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บทสรุปผู้บริหาร 

 
ข้อมูลทั่วไป   
 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งอยู่ เลขที่ 80 ถนน
นครสวรรค์ ต าบลตลาด อ าเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม จัดอยู่ในกลุ่มสถาบันผลิตบัณฑิตและพัฒนา
สังคม มีวัตถุประสงค์ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานวิชาชีพ พัฒนางานวิจัย 
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่น ด้านศิลปวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนกับองค์กรภาครัฐและเอกชน 
 

ผลการประเมินคุณภาพภายใน  
 จากผลการประเมิน  พบว่า  มีค่าเฉลี่ยของทุกองค์ประกอบ เป็น 4.28  อยู่ในระดับดี โดยมี

ค่าเฉลี่ย  ในองค์ประกอบที่ 2,3,5 อยู่ในระดับ ดีมาก มีค่าเฉลี่ย 5.00  องค์ประกอบที่ 1 อยู่ในระดับ 
ดี มีค่าเฉลี่ย 3.61  องค์ประกอบที่ 4  อยู่ในระดับ ดี มีค่าเฉลี่ย 4.00   
 

จุดเด่น/แนวทางเสริม  
 1.  จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าอยู่ในสัดส่วนพอดี 

2.  อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
3. คณะมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับเครือข่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยที่

ชัดเจนและต่อเนื่อง 
4.  คณะมีการส่งเสริมให้อาจารย์รับทุนวิจัยต่อเนื่องทุกปี 
5.  ผู้บริหารคณะมีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการเชิงรุก

อย่างเห็นผลชัดเจน 
 

จุดที่ควรพัฒนา/แนวทางแก้ไข   
 1.  ควรมีการผลักดันงานประชุมวิชาการของเครือข่ายให้เข้าสู่ระดับนานาชาติ 

2.  ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนวิจัยภายนอกให้มากข้ึน 
3.  การบริหารระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย  การรักษาความปลอดภัยงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์  คณะควรมีการด าเนินการให้เห็นผลชัดเจน 
4. ผู้บริหารคณะควรผลักดันให้มีการพัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการของคณะ  ให้มี

ความชัดเจน  และระบุถึงเป้าหมายเชิงคุณภาพ  เป้าหมายเชิงปริมาณด้วย  
5.  ควรระบุตัวชี้วัดในแผนบริการวิชาการแก่สังคม  โดยจ าแนกออกมาเป็นระดับให้ชัดเจน  

ได้แก่ 
       5.1  ตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนบริการวิชาการแก่สังคม 

      5.2  ตัวชี้วัดความส าเร็จในระดับโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 
 



ค าน า 
 

 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปีการศึกษา 2559              
เป็นขั้นตอนหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน
ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ   ให้เป็นไปตามนโยบาย  เป้าหมาย  และระดับคุณภาพ  ตาม
มาตรฐานที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.)  ซึ่งการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่มหาวิทยาลัยด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 
 คณะกรรมการประเมินประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ได้รับการแต่งตั้งจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคาม  และได้ด าเนินการประเมินเมื่อวันที่ 11  กรกฎาคม  2560  โดยการด าเนินการ
ประเมินได้ศึกษาเอกสารหลักฐาน  การสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง  การเยี่ยมชมสถานที่และทรัพยากรการ
เรียนรู้   โดยน าข้อมูลที่ ได้จากการเก็บข้อมูลแต่ละรูปแบบ  มาประมวลผลการประเมินตาม
องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ต่างๆ  พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินงาน  
เพ่ือให้หน่วยงานเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 คณะกรรมการประเมินฯ ได้ด าเนินการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ จ านวน  5
องค์ประกอบ โดยมีตัวบ่งชี้  จ านวน 13 ตัวบ่งชี้  และได้รายงานผลการประเมินตามรูปแบบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  
 

                               
                                         

                                                          (รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์) 
ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

                                                       11  กรกฎาคม  2560 
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ส่วนที่  1 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ 
ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าคณะการบัญชีและการจัดการ    มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกลด  พิมพิศาล กรรมการ 
ต าแหน่ง  รักษาราชการแทนคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 
 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการและเลขานุการ 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการส านักมาตรฐานและประกันคุณภาพ     มหาวิทยาลัยราชภฏัมหาสารคาม 

 
 

 
 
 

  



2 

 

คณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายใน  ระดับคณะ 
ปีการศึกษา  2559 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
ลงนาม.......................................................................... ประธานกรรมการ  
           (รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอ่ียมวิจารณ์) 
 
 
ลงนาม.......................................................................... กรรมการ  
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกลด  พิมพิศาล) 
 

 
ลงนาม..................................................... ......................กรรมการและเลขานุการ 
            (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม) 
 



3 
 

ส่วนที่  2 
บทน า 

 
1. วัน  เดือน  ปี  และสถานที่ในการตรวจประเมิน 

วันที่ 11  กรกฎาคม  2560 
ณ ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  อาคาร 38  มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม 

2. วงรอบการประเมิน 

ปีการศึกษา 2559  (ผลการด าเนินงาน 1 กรกฎาคม  2559  ถึง  31  พฤษภาคม  2560) 

3. คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

3.1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์ ประธานกรรมการ 
 สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ       มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

3.2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทรงกลด  พิมพิศาล กรรมการ 
 สังกัดคณะศิลปะศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

3.3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนศักดิ์ ศิริโสม กรรมการและเลขานุการ 
 สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

4. วัตถุประสงค์ในการประเมินคุณภาพ 

4.1. ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของคณะตามระบบและกลไกท่ีหน่วยงานก าหนดนั้น  
ทั้งนี้  โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกมาตรฐานคุณภาพว่าเป็นไปตาม
เกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

4.2. เพ่ือให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเองอันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพไปสู้เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้  และได้รับการรับรองมาตรฐาน 

4.3. เพ่ือให้หน่วยงานทราบจุดเด่น  และจุดที่ควรพัฒนา  ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะ                    
ในการพัฒนาการด าเนินงานเพ่ือเสริมจุดเด่นและพัฒนาจุดที่ควรพัฒนาของคณะ เพื่อการพัฒนา                        
อย่างต่อเนื่อง 
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5. ข้อมูลทั่วไป 
 5.1  ชื่อหน่วยงานที่ตั้ง  และประวัติความเป็นมาโดยย่อ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  เมื่อวันที่ 23 
ธันวาคม  2551 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นในภารกิจของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นหน่วยงานผลิต
บัณฑิตด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริการวิชาการ การวิจัย พัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนในท้องถิ่น ในการน าคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการบริหารและการเรียน
การสอนให้มีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่รองรับความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอก ในการพัฒนาเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 

หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการผลิตบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศในภาค
เรียนที่ 1/2552 มหาวิทยาลัยได้โอนย้ายหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาสังกัดคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งนี้คณะได้ด าเนินการรับ
นักศึกษาใหม่ รุ่นแรกตั้งแต่ปีการศึกษา 1/2552 เป็นต้นไป 

 

 5.2  ปรัชญา  ปณิธาน  วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

  5.2.1 ปณิธาน 

   พัฒนาคน   ส่งเสริมการวิจัย  รับใช้สังคมด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  5.2.3 ปรัชญา 

   พัฒนางานด้านไอที  อย่างมีคุณค่า เพ่ือส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 

  5.2.4 วิสัยทัศน์ 

   เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม  เป็นผู้น าด้านบริการ
วิชาการ  
สร้างงานวิจัยอย่างมีคุณค่า พัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

  5.2.5 พันธกิจ 
   1. ผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   2. พัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
   4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ด้านศิลปวัฒนธรรม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5. ประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ  
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  5.2.6 วัตถุประสงค์ 

   1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความรู้ คู่คุณธรรม ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
   2.  เพ่ือพัฒนางานวิจัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม
และชุมชน 
   3.  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคมและชุมชนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มี 
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
   4.  เพ่ือส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ ด้านศิลปวัฒนธรรม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
   5.  เพื่อประสานความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาชุมชนและ 
ท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 5.3  โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
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5.4  หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  

ปีเข้าศึกษา ระดับ/หลักสูตร/สาขา 
2554-2555 ปริญญาตรี หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขา : เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร (เปิดใหม่ 2554) 

2556-2558 ปริญญาตรี หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขา : เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
สาขา : เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
สาขา : การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ระดับปริญญาตรี จ านวน 5 หลักสูตร 
2557 ปริญญาโทหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขา : การจัดการเทคโนโลยี 
2558 ปริญญาโทหลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขา : การจัดการเทคโนโลยี 
ปริญญาเอกหลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขา : การจัดการเทคโนโลยี 

ระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร 
รวมทั้งหมด 7   หลักสูตร 
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5.5  จ านวนนักศึกษา  
  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้เปิดการเรียนการสอนนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี  ระดับ
ปริญญาโท และระดับปริญญาเอก มีนักศึกษาในปีการศึกษา  2559  จ านวนทั้งสิ้น 624 คน  ดังนี้ 

ล าดับ สาขาวิชา รวมนักศึกษา 2559 
ระดับปริญญาตรี(วท.บ.) 

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 241 
2 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์ 24 
3 สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 67 
4 สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 58 
5 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 51 

ระดับบัณฑิตศึกษา 
6 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี(วท.ม.) 2 
7 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี(ปร.ด.) 20 
 รวมทั้งสิ้น 463 

 
 

5.6  จ านวนอาจารย์ และบุคลากร 

บุคลากรจ าแนกตามประเภท สายวิชาการ สายสนับสนุน รวม 
1. ข้าราชการ 2 - 2 
2. พนักงานราชการ - - - 
3. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณแผ่นดิน 9 1 10 
4. พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา งบประมาณรายได้ 20 8 28 

รวมทั้งหมด  31  9 40 
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5.7  ข้อมูลพื้นฐานโดยต่อเนื่องกับงบประมาณ  และอาคารสถานที่ 
  งบประมาณของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ในปีงบประมาณ  2560  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้ก าหนดโครงการและกิจกรรม
เพ่ือให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์และแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยภายใต้งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร จ านวน  10,782,230 บาท  จึงประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ที่อยู่บนพ้ืนฐานภารกิจหลักของ
มหาวิทยาลัย โดยการน าการบริการวิชาการและงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศสู่ชุมชนและท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ด้วยการมีส่วนร่วมจาก
ทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นให้คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นคณะที่มีคุณภาพมาตรฐาน ด าเนิน
ภารกิจได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยมีรายละเอียดโครงการและ
กิจกรรมในการด าเนินงาน  ดังนี้ 

งาน/กิจกรรม/โครงการ งบบุคลากร งบประมาณที่ใช้ 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

1.  โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ   208,500 

2.  โครงการประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ   50,000 

3.  โครงการเครือข่ายทางวิชาการระดับปริญญา
ตรีด้านคอมพิวเตอร์ 

 25,000  

4.  โครงการปรับปรุงหลักสูตร  20,000  

5.  โครงการเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา  30,000  

6.  โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่  20,000  

7.  โครงการกีฬาน้องใหม่  20,000  

8.  โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเตรียมความ
พร้อมก่อนการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

 20,000  

9.  โครงการคืนสู่เหย้าบัณฑิต  30,000  

10. โครงการสัมมนาผู้น านักศึกษา  35,000  
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งาน/กิจกรรม/โครงการ งบบุคลากร งบประมาณที่ใช้ 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

11. โครงการพัฒนาวิชาการและประกันคุณภาพ
สโมสรนักศึกษา 

 25,000  

12. โครงการไอทีสัมพันธ์  50,000  

13. โครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   235,800 

14. โครงการจัดการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศตามกรอบมาตรฐาน TQF 

  100,000 

15. โครงการเครือข่ายความร่วมมือพัฒนาอาชีพ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสู่สถานประกอบการณ์ 

  40,000 

16. โครงการส่งเสริมการฝึกงานภาคอุตสาหกรรม   40,000 

17. โครงการสานสัมพันธ์พ่ีน้องไอที   10,000 

18. โครงการส่งเสริมการประกันคุณภาพหลักสูตร   40,000 

19. โครงการพัฒนาบุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  56,000 

20. โครงการเครือข่ายผู้ปกครองนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 30,000  

21. โครงการ Bye Nior IT RMU  ประจ าปี
การศึกษา  2559 

  50,000 

22. โครงการส่งเสริมโครงงานนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 

 20,000  

23. โครงการแนะแนวประชาสัมพันธ์หลักสูตร  65,000  
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งาน/กิจกรรม/โครงการ งบบุคลากร งบประมาณที่ใช้ 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

24. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน  ในศตวรรษท่ี  21 

  137,300 

25. โครงการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน TQF สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและ 
แอนิเมชัน 

 94,860  

26. โครงการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน TQF สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ 

  43,000 

27. โครงการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน TQF สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และ
การสื่อสาร 

 120,360  

28. โครงการจัดการเรียนการสอนตามกรอบ
มาตรฐาน TQF สาขาการจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  74,100 

29. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 73,490  

ยุทธศาสตร์ที่  2  วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งทางวิชาการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.  โครงการส่งเสริมงานวิจัยให้มีประสิทธิภาพ   463,590 

2.  โครงการส่งเสริมการวิจัยและตีพิมพ์บทความ
วิจัยส าหรับบุคลากรและนักศึกษาสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 40,000  
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งาน/กิจกรรม/โครงการ งบบุคลากร งบประมาณที่ใช้ 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่  3  บริการวิชาการบนพื้นฐานความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

1.  โครงการค่ายบริการวิชาการด้านไอทีตามความ
ต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

  30,000 

2.  โครงการบริการวิชาการด้วยเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 

  10,000 

ยุทธศาสตร์ที่  4  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดล้อม 

1.  โครงการไหว้ครูและท าบุญคณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 20,000  

2.  โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 30,000  

3.  โครงการส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม  ประเพณีลอยกระทง 

 20,000  

ยุทธศาสตร์ที่  6  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1.  ค่าวัสดุการศึกษา  125,840 165,510 

2.  ค่าวัสดุส านักงาน   111,000 

3.  ค่าวัสดุการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   51,420 

4.  ค่าวัสดุส านักงานบัณฑิตศึกษา   101,000 

5.  ค่าสาธารณูปโภค   51,600 

6.  ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์   100,000 

7.  ค่าจ้างพนักงาน 6,594,400   

8.  ประกันสังคม 243,500   

9.  เบี้ยประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ   168,000 
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งาน/กิจกรรม/โครงการ งบบุคลากร งบประมาณที่ใช้ 

ค่าจ้าง
ชั่วคราว 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

งบประมาณ
เงินรายได้ 

ยุทธศาสตร์ที่  6  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

10. ค่าตอบแทนคณะกรรมการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ 

  19,000 

11. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

  35,500 

12. ค่าตอบแทนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา   183,160 

13. ค่าวัสดุการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 107,200  

14. ค่าวัสดุการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 

 20,400  

15. โครงการสนับสนุนวัสดุการสอนและการวิจัย   29,500 

16. ค่าทรัพยากรการศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 

  97,400 

17. ค่าวัสดุการศึกษาสาขาวิชาการจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 16,600  

18. ค่าพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาวิชาการ
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 20,000  

รวม 6,837,900 1,078,750 2,865,580 
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ส่วนที่  3 
วิธีประเมิน 

 
1. การวางแผนและการประเมิน 
  1.1  การเตรียมการและวางแผนก่อนการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินฯ ศึกษารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : 
SAR) ที่หน่วยงานรับการประเมินส่งให้ก่อนวันประเมินจริง 

 คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพ่ือซักซ้อมก าหนดการ  และแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตาม
ตัวบ่งชี้และการตรวจเยี่ยมหน่วยงาน 

 คณะกรรมการประเมินฯ  พบผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงาน  พร้อมทั้งชี้แจง              
วัตถุประสงค์การประเมิน 

 หน่วยงานน าเสนอผลการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  พร้อมทั้งจุดเด่น    
และจุดที่ควรพัฒนาในภาพของคณะ ปีการศึกษา 2559 
 

 1.2  การด าเนินการระหว่างการประเมิน 
 คณะกรรมการประเมินฯ  ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้  หรือเอกสาร

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร/คณาจารย์/ตัวแทนนักศึกษา/ศิษย์เก่า/             

กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stake-holders) 
 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเยี่ยมหน่วยงาน  
 คณะกรรมการประเมินฯ ประมวลผลการตรวจประเมินฯ จากข้อมูลต่างๆ ทั้งเอกสาร

หลักฐานและข้อมูลจากการสัมภาษณ์ 
 ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ สรุปผลและเตรียมการรายงานผลการประเมินฯ 
 คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผลการประเมินฯ ด้วยวาจา  ต่อผู้บริหารและบุคลากร

ของหน่วยงาน 
1.3  การด าเนินการหลังการประเมิน 

 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันผลการประเมินร่วมกันเพ่ือ
จัดท ารายงานผลการประเมินฯ เป็นลายลักษณ์อักษร ตามรูปแบบทีม่หาวิทยาลัย
ก าหนด  ส่งให้หน่วยงาน 

 ประธานกรรมการประเมินฯ  ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันผลการประเมินในระบบ
ฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา (CHE QA ONLINE 
SYSTEM) ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา   

 ประธานกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงาน  ปีการศึกษา  2559 
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2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูล 
 คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้  หรือเอกสาร

อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามรายงานการประเมินตนเองของหน่วยงาน 
 คณะกรรมการประเมินฯ สัมภาษณ์ผู้บริหาร/ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิ/ตัวแทนนักศึกษา/ศิษย์

เก่า/กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย (Stake-holders) 
 คณะกรรมการประเมินฯ  เยี่ยมชมอาคารสถานที่และทรัพยากรการเรียนรู้  พร้อมทั้ง

สัมภาษณ์บุคลากรของหน่วยงานและนักศึกษา 
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ส่วนที่  4 
ผลการประเมิน  

 
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจ าปีการศึกษา  2559 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตารางเปรียบเทียบผลการประเมินตนเองและผลจากคณะกรรมการประเมิน 

องค์ประกอบ 
ผลการประเมิน (คะแนนเต็ม 5) 
ประเมินตนเอง คณะกรรมการประเมิน 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 3.95 3.61 
องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 5.00 5.00 
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 4.00 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารและการจัดการ  5.00 5.00 
เฉลี่ยคะแนนทุกองค์ประกอบ 4.52 4.28 
ผลการประเมิน ระดับดีมาก ระดับดี 

 
เกณฑ์การประเมิน 
 

คะแนน ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตารางผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1  ผลการบริหารจัดการ

หลักสูตรโดยรวม 
3 คะแนน 

23.38 
3.34 3.34 

7 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2  อาจารย์ประจ าคณะ            

ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 24 
11.5 ร้อยละ 

37.7 
4.71 

30.5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3  อาจารย์ประจ าคณะ          

ที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ ร้อยละ 48 
2 ร้อยละ 

6.56 
0.55 

30.5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.4  จ านวนนักศ ึกษาเต  มเวลา

เทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
5 คะแนน 

588.22 
10.89 5.00 

30.5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.5  การบริการนักศึกษา               

ระดับปริญญาตรี 
6 ข้อ 5 ข้อ 4.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  กิจกรรมนักศึกษา             
ระดับปริญญาตรี 

6 ข้อ 5 ข้อ 4.00 

เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบท่ี 1 ระดับดี  3.62 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1  ระบบและกลไก               
การบรหิารและพัฒนางานวิจยัหรือ              
งานสร้างสรรค ์ 

6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2  เงินสนับสนุนงานวิจยั             
และงานสร้างสรรค ์ 

48,000 
บ/คน 

2,228,926 
73,079.54 5.00 

30.5 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวชิาการ             

ของอาจารยป์ระจ าและนักวิจยั ร้อยละ 30 
85 ร้อยละ 

278.69 
5.00 

30.5 
เฉลี่ยคะแนน องค์ประกอบที่ 2 ระดับดีมาก 5.00 
องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
    ตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 3 ระดับ 5.00  
องค์ประกอบที่ 4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 ระบบและกลไก               6 ข้อ 5 ข้อ 4.00 
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องค์ประกอบคุณภาพ/ตัวบ่งชี ้ เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนการ
ประเมิน 

(ตามเกณฑ์ 
สกอ.) 

ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 
(%หรือ
สัดส่วน) ตัวหาร 

การท านุบ ารุงศ ิลปะและวัฒนธรรม 
เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 4 ระดับดี  4.00 
องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 การบริหารของคณะ            
เพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธต์ามพันธกิจ 
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสตูร 

5 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

เฉลี่ยคะแนน  องค์ประกอบที่ 5 ระดับดีมาก 5.00 
 

เฉลี่ยคะแนน ทุกองค์ประกอบ ระดับดี 4.28 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 - 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 - 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 - 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 
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ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

องค์ประกอบ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 
 ผลการประเมิน 

0.00 – 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51 – 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

I P O รวม 

องค์ประกอบที่ 1 3.49 4.00 3.41 3.61 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 2 5.00 5.00 5.00 5.00 ระดับดมีาก 
องค์ประกอบที่ 3 - 5.00 - 5.00 ระดับดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 - 4.00 - 4.00 ระดับดี 
องค์ประกอบที่ 5 - 5.00 - 5.00 ระดับดมีาก 
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบ 

3.87 4.57 4.21 4.28 ระดับดี 

ผลการประเมิน 
ระดับดี 

ระดับดี
มาก 

ระดับดี ระดับดี  

 

หมายเหตุ ตัวบ่งช้ี 1.1 เป็นค่าคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดบัหลักสตูรทุกหลักสตูร 
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รายงานผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 

องค์ประกอบที่ 1 : การผลิตบัณฑิต 
จุดเด่น 
1.  จ านวนนักศึกษาเต มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ าอยู่ในสัดส่วนพอดี 
2.  อาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
ควรส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาวิชาการให้มากขึ้น 
 
องค์ประกอบที่ 2 : การวิจัย 
จุดเด่น 
1. คณะมีการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับเครือข่ายในการน าเสนอผลงานวิจัยที่ชัดเจนและ
ต่อเนื่อง 
2.  คณะมีการส่งเสริมให้อาจารย์รับทุนวิจัยต่อเนื่องทุกปี 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.  ควรมีการผลักดันงานประชุมวิชาการของเครือข่ายให้เข้าสู่ระดับนานาชาติ 
2.  ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนวิจัยภายนอกให้มากข้ึน 
3.  การบริหารระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย  การรักษาความปลอดภัยงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
คณะควรมีการด าเนินการให้เห นผลชัดเจน  
องค์ประกอบที่ 3 : การบริการวิชาการ 
จุดเด่น 
ผู้บริหารคณะมีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการเชิงรุกอย่างเห นผล
ชัดเจน 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้บริหารคณะควรผลักดันให้มีการพัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการของคณะ  ให้มีความชัดเจน  
และระบุถึงเป้าหมายเชิงคุณภาพ  เป้าหมายเชิงปริมาณด้วย  
2.  ควรระบุตัวชี้วัดในแผนบริการวิชาการแก่สังคม  โดยจ าแนกออกมาเป็นระดับให้ชัดเจน  ได้แก่ 
     2.1  ตัวชี้วัดความส าเร จในระดับแผนบริการวิชาการแก่สังคม 
     2.2  ตัวชี้วัดความส าเร จในระดับโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 
 
 
 
 
 



20 

 

องค์ประกอบที่ 4 : การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
จุดเด่น 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1.  ควรมีการประเมินความส าเร จตามตัวบังชี้ของวัตถุประสงค์ของแผนให้ชัดเจน 
2.  ควรน าผลการประเมินการปรับปรุงแผนไปปรับปรุงรูปแบบหรือกิจกรรมอย่างชัดเจน 
 

องค์ประกอบที่ 5 : การบริหารจัดการ 
จุดเด่น 
1.  คณะมีวิสัยทัศน์  และค าอธิบายวิสัยทัศฯอย่างชัดเจน  ท าให้ภาพอนาคตของคณะที่ต้องการ
ขับเคลื่อนมีความชัดเจนต่อการด าเนินงานของบุคลากร 
2.  ผู้บริหารและบุคลากรมีความสามัคคีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  ท าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ไม่ขาดช่วง 
3.  ผู้บริหารในคณะทุกส่วนงานให้ความส าคัญกับการด าเนินงานภายใต้เกณฑ์การประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  ควรเพิ่มตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ 
2.  ควรมีการค านวณต้นทันต่อหน่วยการผลิตจ าแนกรายสาขาวิชา 
3.  ควรมีการระบุสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาบุคลากรให้มีความชัดเจน 
4.  ควรจัดท าประเด นความเสี่ยงในประเด นทางด้านการเงิน (Financial Risk)  และประเด นความ
เสี่ยงเก่ียวกับกฎหมายและกฎระเบียบ(Compliance Risk) 
5.  ควรจัดท ารายงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  10  หลัก  โดยจัดท าในลักษณะตาราง
แสดงข้อมูลที่คลอบคลุมและชัดเจน  ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ล าดับที่ หลักธรรมาภิบาล ผลการด าเนินงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 
เอกสารหลักฐานและ
ภาพถ่ายที่อ้างอิง 

หมายเหตุ 

1 หลักประสิทธิผล    
2 หลักประสิทธิภาพ    
3 หลักการตอบสนอง    
4 หลักภาระรับผิดชอบ    
5 ฯลฯ     
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายตัวบ่งชี ้
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1  :  ผลการบรหิารจดัการหลักสูตรโดยรวม 
 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 

3 คะแนน 
23.31 

3.33  3.33 
7 

ผลการประเมินกรรมการ 
3 คะแนน 

23.38 3.34  3.34 
7 

 

ข้อค้นพบ                
  พบว่ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรระดับปริญญาตรี 5 หลักสูตร ปริญญาโท 1 
หลักสูตร  ปริญญาเอก 1 หลักสูตร 
 

จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                                                ผศ.ดร.ทรงกลด  พิมพิศาล 
                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันที่ 11  กรกฎาคม  2560  
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.2  :  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
  

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 24 
11.5 

ร้อยละ 37.7  4.71 
30.5 

ผลการประเมินกรรมการ 
ร้อยละ 24 

11.5 
ร้อยละ 37.7  4.71 

30.5 
 

ข้อค้นพบ                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                                               ผศ.ดร.ทรงกลด  พิมพิศาล                                                                        
       คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันที่ 11  กรกฎาคม  2560 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.3  :  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ 
  

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 48 
2 

ร้อยละ 6.56  0.55 
30.5 

ผลการประเมินกรรมการ 
ร้อยละ 48 

2 
ร้อยละ 6.56  0.55 

30.5 
 

ข้อค้นพบ                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น 
 
 

                                                                                ผศ.ดร.ทรงกลด  พิมพิศาล            
                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันที่ 11  กรกฎาคม  2560 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.4  :  จ านวนนักศ ึกษาเต  มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 
 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 

5 คะแนน 
588.22 

10.89  5.00 
31 

ผลการประเมินกรรมการ 
5 คะแนน 

588.22 
10.89  5.00 

31 
 

ข้อค้นพบ                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                                                                                ผศ.ดร.ทรงกลด  พิมพิศาล            
                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันที่ 11  กรกฎาคม  2560 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.5  :  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 

6 ข้อ 
6  ข้อ 

6 ข้อ  5.00 
6  ข้อ 

ผลการประเมินกรรมการ 
6 ข้อ 

5  ข้อ 
5 ข้อ  4.00 

6  ข้อ 
 

ข้อค้นพบ                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
การประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมแนะแนวและการให้บริการให้ครบข้อ 1-3  และน าไป
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ  และการให้ข้อมูลให้สูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
 

                                                                                   ผศ.ดร.ทรงกลด  พิมพิศาล            
                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันที่ 11  กรกฎาคม  2560 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1.6  :  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2558 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 

6 ข้อ 
6 

6 ข้อ  5.00 
6 

ผลการประเมินกรรมการ 
6 ข้อ 

5 
5 ข้อ  4.00 

6 
 

ข้อค้นพบ                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรประเมินผลความส าเร จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  ตามแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
 

                                                                        
   ผศ.ดร.ทรงกลด  พิมพิศาล 

                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                          วันที่ 11  กรกฎาคม  2560
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.1  :  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์
  

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2558 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 

6 ข้อ 
6 

6 ข้อ  5.00 
6 

ผลการประเมินกรรมการ 
6 ข้อ 

6 
6 ข้อ  5.00 

6 
 

ข้อค้นพบ                
 
จุดเด่น 
 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. การสนับสนุนพันธกิจการวิจัยโดยเฉพาะการรักษาความปลอดภัยงานวิจัยในรูปแบบต่างๆยังไม่มี
ความรัดกุมและปลอดภัยเท่าที่ควร  ควรด าเนินการให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 
2.  คณะควรก าหนดระบบกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยให้เกิดการด าเนินการเป็นขั้นตอนการใช้
ระบบอย่างชัดเจน 
 

                                                                                  ผศ.ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม                                                                           
       คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันที่ 11  กรกฎาคม  2560 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.2  :  เงินสนบัสนุนงานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 
 เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2558 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 60,000 

บ/คน 
3,423,926 

110,449.23  5.00 
31 

ผลการประเมินกรรมการ 60,000 
บ/คน 

2,228,926 
73,079.54  5.00 

30.5 
 

ข้อค้นพบ                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดเด่น 
อาจารย์มีการเงินสนับสนุนจากงานวิจัยภายในทุกคน 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรเพิ่มแหล่งเงินทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกให้มากข้ึน 
 
 

                                                                                  ผศ.ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม                                                                           
       คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันที่ 11  กรกฎาคม  2560 



31 
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  2.3  :  ผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 
 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2558 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 

ร้อยละ 30 
85 

ร้อยละ 274.19  5.00 
31 

ผลการประเมินกรรมการ 
ร้อยละ 30 

85 
ร้อยละ 278.6 9  5.00 

30.5 
 

ข้อค้นพบ                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดเด่น 
อาจารย์ในคณะมีการน าเสนองานวิจัย  และตีพิมพ์ผลงานวิจัยที่ชัดเจน 

จุดที่ควรพัฒนา 
ควรเพิ่มการตีพิมพ์ในฐานที่สูงขึ้น  หรือต่างประเทศ 
 

                                                                              ผศ.ดร.พูนศักดิ์  ศิริโสม                                                                           
       คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันที่ 11  กรกฎาคม  2560 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  :  การบริการวิชาการแก่สังคม 
 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 

5 ข้อ 
6 

6 ข้อ  5.00 
6 

ผลการประเมินกรรมการ 
5 ข้อ 

6 
6 ข้อ  5.00 

6 
 

ข้อค้นพบ                
 
 
 
จุดเด่น 
ผู้บริหารคณะมีศักยภาพในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการบริการวิชาการเชิงรุกอย่างเห นผล
ชัดเจน 
 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. ผู้บริหารคณะควรผลักดันให้มีการพัฒนาระบบกลไกการบริการวิชาการของคณะ  ให้มีความชัดเจน  
และระบุถึงเป้าหมายเชิงคุณภาพ  เป้าหมายเชิงปริมาณด้วย  
2.  ควรระบุตัวชี้วัดในแผนบริการวิชาการแก่สังคม  โดยจ าแนกออกมาเป็นระดับให้ชัดเจน  ได้แก่ 
     2.1  ตัวชี้วัดความส าเร จในระดับแผนบริการวิชาการแก่สังคม 
     2.2  ตัวชี้วัดความส าเร จในระดับโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

                                                                                 รศ.ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์                                                                           
       คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันที่ 11  กรกฎาคม  2560 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1  :  ระบบและกลไกการท านุบ ารงุศ ิลปะและวัฒนธรรม 

 
เป้าหมาย 

ปีการศึกษา 
2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 

6 ข้อ 
6 

6 ข้อ  5.00 
7 

ผลการประเมินกรรมการ 
6 ข้อ 

5 
6 ข้อ  4.00 

7 
 

ข้อค้นพบ                
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดเด่น 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  ควรประเมินความส าเร จตามตัวบ่งชี้  ตามวัตถุประสงค์ของแผนอย่างชัดเจน 
2.  ควรน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  

                                                                                 ผศ.ดร.ทรงกลด  พิมพิศาล                                                                           
       คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
                                                                                 วันที่ 11  กรกฎาคม  2560 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1 :  การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ

เอกลักษณ์ของคณะ 

 เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 

7 ข้อ 
7 

7 ข้อ  5.00 
7 

ผลการประเมินกรรมการ 
7 ข้อ 

7 
7 ข้อ  5.00 

7 
 

ข้อค้นพบ                
1.  คณะมีแผนยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ฉบับที่  3  พ.ศ.2560-2564  มีสาระส าคัญที่
ครบถ้วน 
2.  คณะมีแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปี  2560-2564  ที่มีการวิเคราะห์ SWOT  และก าหนด
ความเชื่อมโยงของแผนอย่างชัดเจน 
3.  คณะมีการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประจ าปีงบประมาณ  2560  
อย่างชัดเจน 
4.  คณะมีระบบกลไกที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพการศึกษาที่ชัดเจน 

จุดเด่น 
1.  คณะมีวิสัยทัศน์  และค าอธิบายวิสัยทัศฯอย่างชัดเจน  ท าให้ภาพอนาคตของคณะที่ต้องการ
ขับเคลื่อนมีความชัดเจนต่อการด าเนินงานของบุคลากร 
2.  ผู้บริหารและบุคลากรมีความสามัคคีน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  ท าให้การบริหารงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ไม่ขาดช่วง 
3.  ผู้บริหารในคณะทุกส่วนงานให้ความส าคัญกับการด าเนินงานภายใต้เกณฑ์การประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

 

จุดที่ควรพัฒนา 
1.  ควรเพิ่มตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยกับแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะ 
2.  ควรมีการค านวณต้นทันต่อหน่วยการผลิตจ าแนกรายสาขาวิชา 
3.  ควรมีการระบุสัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อการพัฒนานักศึกษาและการพัฒนาบุคลากรให้มีความชัดเจน 
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4.  ควรจัดท าประเด นความเสี่ยงในประเด นทางด้านการเงิน (Financial Risk)  และประเด นความ
เสี่ยงเก่ียวกับกฎหมายและกฎระเบียบ(Compliance Risk) 
5.  ควรจัดท ารายงานการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  10  หลัก  โดยจัดท าในลักษณะตาราง
แสดงข้อมูลที่คลอบคลุมและชัดเจน  ดังตารางต่อไปนี้ 
 
ล าดับที่ หลักธรรมาภิบาล ผลการด าเนินงานตาม

หลักธรรมาภิบาล 
เอกสารหลักฐานและ
ภาพถ่ายที่อ้างอิง 

หมายเหตุ 

1 หลักประสิทธิผล    
2 หลักประสิทธิภาพ    
3 หลักการตอบสนอง    
4 หลักภาระรับผิดชอบ    
5 ฯลฯ    

 

 

                                                                               รศ.ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์ 
                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันที่ 11  กรกฎาคม  2560 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  รายตัวบ่งชี้ 
วงรอบประเมินปีการศึกษา  2559 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5.2  :  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2559 

ผลการด าเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย 
 = บรรลุ 
 = ไม่บรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

ผลลัพธ์ 
(% หรือสัดส่วน 

ข้อ) 
ผลการประเมินตนเอง 

5 ข้อ 
6 

6 ข้อ  5.00 
6 

ผลการประเมินกรรมการ 
5 ข้อ 

6 
6 ข้อ  5.00 

6 
 

ข้อค้นพบ                
1.  คณะมีระบบกลไกการประกันคุณภาพหลักสูตรอย่างเป็นรูปธรรม 
2.  คณะมีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประกันคุณภาพการศึกษาภายในทั้งใน
ระดับสาขาวิชา และระดับคณะวิชา  ประจ าปีการศึกษา  2559 

จุดเด่น 
ผู้บริหารในคณะทุกส่วนงานให้ความส าคัญกับการด าเนินงานภายใต้เกณฑ์การประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

จุดที่ควรพัฒนา 
ผู้บริหารคณะควรมีการสรุปการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือการด าเนินงานของหลักสูตรให้ชัดเจน  โดยอาจ
ท าในรูปแบบของตารางสรุปในแต่ละหลักสูตรว่าได้รับการจัดสรรทรัพยากรอะไรบ้าง  เป็นไปตาม
ความต้องหรือไม่ 
  

                           รศ.ดร.สุบรรณ  เอี่ยมวิจารณ์ 
                                                                           คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 

                                                                          วันที่ 11  กรกฎาคม  2560 
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ภาคผนวก  ข 

ก าหนดการตรวจประเมิน 
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 ก าหนดตรวจการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2559 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

วันที่  11 กรกฎาคม  2560 
ณ  ห้องประชุมคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  ชั้น 1 อาคาร 38 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
 

วัน  เวลา กิจกรรมในการด าเนินการ ผู้รับผิดชอบ สถานที ่
11  กรกฎาคม 2560  

08.30 – 09.00 น. คณะกรรมการประเมินฯ ประชุม 
เพ่ือซักซ้อมก าหนดการ 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ห้องประชุมคณะฯ 

09.00 – 09.45 น. 
 

-  ผู้บริหารกล่าวต้อนรับ 
-  ประธานกรรมการประเมินฯ  ชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
-  น าเสนอผลการด าเนินงานตาม SAR 

คณะ ห้องประชุมคณะฯ 

09.45 – 12.00 น. 
 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสาร
หลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ หรือ
เอกสารอ่ืน ๆ   

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ห้องประชุมคณะฯ 

12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน คณะ  
13.00-14.00 น. 

 
คณะกรรมการประเมินฯ  สัมภาษณ์  
ผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

1. ผู้บริหาร 
2. บุคลากร 
3. อาจารย์  
4. นักศึกษา  
5. ศิษย์เก่า 
6. ผู้ใช้บัณฑิต 

คณะ ห้องประชุมคณะฯ 

14.00 – 15.00 น. 
 

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจเอกสาร
หลักฐานประกอบแต่ละตัวบ่งชี้ หรือ
เอกสารอ่ืน ๆ  (ต่อ) 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ห้องประชุมคณะฯ 

15.00 – 16.00 น. 
 

ประชุมคณะกรรมการประเมินฯ 
เตรียมการรายงานผล 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ห้องประชุมคณะฯ 

16.00 – 17.00 น. 
 

คณะกรรมการประเมินฯ รายงานผล 
การประเมินฯ ด้วยวาจา ต่อผู้บริหารและ
บุคลากร 

คณะกรรมการ
ประเมิน 

ห้องประชุมคณะฯ 
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ภาคผนวก  ค 

บันทึกภาคสนาม 
- ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
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บันทึกภาคสนาม 
 

 

ข้อมูลการสัมภาษณ์ 
 

ผู้บริหาร     จ านวน 1 คน 
 

ผลการสัมภาษณ์ 
1. งบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ 
2. ข้อเสนอแนะ ระบบ  กิจกรรมมหาวิทยาลัยยังไม่มีการขับเคลื่อน การประสานงาน

ระหว่างการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยกับอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาควรมีการ
ประสานงานอย่างใกล้ชิด และรับทราบข้อมูลการจัดกิจกรรมที่ทันสถานการณ์ 

 
อาจารย์     จ านวน 1 คน 
 

ผลการสัมภาษณ์ 
1. สอนร่วมในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. มีความสุขในการท างาน 
3. คณะสนับสนุนงบพัฒนาตนเองทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 

 
 

เจ้าหน้าที่     จ านวน 1 คน 
 

ผลการสัมภาษณ์ 
1. ผู้บริหารเปิดโอกาสให้แสดงศักยภาพในการท างาน 
2. ผู้บริหารมีความเอ้ืออาทร  ท างานอย่างมีความสุขในการท างาน 

 
นักศึกษา    จ านวน 2 คน 
 1.  ชื่อ-สกุล นายเอกรินทร์ บุตรกาศ  สาขาวิชา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร 
 2.  ช่ือ-สกุล นายกฤษดา กันยา  สาขาวิชา การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการสัมภาษณ์ 
1. เหตุผลที่เลือกเรียนที่คณะฯ มีรุ่นพี่ที่บ้านมาเรียน  
2. ค่าเล่าเรียนเหมาะสม 
3. ชอบรายวิชาเขียนโปรแกรม 
4. กิจกรรมเชียร์กับแข่งกีฬาให้รุ่นพี่รู้จักรุ่นน้อง มีความสัมพันธ์กัน 
5. จุดเด่นของหลักสูตรคืออาจารย์ผู้สอน 
6. อยากให้มีสถานที่จอดรถ 
7. อยากให้เพ่ิมระบบ wifi  นอกบริเวณอาคาร 
8. สถานที่ในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ 
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ศิษย์เก่า    จ านวน 1 คน 
 ชื่อ-สกุล นายสุรเชษฏ์  นาบ ารุง  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ผลการสัมภาษณ์ 
1. ได้เข้าท างานตรงกับสาขาวิชาที่ส าเร จการศึกษา 
2. ได้ใช้งานเกี่ยวกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. เครื่องคอมพิวเตอร์มีสเปคที่ประมวลผลได้ดี 
4. ประทับใจกับหลักสูตรเพราะมีความหลากหลาย 
5. อยากให้อาจารย์เติมความรู้ด้านไอทีให้มาก 
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ภาคผนวก  ง 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน 
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ภาคผนวก  จ 

ภาพกิจกรรมการประเมิน 
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ภาพกิจกรรมการประกันคุณภาพ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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