คู่มือระบบและกลไก
ประจําปี การศึกษา 2560
(ปรั บปรุ ง)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

คํานํา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนนั ทา จัดทําคูม่ ือระบบและกลไก 2560 ฉบับปรับปรุงขึ ้นมาเพื่อปรับปรุ งจากเดิมในฉบับปี 2560 เพื่อแนวทางการ
ทํางานให้ มี ม าตรฐานตามเกณฑ์ คุณ ภาพการศึกษาภายใน ภายใต้ ระบบและกลไกการประกัน คุณ ภาพระดับ
หลักสูตร โดยการชี แ้ จงกฏเกณฑ์เพื่อให้ บุคลากรทุกคนได้ ทําตามแนวทางการดําเนินงานของหลักสูตร ประจําปี
การศึกษา 2560
ท้ ายนี ้ ขอขอบคุณผู้บริ หาร คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ ายที่ให้ ความร่วมมือและผลักดัน จนทําให้ เกิดคูม่ ือ
ฉบับ นี ้ ซึ่ ง จะช่ ว ยให้ ดํ า เนิ น งานด้ า นการประกัน คุณ ภาพการศึ ก ษาภายในของหลัก สูต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา สําเร็จไปได้ ด้วยดี

ธงไชย สุรินทร์ วรางกูร
ประธานหลักสูตร
มีนาคม พ.ศ. 2561
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หมวดที่ 1 ข้ อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร
25491661101808

วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตบัณฑิตให้ มีความรู้ ความสามารถทางด้ าน บริ หารธุรกิจ คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อพัฒนาบัณฑิตให้ มีคณ
ุ ธรรม จริ ยธรรมในวิชาชีพ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้ อม
3. เพื่อสร้ างงานวิจยั ทางการบริ หารธุรกิจ หรื อ คอมพิวเตอร์ หรื อ เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริ มให้ เกิดองค์
ความรู้ ใหม่ อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการเรี ยนการสอน
4. เพื่อให้ บริ การวิชาการแก่ชมุ ชนในศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พงึ ประสงค์ ของหลักสูตร
1. คุณธรรม จริ ยธรรม
2. ความรู้
3. ทักษะทางปั ญญา
4. ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ

รายชื่ออาจารย์ ประจําหลักสูตร
ตามมคอ.2
1. อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์ วรางกูร
2.ผศ.พยนต์ธร สําเร็ จกิจเจริ ญ
3.อาจารย์สพุ ตั รา กาญจโนภาส
4.อาจารย์อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง
5.อาจารย์ลดาพร พิทกั ษ์

ชุดปั จจุบัน
1.อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์ วรางกูร
2.ผศ.พยนต์ธร สําเร็ จกิจเจริ ญ
3.อาจารย์สพุ ตั รา กาญจโนภาส
4.อาจารย์อาภาภรณ์ โพธิ์กระจ่าง
5.อาจารย์ลดาพร พิทกั ษ์
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หมายเหตุ
-

หมวดที่ 2 อาจารย์
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ประจําหลักสูตร
การบริ หารและพัฒนาอาจารย์ประจําหลักสูตรจะประกอบระบบและกลไก 4 ส่วนดังนี ้
2.1 ระบบและกลไกการรั บอาจารย์
กลไก

ระบบ

ผู้รับผิดชอบ

ประชุมเพื่อวางแผน
อัตรากําลัง

P

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ
แผนการสรรหาและรับ
อาจารย์ใหม่

หลักฐาน

- คณะกรรมการประจํา - เอกสาร
หลักสูตร
อัตรากําลัง
- คณะ
- รายงานการ
ประชุม

แผนการตรวจสอบ
กระบวนการรับ
อาจารย์

กําหนดเกณฑ์การคัดเลือก
อาจารย์ใหม่
คณะกรรมการพิจารณาอนุมตั ิ

D

ดําเนินการ
ตรวจสอบ

ดําเนินการกระบวนการคัดเลือก
สอบข้ อเขียนและสัมภาษณ์

- คณะกรรมการประจํา
หลักสูตร
- คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์
- คณะ
- กองการเจ้ าหน้ าที่
มหาวิทยาลัย

- ประกาศ
มหาวิทยาลัย
- คําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการสอบ
- ข้ อสอบ

ไม่ผา่ น
>60

ผ่าน
บรรจุและตังแต่
้ ง ปฐมนิเทศ

C
A

ประเมินกระบวนการการรับอาจารย์

นําผลการประเมินระบบการรับอาจารย์ไป
ปรับปรุ งพัฒนา
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- คณะกรรมการประจํา - รายงานการ
หลักสูตร
ประชุม
- คณะกรรมการประจํา - รายงานการ
หลักสูตร
ประชุม

หลักสูตรมีข้อปฎิบตั ิในการรับอาจารย์ดงั นี ้
1. ต้ องมีการประชุมวางแผนเพื่อพิจารณาวางแผนอัตรากําลังอาจารย์
2. กรณีที่เพียงพอ จะต้ องทําแผนการตรวจสอบกระบวนการรับอาจารย์วา่ มีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุ ง
3. กรณีที่ไม่เพียงพอ จะต้ องกําหนดเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ใหม่เพื่อเสนอให้ กบั คณะและมหาวิทยาลัยได้ พิจารณา
ซึง่ กําหนดเกณฑ์ไว้ ดงั นี ้
เรื่ อง
เกณฑ์การรับอาจารย์ใหม่

แนวทางการทบทวนและพิจารณา
คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง
- สําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาโท บธ.ม., ศศ.ม., วท.ม., วศ.ม.
หรื อ สาขาวิ ช าทางด้ า นคอมพิ ว เตอร์ อาทิ คอมพิ ว เตอร์ ธุ ร กิ จ
สารสนเทศศาสตร์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ หรื อ สาขาวิ ช าอื่ น ที่
เกี่ยวข้ องกับคอมพิวเตอร์
- หากสําเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาเอก บธ.ด., ศศ.ด., วท.ด.,
วศ.ด. หรื อสาขาวิ ชาอื่นที่ เกี่ ยวข้ องกับ คอมพิ วเตอร์ จะได้ รับการ
พิจารณาเป็ นพิเศษ
- หากมีประสบการณ์จะได้ รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ

4. ถ้ าได้ รับการอนุมตั ิอตั ราจากทางมหาวิทยาลัยแล้ ว ทางหลักสูตรจะทําการประกาศรับสมัคร
5. การสอบแบบปรนัย จะดําเนินการโดยกองการบุคคลของมหาวิทยาลัย
6. การสอบแบบอัตนัย การสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรจะเป็ นคณะกรรมการออกข้ อสอบและเป็ นผู้สัมภาษณ์ โดยตัว
ข้ อสอบแบบอัตนัย ทังหมดจํ
้
านวน 3 ข้ อจะเน้ นในเรื่ องความรู้ ในศาสตร์ ของคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ 2 ข้ อ และเน้ นคําถามด้ านการสอน
ความเป็ นครู 1 ข้ อ
7. ถ้ าผู้สมัครไม่ผ่านการคัดเลือก ทางหลักสูตรจะดําเนินการประชุมเพื่อดําเนินกระบวนการคัดเลือกใหม่อีกครัง้
8. ถ้ าผู้สมัครผ่านทังการสอบข้
้
อเขียนและการสอบสัมภาษณ์ ด้ วยคะแนนร้ อยละ 60 ขึ ้นไปก็จะได้ รับการบรรจุ แต่งตัง้
9. จะต้ องดําเนินการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
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2.2 ระบบและกลไกการแต่ งตัง้ อาจารย์ ประจําหลักสูตร
กลไก

ระบบ

P

ผู้รับผิดชอบ

- คณะกรรมการประจํา - รายงานการ
หลักสูตร
ประชุม
- คณะ

ประชุมเพื่อวางแผนแต่งตัง้
อาจารย์ประจําหลักสูตร

ไม่ครบ

ทบทวน
มีครบ

D

- คณะกรรมการประจํา - ประกาศ
หลักสูตร
มหาวิทยาลัย
- คณะ
- คําสัง่ แต่งตัง้
- มหาวิทยาลัย

ดําเนินการพิจารณาคัดเลือก
อาจารย์ประจําหลักสูตร

มี

ไม่มี

เสนอชื่อ

หลักฐาน

ระบบรับ
อาจารย์ใหม่

ไม่ผา่ น
พิจารณา

ตรวจ
สอบ

ผ่าน
แต่งตังอาจารย์
้
ประจําหลักสูตร

เปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจําหลักสูตร

มี

ไม่มี

C
A

ประเมินการแต่งตังอาจารย์
้
ประจําหลักสูตร

- คณะกรรมการประจํา - รายงานการ
หลักสูตร
ประชุม

- คณะกรรมการประจํา - รายงานการ
หลักสูตร
ประชุมเพื่อไป
ปรับปรุ งพัฒนา
ระบบการแต่งตัง้

นําผลการประเมินระบบแต่งตังอาจารย์
้
ประจําหลักสูตรไปปรับปรุ งพัฒนา
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หลักสูตรมีข้อปฎิบตั ิในการแต่งตังอาจารย์
้
ประจําหลักสูตรดังนี ้
1. ต้ องมีการประชุมวางแผนเพื่อพิจารณาทบทวนและวางแผนแต่งตังอาจารย์
้
ประจําหลักสูตร
2. กรณีที่ทบทวนแล้ วมีครบ 5 คน จะต้ องทําแผนการตรวจสอบกระบวนการว่ามีสิ่งใดที่ต้องปรับปรุ ง
3. กรณีที่ทบทวนแล้ วไม่ครบ 5 คน จะต้ องดําเนินการคัดเลือก
4. ถ้ าไม่มีอาจารย์ให้ คดั เลือกจะต้ องเข้ าสูร่ ะบบการรับอาจารย์
5. ถ้ ามีอาจารย์ให้ คดั เลือกจะต้ องเสนอชื่อต่อคณะและมหาวิทยาลัยได้ พิจารณา
6. เกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ประจําหลักสูตรเพื่อเสนอชื่อมีดงั นี ้
6.1 ต้ องมีอายุงาน 1 ปี ขึ ้นไป
6.2 ต้ องมีคณ
ุ วุฒิที่ตรงกับสาขาหรื อสัมพันธ์กบั สาขาวิชาที่เปิ ดสอนตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
6.3 ในปั จจุบนั ต้ องไม่มีชื่อเป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตรอื่น
6.4 อายุราชการที่เหลือของผู้ที่จะมาเป็ นอาจารย์ประจําหลักสูตรจะต้ องไม่ตํ่ากว่า 5 ปี
7. ถ้ าเสนอชื่อแล้ วไม่ผ่านจะต้ องดําเนินการเสนอชื่อใหม่
8. ถ้ าเสนอชื่อแล้ วผ่านจะทําการแต่งตังอาจารย์
้
ประจําหลักสูตร
9. ถ้ าอาจารย์ประจําหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงเช่น ลาออก ย้ ายหลักสูตร จะต้ องดําเนินการคัดเลือกใหม่
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2.3 ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์
กลไก

ระบบ

P

ผู้รับผิดชอบ

- คณะกรรมการประจํา - รายงานการ
หลักสูตร
ประชุม
- คณะ

ประชุมเพื่อวางแผนบริ หาร
อาจารย์
การเผยแพร่ข้อมูลอาจารย์ของหลักสูตร

D
C
A

มอบหมายงานตามพันธกิจ
อาจารย์รายงานภาระงานต่อหลักสูตร

งาน
สอน

งาน
วิจยั

บริการ
วิชาการ

หลักฐาน

- คณะกรรมการประจํา - ภาระงาน
หลักสูตร
- คําสัง่ ไป
- คณะ
ราชการ
- มหาวิทยาลัย
- เว็บไซด์

ทํานุบํารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม

ประเมินกระบวนการ การบริ หารอาจารย์

นําผลการประเมินระบบบริ หารอาจารย์ไปปรับปรุ ง

- คณะกรรมการประจํา - รายงานการ
หลักสูตร
ประชุม
- นักศึกษา
- ผลการประเมิน
ผู้สอน
- คณะกรรมการประจํา - รายงานการ
หลักสูตร
ประชุม

หลักสูตรได้ มีการจัดทําระบบและกลไกการบริ หารอาจารย์ ซึง่ มีข้อปฏิบตั ิดงั นี ้
1. มีการเผยแพร่ รายชื่ อและคุณวุฒิของอาจารย์ ประจํ าหลักสูตร อาจารย์ ผ้ ูรับผิ ดชอบหลักสูตรและอาจารย์ สอนทัง้
อาจารย์ ประจําและอาจารย์ พิเศษในทุกภาคการศึกษา เพื่อให้ ข้อมูลมีความทันสมัย มีทงั ้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็ น
ปั จจุบนั ในสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางการบริ หารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 ข้ อ 9.1 วรรค3
2. กําหนดและมอบหมายงานตามพันธกิจโดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ทํางาน และผลการประเมิน
การเรี ยนการสอนที่ผ่านมา ซึง่ ประกอบด้ วยหลัก 4 ประเด็น เพื่อเป็ นไปตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบตั ิราชการประจําปี ดังนี ้
2.1 งานสอน ไม่น้อยกว่า 12 ชัว่ โมงเรี ยนต่อสัปดาห์ และไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา แต่ไม่เกิน 4 รายวิชา
ต่อภาคเรี ยน โดยหลักสูตรนํารายวิชาจากแผนการเรี ยน มาประชุมเพื่อกําหนดผู้สอน ให้ ครบรายวิชาที่เปิ ดสอน พร้ อมทังกํ
้ าหนด
ผู้ประสานงานรายวิชา แล้ วเสนอให้ คณบดีแต่งตัง้ ต่อไป
2.2 งานวิจยั หลักสูตรส่งเสริ มให้ อาจารย์ทุกคน มีงานวิจยั อย่างน้ อยปี ละ 1 เรื่ อง โดยสามารถจัดทํา
เป็ นข้ อเสนอโครงการเดี่ยวหรื อชุดโครงการ แล้ วนําเสนอต่อสถาบันวิจยั และพัฒนา ต่อไป
2.3 งานบริ การวิชาการ หลักสูตรส่งเสริ มให้ อาจารย์ ทุกคนจัดหรื อมีส่วนร่ วมในการจัดโครงการ
บริ การวิชาการ ซึ่งมี 3 ประเภท คือ โครงการที่ ได้ รับการสนับสนุนจาก (1) งบประมาณมหาวิทยาลัย (2) งบประมาณจาก
8

หน่วยงานภายนอก ซึ่งอาจารย์ จะต้ องทําข้ อเสนอโครงการต่อสถาบันวิจัยและพัฒนา ผ่านระบบบริ การวิชาการออนไลน์ ของ
มหาวิทยาลัยตามกําหนด เพื่อให้ สถาบันวิจยั พิจารณาและจัดสรรทุนสนับสนุนการบริ การวิชาการ และดําเนินการบริ การวิชาการ
และรายงานผลตามระยะเวลาที่กําหนด (3) งบประมาณจากคณะ ซึ่งจะต้ องแผนการจัดทําโครงการบริ การวิชาการเพื่อขอตัง้
งบประมาณ จากนันจึ
้ งทําข้ อเสนอโครงการเสนอต่อคณะ เพื่อขออนุมตั ิจากคณบดีตอ่ ไป
2.4 งานทํานุบํารุ งศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรส่งเสริ มให้ อาจารย์ทุกคน เข้ าร่ วมโครงการของคณะและ
มหาวิทยาลัย อย่างน้ อย 5 โครงการต่อภาคเรี ยน
3. อาจารย์ทกุ ท่านต้ องรายงานภาระงานที่จะทําต่อคณะกรรมการประจําหลักสูตรก่อนที่จะดําเนินการต่อไป
4. การประเมินการปฏิบตั ิงานสอนในรายวิชาของอาจารย์จะต้ องให้ นกั ศึกษาเป็ นผู้ประเมินทุกภาคการศึกษาซึง่ ผลการ
ประเมินจะต้ องมีคา่ เฉลี่ยตังแต่
้ 3.51 ขึ ้นไป
บทบาทหน้ าที่ของอาจารย์ประจําหลักสูตรมีดงั นี ้
1. จัดการและติดตามรายละเอียดของรายวิชา ( มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา ก่อนเปิ ดสอนในแต่ละภาคเรี ยน
2. ดูแลและติดตามงานของอาจารย์พิเศษ
3. พิจารณาแก้ ปัญหาต่างๆ ในการบริ หารหลักสูตรและเก็บรวบรวมข้ อมูลเพื่อนําไปใช้ พฒ
ั นาหลักสูตร
4. ติดตามรายงานผลการดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5 และ มคอ.6) ภายใน 30 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษา
5. จัดทําการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรี ยนรู้ ในระดับหลักสูตร
6. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7)
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2.4 ระบบและกลไกการส่ งเสริมและพัฒนาอาจารย์
กลไก

ระบบ

P

ผู้รับผิดชอบ

วิเคราะห์ความต้ องการของอาจารย์
พัฒนาการ
เรี ยนการสอน

การศึกษา
ต่อ

การขอตําแหน่ง
วิชาการ

หลักฐาน

- คณะกรรมการประจํา - รายงานการ
หลักสูตร
ประชุม
- คณะ
- แผนพัฒนา
อาจารย์
- คูม่ ือการทํา
ผลงานทางวิชาการ

แผนการพัฒนาอาจารย์ และ
แผนการนําสิ่งที่พฒ
ั นาไปใช้ ประโยชน์
จัดสรรงบประมาณ

D

พัฒนาการ
เรี ยนการสอน

การศึกษา
ต่อ

การเขียนตํารา
เอกสารและทําวิจยั

- คณะกรรมการประจํา - แผนงบประมาณ
หลักสูตร
- เอกสารอบรม/
- คณะ
คําสัง่
- มหาวิทยาลัย
- เอกสารตํารา/
ผลงานวิจยั

ยื่นขอตําแหน่งทาง
วิชาการ
ได้ ตําแหน่งทาง
วิชาการ

C
A

สําเร็ จ
การศึกษา

ประเมินระบบการส่งเสริ มและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตร

- คณะกรรมการประจํา - รายงานการ
หลักสูตร
ประชุม

- อาจารย์ผ้ สู อน
- รายงานการ
- คณะกรรมการประจํา ประชุม
หลักสูตร

นําผลการประเมินระบบส่งเสริ มและ
พัฒนาอาจารย์ไปปรับปรุ ง
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หลักสูตรได้ กําหนดข้ อปฏิบตั ิในเรื่ องการส่งเสริ มและพัฒนาอาจารย์ ดังนี ้
1. อาจารย์ทุกท่านจะต้ องแจ้ งแผนการพัฒนาอาจารย์กบั หัวหน้ าสาขาว่าเรื่ องที่พฒ
ั นานันนํ
้ าไปใช้ ประโยชน์ในเรื่ องใด
และเรื่ องที่อาจารย์อบรมนันมี
้ สอดคล้ องกับรายวิชาที่เปิ ดสอนในปี การศึกษานัน้ ๆ อย่างไร
2. การพัฒนาการเรี ยนการสอนนัน้ มีแนวทาง 2 แบบคือ
2.1 การอบรม โดยทางคณะและมหาวิทยาลัยจัดสรรคนละ 10,000 บาท ต่อภาคการศึกษา และให้ การสนับสนุนอยู่
อย่างต่อเนื่อง ซึง่ หลักสูตรในการอบรมจะต้ องสอดคล้ องกับภาระงาน
2.2 การวิจัยในชัน้ เรี ยน เพื่ อพัฒนาการเรี ยนการสอน โดยสามารถจัดทํ าโครงงานวิจัยเพื่อของบประมาณจาก
มหาวิทยาลัย
3. การพัฒนาผลงานทางวิชาการนันมี
้ กระบวนการมีดงั นี ้
3.1 อาจารย์สมัครเข้ าร่ วมโครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
3.2 อาจารย์เข้ าพบผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกําหนดโครงสร้ างรายวิชา
3.3 หลักสูตรจัดให้ มีพี่เลี ้ยงเพื่อแนะนําการจัดทําผลงานทางวิชาการ
3.4 หลักสูตรส่งอาจารย์เข้ าร่ วมอบรมเรื่ องวิธีการเขียนผลงานทางวิชาการซึง่ มหาวิทยาลัย หรื อ คณะจัดขึ ้น
3.5 อาจารย์ ยื่นเสนอผลงานทางวิชาการต่อกองบริ หารบุคคลของมหาวิทยาลัยเพื่อนําเข้ าสู่ขนั ้ ตอนการพิจารณา
ต่อไป
4. การศึกษาต่อในระดับปริ ญญาเอก จะต้ องพิจารณาตามเกณฑ์การปฏิบตั ิงานของมหาวิทยาลัย
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หมวดที่ 3 นักศึกษา
ในส่วนของนักศึกษาจะแบ่งได้ เป็ น 2 ส่วนดังนี ้
3.1 ระบบและกลไกการรั บนักศึกษา
กลไก

ระบบ

P

การเตรี ยมความ
พร้ อมก่อนเข้ า
ศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
ทบทวนและวาง
แผนการรับนักศึกษา
ไม่อนุมตั ิ

- คณะกรรมการประจํา
หลักสูตร
- คณะ
- มหาวิทยาลัย

หลักฐาน
- รายงานการ
ประชุม
- แผนการรับ
นักศึกษา

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมตั ิ
อนุมตั ิ

D
C
A

ประชาสัมพันธ์ ดําเนินการรับสมัคร
สอบคัดเลือก ประกาศผลสอบ
ไม่เป็ นไปตามเป้า

รายงานตัว
จัดกิจกรรมเตรี ยม
ความพร้ อมก่อน
เข้ าศึกษา

เป็ นไปตามเป้า

เปิ ดเทอม

- คณะกรรมการประจํา - ประกาศรับสมัคร
หลักสูตร
- คําสัง่ แต่งตัง้
- คณะกรรมการสอบ
คณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์
- คณะ
- กองบริ การ
- มหาวิทยาลัย

ติดตามผล

ตรวจสอบและประเมินระบบการรับนักศึกษา

- คณะกรรมการประจํา - รายงานการ
หลักสูตร
ประชุม

นําผลการประเมินระบบการรับนักศึกษาไปปรับปรุ ง

- คณะกรรมการประจํา - รายงานการ
หลักสูตร
ประชุม

การรับนักศึกษา หลักสูตรมีข้อปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ต้ องมีการประชุมทบทวนและวางแผนการรับนักศึกษา และการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษา
2. การรับนักศึกษา หลักสูตรจะต้ องพิจารณาเป้าหมายที่กําหนดไว้ ตาม มคอ.2 เป็ นหลัก
3. การเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษาในหลักสูตร จะต้ องให้ ความสําคัญในเรื่ อง พื ้นฐานการคํานวณ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึง่ หรื อทังหมดก็
้
ได้ สําหรับการเตรี ยมความพร้ อมให้ นกั ศึกษาใหม่
4. ต้ องมีช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ กบั ผู้สนใจจะเรี ยนที่ชดั เจนเช่น เว็บไซด์ การจัดกิจกรรมแนะนํา
5. การดําเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือก ประกาศผล และการรายงานตัวจะเป็ นไปตามเกณฑ์ของคณะและมหาวิทยาลัย
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6. การจัดกิจกรรมเพื่อเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษาจะต้ องเสร็ จสิ ้นก่อนเปิ ดภาคเรี ยนและจะต้ องมีการติดตามผลในรายวิชา
ที่เกี่ยวข้ อง
7. การประเมินผลการเตรี ยมความพร้ อมก่อนเข้ าศึกษาของนักศึกษานัน้ ควรจะพิจารณาจากผลค่าคะแนนที่นกั ศึกษาได้ จากการ
เรี ยนในรายวิชาของปี การศึกษานัน้ ๆ
8. หลังจากจบกระบวนการรับนักศึกษาแล้ ว อาจารย์ประจําหลักสูตรต้ องมีการประเมินผลรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ ซึง่ จะทําให้
ทราบว่ารู ปแบบการประชาสัมพันธ์นนมี
ั ้ ประสิทธิภาพหรื อไม่ เพื่อนําไปปรับปรุ งรู ปแบบการประชาสัมพันธ์ ในครัง้ ต่อไป

3.2 ระบบและกลไกการส่ งเสริมและพัฒนานักศึกษา
กลไก

ระบบ

P

ผู้รับผิดชอบ

วางแผนส่งเสริ มและพัฒนานักศึกษา
แผนงานการควบคุมการดูแล
การให้ คําปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นกั ศึกษา

D
C
A

หลักฐาน

- คณะกรรมการประจํา - รายงานการ
หลักสูตร
ประชุม
- คณะ

แผนงานด้ านการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู้
ในศตวรรษที่ 21

- คณะกรรมการประจํา - ภาพถ่ายกิจกรรม
หลักสูตร
- เอกสาร คําสัง่

ให้ คําปรึกษา
และจัดกิจกรรมตามแผน

ประเมินกระบวนการ การส่งเสริ มและพัฒนา
นักศึกษา

นําผลการประเมินไปปรับปรุ งกระบวนการ
การส่งเสริ มและพัฒนานักศึกษา

- คณะกรรมการประจํา - รายงานการ
หลักสูตร
ประชุม
- ผลการวิเคราะห์
ข้ อมูล
- อาจารย์ผ้ สู อน
- รายงานการ
- คณะกรรมการประจํา ประชุม
หลักสูตร

การส่งเสริ มและพัฒนานักศึกษา หลักสูตรมีข้อปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ต้ องมีการประชุมพิจารณาแต่งตังอาจารย์
้
ที่ปรึกษาเพื่อจัดทําข้ อมูลเสนอต่องานวิชาการของคณะ
2. ต้ องมีช่องทางการให้ คําปรึกษาที่ชดั เจน มีประสิทธิภาพโดยผ่านการใช้ โปรแกรมไลน์ ซึง่ อาจารย์ที่ปรึกษาทุกท่านจะต้ องมีไลน์
กลุม่ พร้ อมกําหนดช่วงเวลาในคําปรึกษา และประเมินผลความพึงพอใจได้
3. ต้ องมีการประชุมพิจารณาการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21
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4. การดําเนินกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริ มสร้ างทักษะการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21จะต้ องมีการประเมินผล
การเรี ยนรู้ ของนักศึกษา
แนวทางการแก้ ไขปั ญหาทางการเรี ยนเบื ้องต้ น

ปั ญหาทางการเรียน
รายวิชาของ
บริหารธุรกิจและ
รายวิชาของสาขามี
คะแนนน้ อย
รายวิชาการศึกษา
ทัว่ ไปมีคะแนนน้ อย

สาเหตุ
- ไม่สง่ งาน
- ไม่เข้ าใจไม่ถามอาจารย์
- ทําข้ อสอบไม่คอ่ ยได้

- ไม่ทบทวนการทําแบบทดสอบ
- ข้ อ สอบที่ ใ ช้ สอบจริ ง ส่ ว นใหญ่ ไ ม่
ตรงกับเนื ้อหาที่เรี ยน
- มีคะแนนเฉพาะการสอบกลางภาค
และปลายภาคเท่านัน้ ไม่มี การเก็ บ
คะแนนจากการส่ ง งานทํ า ให้ เกิ ด
ความเสี่ยงในการสอบ
เกรดเฉลี่ยเกือบตํ่ากว่า - ขาดความรั บ ผิ ดชอบ ไม่ย อมตาม
เกณฑ์
งาน
- รายวิ ช าที่ นักศึกษาลงเรี ยนไปแล้ ว
ได้ คะแนนไม่คอ่ ยดีในช่วงต้ นเทอมยัง
เรี ยนต่อไปไม่ยอม dropรายวิชา ทํ า
ให้ ปลายเทอมได้ คา่ เกรดน้ อย

14

แนวทางการแก้ ไขปั ญหา
- ส่งงานให้ ครบตามที่อาจารย์สงั่
- ให้ เพื่ อ นที่ เ รี ยนเก่ ง ช่ ว ยเปิ ดติ ว
เนื ้อหาก่อนสอบจริง
- ให้ เพื่ อ นที่ เ รี ยนเก่ ง ช่ ว ยเปิ ดติ ว
เนื ้อหาก่อนสอบจริง
- พยายามฝึ กชุดแบบทดสอบในเว็บ
e-learning ให้ ได้ ห ลายชุดเพราะ
แ บ บ ท ด ส อ บ ใ น แ ต่ ล ะ ชุ ด จ ะ มี
ข้ อสอบจริงปะปนอยู่
- ผู้เรี ยนจะต้ องมีความรับผิดชอบให้
มาก พยายามตามงานที่อาจารย์สงั่
และติดต่อเข้ าพบอาจารย์ทันที เมื่ อ
เกิดปั ญหา
- วางแผนการเลือกลงเรี ยนใน
รายวิชา เมื่อต้ องเจอวิชาที่มีความ
ยาก ควรแจ้ งอาจารย์ผ้ สู อนให้ ทราบ
ก่อนว่า เกรดเฉลี่ยของนักศึกษา
เกือบตํ่ากว่าเกณฑ์ โดยอาจขอให้
อาจารย์ช่วยเพิ่มงานหรื อเพิ่มการ
ทดสอบให้ กบั นักศึกษา เพื่อเป็ น
คะแนนเสริมในรายวิชา

หมวดที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
4.1 ระบบและกลไกสาระของรายวิชาในหลักสูตร
ระบบ

กลไก
ผู้รับผิดชอบ

P

สํารวจข้ อมูล
หลักสูตร

- คําสัง่ แต่งตัง้
คณะกรรมการ
จัดทําและพัฒนา
หลักสูตร
- แบบสํารวจความ
ต้ องการผู้ใช้
บัณฑิต
- คณะกรรมการประจํา - เอกสารหลักสูตร
หลักสูตร
- คําสัง่ แต่งตัง้
- คณะ
- เอกสารหลักสูตร
- มหาวิทยาลัย
ปรับปรุ งใหม่
-สกอ.
- คณะกรรมการประจํา
หลักสูตร
- คณะ
- ศิษย์เก่า

โครงการพัฒนา
หลักสูตร

แต่งตังคณะกรรมการจั
้
ดทํา/พัฒนาหลักสูตร
ศึกษาข้ อมูลพื ้นฐานและกําหนดสาระรายวิชา

ดําเนินการ

D

หลักฐาน

พิจารณาความพร้ อมและทรัพยากรของ
หลักสูตร
ร่ างหลักสูตรตามแบบ มคอ.1 มคอ.2 มคอ.3 มคอ.4

ไม่ผา่ น

วิพากษ์ หลักสูตร
ผ่าน
จัดทําเอกสารเล่มหลักสูตรและ
เสนอต่อกรรมการของคณะ

ไม่ผา่ น
ผ่าน
เสนอสภาวิชาการ
ไม่ผา่ น

เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัย
สกอ.

ประกาศใช้ หลักสูตร

จัดการเรี ยนตามหลักสูตร

C
A

ประเมินกระบวนการวัดผลตาม
มคอ.5 ,6 , 7

ปรับปรุ งหลักสูตรให้
ทันสมัยต่อปี

ผ่าน

4 ปี
ไม่ครบ

ครบ

- คณะกรรมการประจํา - มคอ.5 ,6 , 7
หลักสูตร
- รายงานการ
- อาจารย์
ประชุม
- คณะกรรมการประจํา - รายงานการ
หลักสูตร
ประชุม

พัฒนาปรับปรุ ง
หลักสูตร
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สาระของรายวิชาในหลักสูตรมีข้อปฏิบตั ิดงั นี ้
1. ในกรณีที่หลักสูตรเดิมครบรอบ 4 ปี จะต้ องมีการประชุมเพื่อวางแผนการพัฒนาหลักสูตร ซึง่ ได้ สํารวจความต้ องการหลักสูตร
จากผู้ใช้ บณ
ั ฑิตโดยใช้ แบบสอบถามคุณลักษณะบัณฑิตอันพึง่ ประสงค์ความต้ องการในการจัดการศึกษาที่ตรงกับความต้ องการ
ของสถานประกอบการ และศึกษาข้ อมูลแนวโน้ มของตลาดแรงงาน รวมทังแต่
้ งตังคณะกรรมการจั
้
ดทําพัฒนาหลักสูตรและจัดหา
ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้ใช้ บณ
ั ฑิตจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อดําเนินการวิพากษ์ หลักสูตร
2. นําข้ อเสนอแนะที่ได้ จากการวิพากษ์ หลักสูตรไปสรุ ปจัดทําเอกสารหลักสูตร เพื่อนําเสนอต่อคณะกรรมการอํานวยการของ
คณะ เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบและเสนอต่อสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัย และสกอ.
3. หลังจาก สกอ. อนุมตั ิ ก็จะประกาศใช้ หลักสูตรเพื่อการจัดการเรี ยนการสอน
4. ในกรณีที่หลักสูตรยังไม่ครบรอบ 4 ปี ก็จะต้ องมีการเลือกดําเนินการดังนี ้
4.1 การสํารวจหลักสูตรเพื่อดําเนินการปรั บปรุ งให้ รายวิชามีความทันสมัยตามความก้ าวหน้ าในศาสตร์ ด้านคอมพิวเตอร์
ธุรกิจซึง่ ต้ องพิจารณาถึง
1. ความทันสมัยของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้ ในการเรี ยนการสอน
2. ผลสํารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่ต้องการของผู้ประกอบการหรื อผู้ใช้ บณ
ั ฑิต
3. ศิษย์เก่า
4. ปั จจัยการเปลี่ยนทางด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
4.2 การตรวจสอบรายวิชาในส่วนของแผนการจัดการเรี ยนการสอนทุกรายวิชาจะต้ องครอบคลุมตามคําอธิบายรายวิชา
5.ในกรณี ที่หลักสูตรยังไม่ครบรอบ 4 ปี ก็จะมีการสํารวจหลักสูตรเพื่อดําเนินการปรั บปรุ งให้ รายวิชาที่มีเนือ้ หาของหลักสูตร
ซํ ้าซ้ อนกันและให้ มีความตอเนื่องสัมพันธกันกับรายวิชาอื่นที่เกี่ยวของ
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4.2 ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผู้เรี ยน
กลไก

ระบบ

P

วางแผนเรื่ องการเรี ยนพร้ อมกําหนดผู้สอน
รวมทังกํ
้ าหนดรายวิชาที่มีการบูรณาการ
จัดทํา มคอ.3 มคอ.4 และประเมินผู้เรี ยน
กํากับ ติดตาม ตรวจสอบการ
จัดทํา มคอ.3 มคอ.4

เปิ ดภาคเรี ยน

D

จัดการเรี ยนการสอน

ประเมินผู้เรี ยน

ปิ ดภาคเรี ยน
ทําการทวนสอบและ
จัดทํา มคอ.5 มคอ.6

C
A

ผู้รับผิดชอบ

หลักฐาน

- คณะกรรมการประจํา - รายงานการ
หลักสูตร
ประชุม
- คําอธิบาย
รายวิชา
- คําสัง่
- คณะกรรมการประจํา - มคอ.3 มคอ.4
หลักสูตร
- คําสัง่ แต่งตัง้
- อาจารย์
คณะกรรมการ
- คณะกรรมการทวน
- แบบการทวนสอบ
สอบ
- มคอ.5 มคอ.6
- คณะ
และ มคอ.7

จัดทํา มคอ.7

ประเมินกระบวนการ

นําผลการประเมินไปปรับปรุ งกระบวนการ

- คณะกรรมการประจํา - รายงานการ
หลักสูตร
ประชุม
- คณะกรรมการประจํา - รายงานการ
หลักสูตร
ประชุม
- อาจารย์

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรี ยนการสอน และการประเมินผู้เรี ยนในหลักสูตรมีข้อปฏิบตั ิดงั นี ้
1. หลักสูตรต้ องมีการประชุมเพื่อพิจารณาแผนการเรี ยนของนักศึกษาประจําภาคเรี ยนเพื่อยืนยันการเปิ ดการสอนและจัดส่งไป
ยังฝ่ ายบริ การวิชาการของคณะ
2. หลักสูตรต้ องจัดทํ าบัญชีรายชื่ ออาจารย์ ผ้ ูสอนไว้ ล่วงหน้ าในแต่ละปี การศึกษาโดยจัดหาให้ ครบถ้ วนและเหมาะสมกับ
รายวิชาของหลักสูตร
3. หลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณารายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา จากนันจะทํ
้
าการจัดอาจารย์ผ้ ูสอน ผู้ประสานงาน
รายวิชา ตามบัญชีรายชื่ออาจารย์ผ้ สู อน โดยคํานึงถึงเกณฑ์ดงั นี ้
3.1 ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีความรู้ ที่ทนั สมัยเพื่อสอนในรายวิชานันๆ
้ ซึง่ จะสามารถ
ทําให้ นกั ศึกษาได้ รับความรู้ ประสบการณ์ และได้ รับการพัฒนาความสามารถด้ านบริ หารธุรกิจ
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3.2 ในกลุม่ รายวิชาที่เน้ นการสร้ างนวัตกรรม ซึง่ ได้ แก่ รายวิชาการจัดการความรู้ ทางธุรกิจ วิชาเทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ต
และพาณิ ชย์ อิเล็กทรอนิกส์ และวิชาการพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ จะพิจารณาผู้สอนที่มีผลงานวิชาการเช่น บทความ
วิชาการ บทความวิจยั ที่สอดคล้ องกับรายวิชา
3.3 ในส่วนของอาจารย์พิเศษที่จะทําการสอนนัน้ จะต้ องผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฎ
สวนสุนนั ทา
สําหรับภาระงานสอนนัน้ อาจารย์ 1 คนจะต้ องสอนอย่างน้ อย 12 คาบเรี ยนต่อสัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา และไม่
เกิน 4 รายวิชา รวมทังอาจารย์
้
ผ้ สู อนจะต้ องไม่สอนนักศึกษากลุม่ เดียวกันซํ ้าเกิน 2 ภาคเรี ยน
4. หลักสูตรประชุมอาจารย์ผ้ สู อน รวมทังผู
้ ้ ประสานงานรายวิชา เพื่อชี ้แจงแนวทางการบริ หารจัดการของแต่ละรายวิชา เพื่อให้
การจัดการเรี ยนการสอนสอดคล้ องและเป็ นไปตามที่วางแผนไว้ ในรายละเอียดของหลักสูตร เช่น กลยุทธ์ การสอน การวัดและ
ประเมินผล
5. อาจารย์ผ้ สู อนต้ องทําปรับปรุ งเอกสาร มคอ.3 ในเรื่ องการวัดและประเมินผลให้ มีความเหมาะสม
6. อาจารย์ผ้ สู อนจัดทํา มคอ.3 หรื อ มคอ.4 โดยต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ทัง้ 5 ด้ านที่ถูกกําหนดไว้ ตาม มคอ.
2 ของหลักสูตร โดยจัดทําเพียง 1 ชุดต่อ 1 รายวิชา ในกรณี ที่ 1 รายวิชามีผ้ ูสอนมากกว่า 1 คน ผู้ประสานรายวิชาต้ องมีการ
ประชุมผู้สอนร่ วมกันเพื่อให้ การเรี ยนการสอนและการวัดผลเป็ นไปในทิศทางเดียวกันและเป็ นไปตามกรอบมาตรฐานที่หลักสูตร
กําหนด และให้ ทําการตรวจทานรายละเอียดสําคัญก่อนส่งทุกครัง้ ซึง่ ได้ แก่ วิธีการสอนที่ต้องเหมาะสมกับผลการเรี ยนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิทงั ้ 5 ด้ านของนักศึกษา จากนันจึ
้ งส่งให้ หลักสูตรพิจารณาในส่วนของเนื ้อหาสาระ กระบวนการสอน และเกณฑ์
การประเมิน ก่อนเปิ ดภาคเรี ยน
7. จัดรายวิชาที่สอนในระดับปริ ญญาตรี ที่มีการบูรณาการกับการวิจยั การบริ การวิชาการทางสังคม และการทํานุบํารุ งศิลปะ
และวัฒนธรรมอย่างน้ อย 1 รายวิชาต่อปี การศึกษานัน้ ๆ
โดยเฉพาะ กิ จกรรมการเรี ยนการสอนของรายวิชาที่ เน้ นภาคปฏิ บัติ ควรบูรณาการกับการทํ าโครงการที่ มีกิจกรรม
การศึกษาดูงานภายนอกมหาวิทยาลัย และในส่วน การใช้ โครงการวิจยั บูรณาการกับรายวิชา ควรให้ นกั ศึกษาแต่ละคนที่เรี ยนใน
รายวิชาของสาขา จัดทํ าบทความวิจัยหรื อบทความวิชาการโดยมอบหมายให้ เป็ นงานเดี่ยวและเริ่ มทํ าตัง้ แต่ต้นเทอมพร้ อม
คัดเลือกผลงานของนักศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพดีและให้ นกั ศึกษาไปปรับเป็ นบทความเพื่อนําเสนอผลงานวิชาการต่อไป
8. หลักสูตรต้ องมีการประชุมวางแผน เรื่ องประเมินผู้เรี ยนโดยกําหนดแผนพิจารณา เกณฑ์ที่ใช้ ในการประเมิน วิธีการประเมิน
เครื่ องมือในการประเมิน และวิธีการให้ เกรดที่สะท้ อนให้ เห็นการประเมินตามสภาพจริ งในแต่ละรายวิชา ซึง่ แสดงไว้ ใน มคอ.3
และ มคอ.4 รวมถึงได้ มีการพิ จารณาองค์ ประกอบในการประเมินให้ สอดคล้ องกับผลการเรี ยนรู้ ของรายวิชานัน้ ๆ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิทงั ้ 5 ด้ าน หรื อไม่ คือ 1) ด้ านคุณธรรมจริ ยธรรม 2) ด้ านความรู้ 3) ด้ านทักษะทางปั ญญา 4) ด้ านทักษะ
ความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรั บผิดชอบ และ 5) ด้ านทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ และเกณฑ์ การประเมิน ผลการเรี ยนรู้ นัน้ จะต้ องกํ าหนดค่านํ า้ หนัก ขององค์ ป ระกอบในการประเมิน ให้ มีค วาม
เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน Ciriculum Mapping ข้ อ 4 คือ มีความรับผิดชอบในการกระทําของตนเองและรับผิดชอบงานใน
กลุม่ กับผลงานกลุม่ ที่มีคณ
ุ ภาพระดับเบื ้องต้ นถึงปานกลาง จะต้ องไม่เกิน 15% จากคะแนนทังหมด
้
100%
9. ต้ องมีการสุม่ การประเมินผลเรื่ องความสอดคล้ องกับกับผลการเรี ยนรู้ อย่างน้ อย 1 รายวิชาต่อปี การศึกษานัน้ ๆ
10. การทวนสอบในระดับรายวิชานันผู
้ ้ สอนจะต้ องเลือกใช้ วิธีการทวนสอบที่สอดคล้ องกับผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาซึง่ มีหลาย
วิธีคือ การประเมินตนเอง การสังเกตพฤติกรรม การสัมภาษณ์ พิจาณาจากคะแนน งานกลุม่ และอื่น ๆ โดยทุกวิชาที่มีการเรี ยน
ทังภาคทฤษฏี
้
และปฏิบตั ิจะต้ องมีการทวนสอบขันตํ
้ ่า 2 วิธี
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11. หลักสูตรต้ อ งมีก ารประชุมวางแผน เรื่ องประเมินคุณ ภาพเครื่ องมือ ความเที่ ยงตรง ความเชื่ อมั่น ของแบบทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ พร้ อมทังทํ
้ าการทวนสอบผลสัมฤทธิ์อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของจํานวนรายวิชาที่เปิ ดสอนในปี การศึกษา โดยอาจารย์
ประจําหลักสูตรตรวจสอบการประเมินผลการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา เพื่อดูว่ามีความสอดคล้ องกับผลการเรี ยนรู้ ทงั ้ 5 ด้ านหรื อไม่
และแนวทางปรับปรุ งแก้ ไข
12. หลักสูตรต้ องมีประชุมเพื่อชีแ้ จงและกําหนดแนวทางให้ อาจารย์ ผ้ ูสอนดําเนินการจัดทํา มคอ.5 หรื อ มคอ.6 ให้ มีความ
สอดคล้ องกับ มคอ.3 หรื อ มคอ.4 รวมทังการกํ
้
ากับติดตามจัดเก็บ มคอ.5 และ มคอ.6 เพื่อจัดส่งให้ กบั ฝ่ ายวิชาการหลังสิ ้นสุด
ภาคการศึกษาภายใน 30 วัน
13. ในการจัดทํ า มคอ.7 จะต้ องส่งภายใน 60 วัน หลังสิ ้นสุดภาคการศึกษา และมอบหมายหน้ าที่ ให้ อาจารย์ แต่ละคนใน
หลักสูตรจัดทํา
มาตรฐานวิธีการสอนและวิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้ ให้ สอดคล้ องกับผลการเรี ยนรู้ ทงั ้ 5 ด้ าน
การกําหนดวิธีการทวนสอบนันผู
้ ้ จดั ทํา มคอ.3 จะต้ องพิจารณาถึงความสอดคล้ องกับจุดดําใน Curriculum Mapping ทัง้ 5
ด้ านก่อนเป็ นอันดับแรก
วิชา
ระบบคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ นและ
อัลกอริ ทมึ

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้

- การบรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
- การใช้ คอมพิวเตอร์ ภาคปฎิบตั ิ
- การใช้ โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์
- การบรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
- การใช้ โปรแกรมประยุกต์

- ทดสอบ การสอบข้ อเขียน
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิกบั เครื่ องคอมพิวเตอร์

พื ้นฐานการโปรแกรมบนเว็บ

- การบรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
- การใช้ โปรแกรมประยุกต์

- ทดสอบ การสอบข้ อเขียน
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิกบั การใช้ โปรแกรม

ภาษาอังกฤษสําหรับคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ

- การบรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง

- ทดสอบ การสอบข้ อเขียน
- ดูจากผลงานกลุม่

ระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ตัดสินใจ

- การบรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
- การใช้ โปรแกรมประยุกต์

- ทดสอบ การสอบข้ อเขียน
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิกบั การใช้ โปรแกรม
- ดูจากผลงานกลุม่

การออกแบบและจัดการเครื อข่าย
คอมพิวเตอร์ เพื่องานธุรกิจ

- การบรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
- การใช้ โปรแกรมประยุกต์
- การใช้ ระบบเครื อข่ายภาคปฏิบตั ิ

การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

- การบรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง

- ทดสอบ การสอบข้ อเขียน
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิกบั การใช้ โปรแกรม
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิกบั ระบบเครื อข่าย
- ดูจากผลงานกลุม่
- ทดสอบ การสอบข้ อเขียน

การจัดการฐานข้ อมูลทางธุรกิจ
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- ทดสอบ การสอบข้ อเขียน
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิกบั การใช้ โปรแกรม
- ดูจากผลงานกลุม่

วิชา

วิธีการสอน
- การใช้ โปรแกรมประยุกต์

วิธีการประเมินผลการเรี ยนรู้
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิกบั การใช้ โปรแกรม
- ดูจากผลงานกลุม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการสมัยใหม่ - การบรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
- การใช้ โปรแกรมประยุกต์

- ทดสอบ การสอบข้ อเขียน
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิกบั การใช้ โปรแกรม
- ดูจากผลงานกลุม่

โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร์ เบื ้องต้ น

- การบรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
- การใช้ โปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์

- ทดสอบ การสอบข้ อเขียน
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิกบั การใช้ โปรแกรม

การจัดการเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ทาง
ธุรกิจ

- การบรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
- การใช้ ระบบเครื อข่ายภาคปฏิบตั ิ

- ทดสอบ การสอบข้ อเขียน
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิกบั การใช้ โปรแกรม
- ดูจากผลงานกลุม่

การวิเคราะห์และออกแบบระบบงาน
ธุรกิจ

- การบรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
- การใช้ โปรแกรมประยุกต์

- ทดสอบ การสอบข้ อเขียน
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิกบั การใช้ โปรแกรม
- ดูจากผลงานกลุม่

การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์เพื่องาน - การบรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
ธุรกิจ
- การใช้ โปรแกรมประยุกต์

- ทดสอบ การสอบข้ อเขียน
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิกบั การใช้ โปรแกรม
- ดูจากผลงานกลุม่

เทคโนโลยีอินเทอร์ เน็ตและพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์

- การบรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
- การใช้ โปรแกรมประยุกต์

- ทดสอบ การสอบข้ อเขียน
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิกบั การใช้ โปรแกรม
- ดูจากผลงานกลุม่

การจัดการความรู้ ทางธุรกิจ

- การบรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
- การใช้ โปรแกรมประยุกต์

- ทดสอบ การสอบข้ อเขียน
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิกบั การใช้ โปรแกรม
- ดูจากผลงานกลุม่

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

- การบรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
- การใช้ โปรแกรมประยุกต์

- ทดสอบ การสอบข้ อเขียน
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิกบั การใช้ โปรแกรม
- ทดสอบจากโครงงานกลุม่

โปรแกรมสําเร็ จรู ปทางธุรกิจ

- การบรรยายพร้ อมยกตัวอย่าง
- การใช้ โปรแกรมประยุกต์

- ทดสอบ การสอบข้ อเขียน
- ทดสอบภาคปฏิบตั ิกบั การใช้ โปรแกรม
- ดูจากผลงานกลุม่
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การทวนสอบของหลักสูตร
วิธีการทวนสอบ
การประเมินตนเอง

สัดส่ วนกลุ่มตัวอย่ าง
(จํานวน)
จํานวน 1 ใน 3 ของ
นักศึกษา 1ห้ อง

การสังเกตพฤติกรรม จํานวน 10 คนต่อ 1 ห้ อง

การสัมภาษณ์

จํานวน 5-10 คนต่อ 1 ห้ อง

การสุม่ ผลงานกลุม่

จํานวน 2 กลุม่ ต่อ 1 ห้ อง

การวิเคราะห์ ผล หลักฐาน
การทวนสอบ
ค่าเฉลีย่ ,ค่า SD แบบประเมินตนเองเพื่อ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยน

ด้ านที่เหมาะสมกับวิธีการ
ทวนสอบ
-ด้ านความรู้
-ด้ านทักษะทางปั ญญา
-ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
-ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเฉลีย่ ,ค่า SD แบบสังเกตพฤติกรรมเพื่อ - ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์
-ด้ านความรู้
-ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ทางการเรี ยน
ตัวเลข การสือ่ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
ผลการสัมภาษณ์ แบบสัมภาษณ์เพื่อทวน
-ด้ านความรู้
สอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
-ด้ านทักษะทางปั ญญา
-ทักษะการวิเคราะห์เชิง
เรี ยน
ตัวเลข การสือ่ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการ
แบบรายงานและตัว
- ด้ านคุณธรรม จริ ยธรรม
เปรี ยบเทียบ
รายงานของนักศึกษา(เล่ม -ด้ านความรู้
รายงาน+ไฟล์ลงแผ่นดิสก์) -ทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสือ่ สารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้ านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ
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หมวดที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
กลไก

ระบบ

P
D

ผู้รับผิดชอบ

สํารวจความต้ องการสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ ของนศ./อาจารย์
วางแผนจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้

ประสานงานกับฝ่ ายวิชาการ และ/
หรื อสํานักงานคณะ

หลักฐาน

- คณะกรรมการประจํา - รายงานการ
หลักสูตร
ประชุม
- แบบสํารวจความ
ต้ องการ
- คณะกรรมการประจํา - ภาพถ่าย
หลักสูตร
- คณะ

จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้
ติดตังและให้
้
บริ การ

C
A

ประเมินกระบวนการ

นําผลการประเมินไปปรับปรุ งกระบวนการ
สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้

- คณะกรรมการประจํา - รายงานการ
หลักสูตร
ประชุม
- นศ./อาจารย์
-ประเมินความพึง
พอใจ
- อาจารย์ผ้ สู อน
- รายงานการ
- คณะกรรมการประจํา ประชุม
หลักสูตร

สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ ในหลักสูตรมีข้อปฏิบตั ิดงั นี ้
1. หลักสูตรต้ องมีการประชุม เพื่อวางแผนสํารวจความต้ องการสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ ของนักศึกษาโดยพิจารณาจาก ห้ องเรี ยน
ห้ องคอมพิวเตอร์ ห้ องประชุม รวมทัง้ พิจารณาการจัดการเรี ยนสอนในแต่ละรายวิชาโดยพิจารณาจากคําอธิ บายรายวิชา และ
เนื ้อหาใน มคอ.3 เป็ นหลักว่าจะต้ องใช้ ทรัพยากรใดเพื่อการสนับสนุนการเรี ยนการสอน หรื อใช้ ห้องเรี ยนลักษณะใด และแต่ละ
รายวิชาอาจารย์ผ้ สู อนมีความประสงค์จะใช้ หนังสือ ที่ต้องการให้ ห้องสมุด (ศูนย์วิทยบริ การ) จัดซื ้อมาไว้ จําหน่ายในศูนย์หนังสือ
หรื อไม่
2. หลักสูตรต้ องมีการประชุมเพื่อประเมินกระบวนการเพื่อให้ มีสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้
3. หลักสูตรต้ องมีการประชุมเพื่อสรุ ปเกี่ยวกับจํานวนสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ และวางแผนใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนของ
สาขาไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร เพื่อสะดวกต่อการสอนของอาจารย์ผ้ สู อน/ผู้สอนร่ วม
4. หลักสูตรต้ องมีการประชุมเพื่ อประเมินจํ านวนสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ ที่ ใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนของสาขาไว้ เป็ น
หลักฐานส่งผลให้ เกิดความสะดวกต่อการสอนของอาจารย์ผ้ สู อนและหาทางปรับปรุ งแก้ ไขเมื่อเกิดปั ญหา
5. หลักสูตรต้ องมีการประเมินความพึงพอในของนักศึกษาและอาจารย์ตอ่ สิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้
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