ยนแปลง 
เอกสารอ้างอิง 

    
1    

 
 
๒. แนวทางหรือกลยุทธ์เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 



๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๔. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๕   ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
 

๑. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา   
 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 
1106218 ระเบียบวิธีวิจัย 21 21 7 4 9 1 - - - - - - - - - 

1106307 หัวข้อเรื่องทางระบบสารสนเทศ
เพื่อธุรกิจและการจัดการองค์กร 

24 24 4 8 9 3 - - - - - - - - - 



รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 
1106607 การค้นคืนสารสนเทศ 27 25 1 5 2 9 4 2 2 2 - - - - - 

 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดบัคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 
1106101 เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 68 64 6 7 9 15 17 8 2 4 - - - - - 

1106102 การเขียนโปรแกรมเชิงวตัถ ุ 44 42 3 6 11 6 12 3 1 - - - - - 2 

1106202 ระบบปฏิบตัิการ 70 65 2 1 4 15 18 18 7 3 - - - - 2 

1106206 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 69 68 14 31 6 6 8 3 - 1 - - - - - 

1106208 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 
2 

73 68 4 3 9 7 19 18 8 5 - - - - - 

1106209 ความมั่นคงทางระบบสารสนเทศ 63 63 4 8 6 20 16 6 3 - - - - - - 

1106210 ปฏิสัมพันธ์ระหวา่งคอมพิวเตอร์
กับผู้ใช ้

82 81 15 24 18 12 9 2 1 1 - - - - - 

1106212 การเขียนโปรแกรมบนเว็บ 75 75 2 6 4 5 15 30 13 - - - - - - 

1106214 การสร้างสื่อดิจิทัล 22 21 6 4 4 2 3 1 1 1 - - - - - 

1106215 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 78 78 - 5 9 15 17 17 15 - - - - - - 

1106216 กฎหมายและจรยิธรรมทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

59 59 10 23 14 8 3 - 1 - - - - - - 

1106217 การบริหารโครงการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

67 67 1 5 6 20 16 11 8 - - - - - - 

1106219 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 66 66 49 10 4 - 3 - - - - - - - - 

1106302 การสร้างธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

26 25 5 12 8 - - - - 1 - - - - - 

1106304 การวางแผนทรัพยากรของ
องค์กร 

50 50 2 9 10 25 4 - - - - - - - - 

1106402 คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และการ
ออกแบบ 

13 13 1 3 4 5 - - - - - - - - - 

1106403 มัลติมีเดีย 26 26 5 7 3 7 4 - - - - - - - - 

1106405 การประมวลผลรปูภาพ 31 31 5 7 8 4 3 2 2 - - - - - - 

1106601 การเรียนการสอนแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

25 25 5 3 7 4 4 - 2 - - - - - - 

 
 ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 



รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 
1106220 โครงงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 69 69 19 1 - - - - - - 49 - - - - 

   
๒. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ   

ค าชี้แจง ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น นักศึกษาได้ระดับคะแนนสูงมาก
หรือต่ าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตกมากเกินไป 
การสอนไม่ตรงกับเนื้อหาที่ก าหนดของรายวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ให้ระบุวิธีการตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ  เหตุผล
ที่ท าให้เกิดความไม่ปกติจากข้อก าหนดหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมาตรการแก้ไขท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว  (หากจ าเป็นให้แนบ
ข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไขท่ีได้ด าเนินการมาแล้วด้วย)  

 
รหัสและชื่อวิชา ความไม่ปกติที่พบ การด าเนินการตรวจสอบ มาตรการแก้ไขท่ีได้ด าเนินการ

แล้ว 
- - - - 
 
๓. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
 ๓.๑ รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไม่ได้เปิดสอน 

ค าชี้แจง ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอนและ
มาตรการทดแทนท่ีได้ด าเนินการ (ถ้ามี) เช่น เป็นรายวิชาแกนที่ต้องเปิดตามแผนการศึกษาแต่ขาดผู้สอน หรือจ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้ด าเนินการปรับแผนการเปิดรายวิชาเพ่ือเป็นการประกันว่า นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได้ในภาคการศึกษาต่อไป 

 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 

เหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 
มาตรการทดแทน 

ที่ได้ด าเนินการ  
(ถ้าม)ี 

- - - 
 
 ๓.๒ วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหารายวิชาไม่ครบถ้วน   
  ค าชี้แจง ให้ระบุรหัสและช่ือรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอนสาระหรือหัวข้อดังกล่าว  พร้อมวิธีแก้ไข (ถ้ามี) 
เช่น สาระที่ขาดและจ าเป็นต้องสอนเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของรายวิชาอื่นได้เพิ่มหัวข้อหรือสาระที่ขาดในรายวิชาที่สูงข้ึน 
 

รายวิชาที่สอนเนื้อหารายวิชา 

ไม่ครบถ้วน 

เหตุผลที่สอนเนื้อหารายวิชา           
ไม่ครบถ้วน 

 

มาตรการทดแทนที่ได้ด าเนินการ 

(ถ้าม)ี 
 

- - - 
 

๔. การปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความกา้วหน้าทางวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



 
รายวิชา รายละเอียดที่ปรับปรุง เหตุผลทีป่รับปรุงเนื้อหารายวิชา 

- - - 
 
๕. การปรับปรุงแผนการศึกษาหรือเงื่อนไขรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
รายวิชา รายละเอียดที่ปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุง 

- - - 
 

หมวดที ่๖ การบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
    รายละเอียดท่ีระบุไว้ ใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๘ ๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
   
 
๒. สรุปผลการประเมินรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    - ผลการประเมิน แยกภาคการศึกษา  

ที ่ รายวิชา ผลการประเมิน 
คะแนน ระดับ ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

1106218 ระเบียบวิธีวิจยั    

1106307 
หัวข้อเรื่องทางระบบ
สารสนเทศเพื่อธุรกิจและการ
จัดการองค์กร 

   

1106607 การค้นคืนสารสนเทศ    
1106101  เทคโนโลยีสารสนเทศ

เบื้องต้น 
   

1106102 การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ    
1106202  ระบบปฏิบตัิการ    
1106206 การวิเคราะห์และออกแบบ

ระบบ 
3.90,3.95 มาก

,มาก 
 

1106208  การสื่อสารข้อมลูและ
เครือข่าย 2 

   

1106209  ความมั่นคงทางระบบ    



 
 

สารสนเทศ 
1106210  ปฏิสัมพันธ์ระหว่าง

คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้ 
   

1106212  การเขียนโปรแกรมบนเว็บ    
1106214  การสร้างสื่อดิจิทลั 4.16,4.33 มาก,

มาก
ที่สุด 

 

1106215  ระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดการ 

   

1106216  กฎหมายและจริยธรรม
ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

1106217  การบริหารโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

   

1106219  โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 1 

   

1106302  การสร้างธุรกิจและการเป็น
ผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

   

1106304  การวางแผนทรัพยากรของ
องค์กร 

   

1106402  คอมพิวเตอร์กราฟิกส์และ
การออกแบบ 

   

1106403  มัลตมิีเดยี 4.59 มาก
ที่สุด 

 

1106405  การประมวลผลรูปภาพ    
1106601  การเรยีนการสอนแบบ

อิเล็กทรอนิกส ์
   

1106220  โครงงานเทคโนโลยี
สารสนเทศ 2 

   

๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
ปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการ 
ปรับปรุงเทคนิคการสอน  วิธีการสอนให้หลากหลายมากขึ้น 

 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 ๒) การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   
 
๒. สรุปผลการประเมินการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน                  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๒. การด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา (ถ้ามี) 
 



๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา 
     - ระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 
     - ระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
และสถานประกอบการหรือแหล่งฝึก 
 
๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
    - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม  
    - จ านวนแหล่งฝึกหรือสถานประกอบการที่เข้าร่วม     
 
๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการผลการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๓.  
 
 
๒. การก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน (Senior project) 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงาน 
   
 



๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
     
     
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน  ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๔. การก ากับติดตามความกา้วหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

  

๑. ประกาศ/แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนที่หลักสูตรใช้เกี่ยวกับการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior 
project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

 
 

๒. รายงานผลการด าเนินงานเกีย่วกับการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของ
อาจารยท์ี่ปรึกษา 

 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบจากการด าเนินการในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
  
๕. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๕. การให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา (ถ้ามี) 



 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา รวมทั้งแหล่งทุน 
   
 
๒. รายงานการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๖. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
   
 
๒. รายงานการการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 



๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๗. การก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียด
รายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
   
 
๒. รายงานการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 



 
 
 
 
๘. กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
 
๑. แผนด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 เช่น  

- การให้ความรู้และระดับชั้นความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ 
สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

- การให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ 
- การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับ

ทุนสนับสนุน 
- การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม 

ภาษาอังกฤษ 
 
๒. รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 

 
๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
๙. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
    รายละเอียด ใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ ๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและ
ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     



 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๑๐. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษา     
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา              
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 



๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๑๑. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ  
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ              
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๑๒. การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 
๑. แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับต่อ
สัมฤทธิผลของการสอนและผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 



๑.   คุณธรรม จริยธรรม 
-  

 

๒.  ความรู้ 
-  

 

๓. ทักษะทางปัญญา 
-  

 

๔. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
-  

 

๕. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  

 

๖. ทักษะพิสัยหรือทักษะอ่ืน ๆ 
- 

 

 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๑๓. การจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
๑. แนวปฏิบัติและข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตรที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 



 
 
 
๑๔. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
๑. แนวปฏิบัติและข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
   
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ของหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    หลักสูตร ได้มีการสอบถามปัญหาจากนักศึกษาในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ส าหรับรายวิชาโครงงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีการจัดซื้ออุปกรณ์อ านวยความสะดวกในการท าโครงงาน เช่น Tablet  ไมค์ ส าหรับอัดเสียง 
และอุปกรณ์กล้อง ต่าง ๆ  
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ได้มีการทบทวนและปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ในส่วนของ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และห้องปฏิบัติการ
โครงงาน    

 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
     แผนปรับปรุง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ จัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติ ไม่เกิน section 
ละ 40 คน  และ ของบประมาณในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โครงงาน และห้องปฏิบัติการมัลติมีเดีย  
ส าหรับการเรียนการสอน  
 
 
 
 
 

หมวดที ่ ๗  สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

๑. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 



    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๒. ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 



    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๔. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสตูร  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลกัสูตร  
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
๕. ผลการด าเนินการของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 



ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

หลักสตูรได้มีการประชุมปาจารยป์ระจ าหลักสตูรปลีะ 
3 ครั้ง  เพื่อวางแผน  ติดตามและทบทวน การ
ด าเนินงานของหลักสตูรโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้
เข้าร่วมประชุมโดยคิดเป็นร้อยละ     ในภาคเรียนท่ี 1  
และ อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เขา้ร่วมประชุมโดยคิด
เป็นร้อยละ     ในภาคเรียนท่ี 2   

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

รายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) ฉบับ 2554  ได้ผ่าน
ความเห็นชอบจาก  สกอ. วันท่ี            และมีหนังสือ
ประทับตราเพื่อแจ้งให้ทราบผลการพิจารณาจาก
ส านักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ๓ และมคอ. ๔  อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสตูรให้อาจารยผ์ู้สอนจัดท า มคอ.3 ตาม
แบบฟอร์ม ก่อนเปิดภาคการศึกษา ตามที่ก าหนดใน
ระบบ website : www.tqf.ubu.ac.th  

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ. ๕ 
และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแตล่ะภาคเรยีน ทาง
หลักสตูรได้ก าหนดให้คณาจารยผ์ูส้อนรายวิชาจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5 
ครบทั้ง  20   วิชา  ภายใน  30    วัน   หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่ 1  และ  ภาคการศึกษาที่  2  ของปี
การศึกษา  

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

หลักสตูรได้มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
เรียบร้อยแล้วภายใน 60 วัน 

๖.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

หลักสตูรได้มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามที่ระบไุว้ใน 
มคอ.3 จ านวนทั้งสิ้น       รายวิชา 

๗.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปีทีแ่ล้ว 

หลักสตูรได้ปรบัปรุงการเรียนการสอน โดยการเชิญ
วิทยากรมาบรรยายให้กับนักศึกษา และมีการศึกษาดู
งานในหัวข้อท่ีเกี่ยวข้องในรายวิชานั้น ๆ  

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

หลักสตูรได้มีการแต่งตั้ง อาจารยพ์ี่เลี้ยง เพื่อให้
ค าแนะน าด้านการเรียนการสอน และให้อาจารย์เข้า
ร่วมกิจกรรมบุคลากรใหม่มหาวิทยาลัย  

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

อาจารย์ประจ า  จ านวน 11 คน  ทุกคนได้รับ 
การพัฒนาวิชาการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ดังนี ้
3. นางอัปสร  อินทิแสง  ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร

“กระบวนการจดัการเรียนการสอนท่ีเน้นผู้เรยีนเป็น
ส าคัญ”   27 กันยายน 2557  

4. นางกุลธรา มหาดิลกรัตน ์



ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

7. สัมมนาโครงการพัฒนาศักยภาพผูป้ระเมิน
ประกันคณุภาพ เครือข่ายภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 3-4 กันยายน 2557 

8. อบรมการใช้ D4L+P 13 กันยายน 2557 
9. อบรมหลักสูตร “กระบวนการจัดการเรยีนการ

สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคญั” 27-28 กันยายน 
2557 

10. อบรมเกณฑ์ประกันคุณภาพ 
       AUA QA 20 ต.ค.57 

 
11. อบรมหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน 6 

ม.ค.58 
12. อบรมเทคนิคการเขียนและวิธีจัดท าผลงาน 10 

ก.พ.58 
6 

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้าม)ี ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

หลักสตูรได้มีการส่งบุคลากรประจ าทั้งหมดจ านวน 1 
คน เข้ารับการอบรม 1 เรื่อง 

1. นายอัครรตัน์  กอบเกื้อ  ได้เข้าร่วมอบรม
หลักสตูร  การสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน  
Creativity-based Learning   วันท่ี 23-24  
เมษายน  2558 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

ในปีการศึกษา  2557  หลักสูตรได้มีการประเมินความ
พึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรของนักศึกษาปีสุดท้าย
ของการเรียนพบว่าคะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อ
หลักสตูรมคี่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.14  

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕๑  จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

ในปีการศึกษา 2557  หลักสูตรไดป้ระเมินระดับความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่พบว่า
คะแนนความพึงพอใจท่ีมีต่อหลักสูตรเฉลี่ยรวมเท่ากับ    
จากระดบั 5.00 เมื่อจ าแนกเป็นรายด้าน  ดังนี้     
 

 
 
 
 
 
 
 



หมวดที ่ ๘  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร  
 
๑.  การเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 

[คลิกพิมพ์]  มีหรือไม่มี  ถ้ามีอธิบายรายละเอียด 
๒.  การเปลี่ยนแปลงภายนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 

[คลิกพิมพ์]  มีหรือไม่มี  ถ้ามีอธิบายรายละเอียด 
๓. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการหลักสูตร 
ปัญหาอุปสรรคในการบริหาร

จัดการหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน

อนาคต 
   
 

 
 
 
 
 

หมวดที ่ ๙  แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
๑.  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา   
 

แผนการด าเนินการ ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ  
ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ

ตามแผน 

เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  

 

๒.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 ๒.๑  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  :  [คลิกพิมพ์] ( จ านวนหน่วยกิต  รายวิชาแกน  รายวิชาเลือก ฯ ) 
 ๒.๒  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  :  [คลิกพิมพ์]  (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา   การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา  ฯ) 
 ๒.๓ กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  :  [คลิกพิมพ์]  

 
๓.  แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี  

แผนการด าเนินการ ก าหนดเวลาที่คาดว่าจะ 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 



พัฒนาอาจารย์การเขียนข้อเสนอโครงานวิจัย ปี 2558 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
หรือเลื่อนระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 

ปี 2558 อาจารย์ประจ าหลักสตูร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 
ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรวิทบาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศ ถูกต้อง     เป็นความจริงทุกประการ 
 

1. .................................................................... ประธานหลักสูตร วันที่......................... 

(..................................................................) 

2. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................

(..................................................................) 

3. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................

(..................................................................) 

4. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................

(.......................................................... ........) 



5. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................

(..................................................................) 

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

      (....................................................................) 
                           ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 
 
              .................................................. 

      (....................................................................) 
              ต าแหน่ง  คณบดีคณะ........................  

     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังสิ้นปีการศึกษา 
 
         ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

              .................................................. 
      (....................................................................) 

            ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 


