(ร่าง)

ร่างรายงาน มคอ. 7

การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสู ตร ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ ธุรกิจ (หลักสู ตรปรับปรุ ง พ.ศ.2555)
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปี การศึกษา 2557 วันทีร่ ายงาน 24 กรกฎาคม 2558
หมวดที่ 1 ข้ อมูลทัว่ ไป
รหัสหลักสู ตร25500211107412
อาจารย์ ประจาหลักสู ตร
มคอ 2
ปัจจุบนั
ตาแหน่ง
เอกสาร/หลักฐาน
นางสาวณัฐภัค พิธรัตน์
1. นายอุทิศ แสงละเอียด*
ประธานหลักสู ตร
มคอ.2 /พส.2-2
นางอิสยาภรณ์ ประเสริฐสังข์
2. นายคมกริช วงศ์แข*
กรรมการ
มคอ.2 /พส.2-2
นายธีระพล ศิระบูชา
3.นางชุติญา คันธพนิต
กรรมการ
มคอ.2 /พส.2-2
นางสาวแพรวไพลิน จันทร์โพธิ์ศรี
4. นายธีระพล ศิระบูชา
กรรมการ
มคอ.2 /พส.2-2
นางสาวพัชรี จิตระวัง
5.นางอิสยาภรณ์ ประเสริฐสังข์
กรรมการ
มคอ.2 /พส.2-2
**หมายเหตุ: อาจารย์ประจาหลักสู ตรปั จจุบนั มติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นชอบ ในวาระการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558
อาจารย์ ผ้ สู อน (สานักบริ หารหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี / สานักงานบริ หารหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา) อ้างอิงตารางที่ 1-3
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สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การกากับให้ เป็ นไปตามมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน ที่ดาเนินการจัดการเรียนการ
1
จานวนอาจารย์ประจาหลักสู ตร
สอนในปี 2557 และไม่ได้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น ได้แก่ 1. อ.ดร.อุทิศ แสงละเอียด 2. อ.
ดร.คมกริช วงศ์แข และ 3. อ.ดร.ชุติญา คันธพนิต
อาจารย์ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 5 คน มีคุณวุฒิขั้นต่าระดับปริญญาโทในสาขาวิชา
2
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสู ตร
เศรษฐศาสตร์และสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีความสัมพันธ์กับรายวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
• อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
1. อ.ดร.อุทิศ แสงละเอียด
2. อ.ดร.คมกริช วงศ์แข
3. อ.ธีระพล ศิระบูชา
4. ผศ.อิสยาภรณ์ ประเสริฐสังข์
• อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
1. อ.ดร.ชุติญา คันธพนิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจในวงรอบประเมินนี้เป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ซึ่งมี
11
การปรับปรุ งหลักสู ตรตามรอบระยะเวลาที่
ระยะเวลาในการดาเนินงานยังไม่ครบ 5 ปีตามกรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร
กาหนด
หลักสูตร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต
12
การดาเนิ นงานให้เป็ นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตได้ดาเนินการประชุมเพื่อวางแผน
ดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสู ตร
ติดตาม และทบทวน ผลการดาเนินงาน จานวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อนาผลการประชุมมา
และการเรี ยนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
ปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และแนวทางใน
การพัฒนาปรับปรุง มคอ. 2 ต่อไป
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2. ได้มีการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามที่ระบุไว้
ใน มคอ. 2 จานวนทั้งสิ้น 13 ข้อ และในรอบปีการศึกษา 2557
3. มคอ 3 ของปีการศึกษา 1 และ 2 / 2557 ครบทุกรายวิชา
4. มคอ 5 ของปีการศึกษา 1 และ 2 / 2557 ครบทุกรายวิชา
มคอ 7 ได้จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ภายใน 60 วัน

ตัวบ่ งชี้
การบริหารและพัฒนา
อาจารย์







หมวดที่ 2 อาจารย์
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่ งชี้ต่อไปนี้
ผลการดาเนินงาน
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย
 ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ทั้งสิ้น 7 ขั้นตอนดังนี้
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพสารวจ/วิเคราะห์อัตรากาลัง 5 ปี
 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาการกาหนดอัตรากาลังในแต่ละสาขาวิชา
 อาจารย์เพียงพอต่อการวางแผนอัตรากาลังประจาในแต่ละหลักสูตร
 กรณีอาจารย์ลาออกยังคงอัตราว่าง เพื่อ สรรหาอาจารย์ใหม่ทดแทนอัตราว่างและรับเข้าตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยที่กาหนด
 อาจารย์ประจาหลักสูตรครบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
 นารายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 สารวจความพึงพอใจอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต
แนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน พิจารณาสรรหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์
กับหลักสูตรมาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตตามมติ
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ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ 1. อ.ดร.อุทิศ แสงละเอียด 2. อ.ดร.คมกริช วงศ์แข และ 3.
อ.ดร.ชุติญา คันธพนิต
 การบริหารอาจารย์ ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย
1. ระบบและกลไกบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ทั้งสิ้น 7 ขั้นตอนดังนี้
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพสารวจ/วิเคราะห์อัตรากาลัง 5 ปี
 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาการกาหนดอัตรากาลังในแต่ละสาขาวิชา
 การพัฒนาทักษะ อาจารย์ทางวิชาการ หรือวิชาชีพ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการชุมชน และ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรายงานผลการพัฒนาทักษะ
 การอบรมจรรยาบรรณบุคลากร
 การประเมินการปฏิบัติงาน
 แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้บุคลากรรับทราบเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ยกย่องบุคลกรดีเด่นด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพนักงานสายสนับสนุน
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน พิจารณาการสรรหาและเพิ่มอัตรากาลัง
สาหรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรเพิ่มเติม
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตตาม
มติความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย
1. ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ทั้งสิ้น 6 ขั้นตอน
ดังนี้
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพจัดทาแผนพัฒนา อาจารย์รายบุคคล 5 ปี
 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจาปี
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 ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ในการพัฒนาประชุม/อบรม/สัมมนาในประเทศและต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
 ส่งเสริมการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการหรือชานาญการ
 ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 รายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจบัณฑิต
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ จัดทาโครงการสนับสนุนเงินอุดหนุนทุน
วิจัยให้กับคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาเสนอเป็นผลงานวิชาการต่อไป หรือส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการ
อบรมอย่างต่อเนื่อง
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ อาจารย์ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตมีการจัดทา
งานวิจัยที่ตรงกับสาขาวิชาฯ และมีผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ 1 ท่าน คือ รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
ข้อมูลเพิ่มเติม คณะการบัญชีและการจัดการมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน โดยเร่งรัดพัฒนาเพื่อ
เพิ่มจานวนอาจารย์ที่คุณวุฒิปริญญาเอก และผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้อาจารย์ทุกคน
ได้พัฒ นาตนเองให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณละ 30,000 บาท ส าหรับอาจารย์แต่ละท่าน ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ประธาน
หลักสูตรได้รับการพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรบหลักสูตรผู้ประเมิน การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
เพื่อพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา และนามาถ่ายทอดให้กับอาจารย์ประจาหลักสูตร คณาจารย์ในสาขา
และนิสิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจในคณะฯ ผ่านการประชุมสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รวมถึงได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรได้พัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีการนาเสนอ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะการบัญชีและการจัดการ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตร และคณาจารย์ใน
สาขาวิชาการเศรษฐศาสตร์พัฒนาตนเอง โดยการสร้างผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ตารา เอกสาประกอบการสอน
งานวิจัย หรือบทความวิชาการ และได้มีการกากับ ดูแล และติ ดตามการสร้างผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้น คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการสร้างผลงานวิจัยของคณาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่

\มคอ 7 สาขาวืชา ป.ตรี 2557 เสนอกรรมการผูท
้ รงคุณวุฒิ 1-3 กย 58 final\1_มคอ.7 ศบ.เศรษฐศาสตร์

c:\users\administrator\desktop\1 มคอ 7 ปี 57

ปริ้ นเสนอกรรมการ.docx

5

ตาแหน่งวิชาการ ทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน และทุนวิจัยใน
ชั้นเรียน ซึ่งผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตร ได้นามาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ของผู้เรียน โดย
อ้างอิงจากผลการวิจัย ซึ่งปรากฏให้เห็นได้จาก มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา
ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน จะได้รับการประเมินจากนิสิตซึ่งเป็นผู้เรียน ซึ่งนิสิต
สามารถประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบลงทะเบียน ผลการประเมินการสอนของอาจารย์จะถูกนามาใช้ในการพัฒนาการสอน
ของอาจารย์
ในการจัดประชุมสาขา ตามโครงการ Positioning สาขาการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้เชิญอาจารย์อาวุโส และอาจารย์ที่มี
เทคนิคการสอนที่โดดเด่น มาถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการสอนให้กับคณาจารย์ในสาขา โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ เพื่อ
เป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร และคณาจารย์ในสาขา
จากการวิเคราะห์กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ พบว่ า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
ในขณะที่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตรยังมีจานวนน้อย ทางคณะฯ และหลักสูตรฯ จึงได้มี
นโยบายในการกระตุ้นเพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการให้มากขึ้น
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
•
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 40
•
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งวิชาการ เท่ากับ 20
•
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรเท่ากับ 40

คุณภาพอาจารย์

ผลทีเ่ กิดกับอาจารย์

 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
 อาจารย์ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิตไม่มีการลาออกหรือเกษียณอายุราชการ
 มีการปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 ทีไ่ ด้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่
ได้รับมอบหมาย โดยในปีการศึกษา 2557 ได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร 3 คน ได้แก่ 1. อ.ดร.อุทิศ
แสงละเอียด 2. อ.ดร.คมกริช วงศ์แข และ 3. อ.ดร.ชุติญา คันธพนิต เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความ
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เหมาะสมมากยิ่งขึ้น
 ความพึงพอใจของอาจารย์
จากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ เพื่อวางแผน กากับดูแล ประเมินผล และทบทวนผลการดาเนินงาน
การปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน มีส่วนร่วมในการเสนอความคิด เพื่อการดาเนินงานที่มี
คุณภาพ แสดงถึงความพึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตร แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตร จะดาเนินการสารวจความพึงพอใจต่อ
การบริหารหลักสูตรเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557 เพื่อรายงานต่อที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และที่ประชุม
กรรมการบริหารคณะการบัญชีและการจัดการต่อไปค่าคะแนนอยู่ที่ 4.22

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ข้ อมูลนักศึกษา (สานักบริ หารหลักสู ตรระดับปริ ญญาตรี / สานักงานบริ หารหลักสู ตรระดับบัณฑิตศึกษา)
ปี การศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ มใช้หลักสู ตร)
จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริ ง)ในแต่ละปี การศึกษา
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
2553
97
73
71
13
104
85
77
14
2554
128
103
100
2555
179
143
2556
180
2557
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ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา ซึ่งจะเห็นได้วา่ การเปลี่ยนแปลงของจานวนนักศึกษาไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเพียงพอที่จะแสดงให้เห็นแนวโน้มหรื อการเปลี่ยนแปลง
ที่ชดั เจนมากนักดังนั้นปั จจัยที่เป็ นผลกระทบต่อจานวนนักศึกษาจึงไม่มีความชัดเจนมากนัก

ตัวบ่ งชี้
การรับ
นักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
 การรับนิสิต
1. มีระบบและกลไกการรับนิสิต 10 ขั้นตอนดังนี้
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพจัดทาแผนรับนิสิต 5 ปี เสนอไปยังกองแผนงาน
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรับสมัครนิสิต/ (กรณีคณะฯดาเนินการเองผ่านเว็บไซต์
 ศูนย์บริการวิชาการจัดทาแผ่นพับและเอกสาร ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
 รับสมัครนิสิตตามรอบระยะเวลาที่รับสมัคร
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
 สอบคัดเลือกตามเกณฑ์
 ประกาศผลสอบ
 รายงานตัวนิสิตใหม่
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพเปรียบเทียบจานวนนิสิตลงทะเบียนเรียนกับแผนการรับนิสิตเสนอผู้บริหาร
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 ฝ่ายวางแผนตรวจสอบรายรับจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอต่อกองแผนงาน
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการรับนิสิตระดับปริญญาตรี
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ ประชาสัมพันธ์ที่ดี สร้างพันธมิตรกับสื่อสารมวลชน กาหนดช่วงเวลาใน
การรับนิสิต กาหนดจานวนนิสิตที่เรียนในแต่ละห้อง การจัดสรรงบประมาณการรับนิสิตที่มากขึ้น
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ จานวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาเกินเป้าหมายในแต่ละปีการศึกษา เช่น 54 = 104 / 55 = 128 / 56
= 179 / 57 = 180

 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 5 ขั้นตอนดังนี้
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 ประชุมร่วมกับสานักบริหารกิจการนิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
 ดาเนินการจัดกิจกรรม
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
 รายงานผลการจัดกิจกรรม
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ การปรับปรุงการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประมาณ 2-3 วัน
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ จัดโครงการปฐมนิเทศเป็นระยะเวลา 2-3 วัน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย กิจกรรมการ
ปฐมนิเทศประกอบด้วย การแสดงวิสัยทัศน์ของคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานสายสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ความรู้
ก่อนเข้าศึกษาให้นิสิตใหม่
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ข้อมูลเพิ่มเติม การเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตก่อนเข้าศึกษาแล้ว หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ยังได้ดาเนินการโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับ
นิสิตตลอดระยะเวลาของการเรียนตามหลักสูตร ทั้งด้านการให้ความรู้ ฝึกทักษะการดารงชีวิตในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ตลอดจนปลูก
จิตสานึกการมีจิตสาธารณะ และการให้บริการในวิชาชีพ ในโครงการต่างๆ อาทิ โครงการอบรมเศรษฐศาสตร์พื้นฐานให้ชุมชน โรงเรียนใกล้เคียง โครงการตอบ
ปัญหาเศรษฐศาสตร์และการเงิน โครงการสัมนาเพื่อศึกษาการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการประยุกต์กระบวนการดังกล่าวในการบูรณณการใช้
ในระดับตาบลของจังหวัดมหาสารคาม โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนของสาขาเศรษฐศาสตร์ . โครงการ สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิตในหัวข้อ “บัณฑิตใน
อุดมคติ ใน AEC และเทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน” และนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่
ประจาปีการศึกษา 2558 กลุ่ม ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2558

ผลจาการเตรียมความพร้อม และการจัดโครงการต่าง ๆ ของสาขา พบว่า นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นิสิตพัฒนาทักษะ
การคิดนิสิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้เป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการ การประกวดแผนการตลาดเชิงกิจกรรม Marketing Plan Contest#6 By
A.P. ในงาน Bangkok International Motor Show ณ Impact Arena เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
วิเคราะห์อย่างต่อเนื่อง รวมถึงนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้รับรางวัลในการนาเสนอบทความในการประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ
 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
การ
1. มีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว 5 ขั้นตอนดังนี้
ส่ งเสริ ม
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
และพัฒนา
 การประชุมอาจารย์ประจาปีการศึกษา 2557 จากคณบดี(เกี่ยวกับการให้คาปรึกษานิสิต)
นักศึกษา
 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาทางวิชาการ ทักษะชีวิต ปัญหาด้านเศรษฐกิจ (ทุนการศึกษาโดยประสานงานกับกิจการนิสิต)
 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลการให้คาปรึกษาตามแบบรายงานการปฏิบัติงานหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่ปรึกษา
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
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3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ กาหนดให้มีการเข้าพบนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รายงานการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาที่นาส่งคณบดี
ข้อมุลเพิ่มเติม คณะการบัญชีและการจัดการ ได้จัดให้ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนิสิตทุกสาขาวิชา ซึ่งระบบกาหนดให้นิสิตทุกคนมีอาจารย์ที่
ปรึกษา กาหนดบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาและแนะนาแนวทางแก่นิสิตในที่ปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในรั้วมห าวิทยาลัย อาทิ
การลงทะเบียน การพัฒนาศักยภาพทางการเรียน การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ โดยระบบดังกล่าว ได้กาหนดให้มีกิจกรรมพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ ยังได้ขยายช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึ กษาและนิสิตในที่
ปรึกษา ผ่านทาง social media เช่น facebook ของฝ่ายวิชาการ facebook ฝ่ายพัฒนานิสิต facebook กลุ่มนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา และ facebook ของ
ชมรมต่างๆ
จากการทบทวนกระบวนการของระบบการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวทางแก่นิสิต พบปัญหาและอุปสรรคดังนี้
ในบางครั้ง เมื่อนิสิตในที่ปรึกษาต้องการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนาหรือให้เซ็นต์เอกสาร กลับไม่สามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ เนื่องจาก
อาจารย์ติดภารกิจงานสอน ไปราชการต่างจังหวัด หรือไปราชการต่างประเทศ
ปัญหาเกี่ยวข้องกับการถอนและการย้ายสาขาวิชา
จากปัญหาและอุปสรรคของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว ทางคณะฯ และหลักสูตรได้ทาการวิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก้ไขปัญหาดังนี้ จัดสรร
จานวนนิสิตในที่ปรึกษาให้เหมาะสมกับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถดูแลนิสิตได้ไม่เกิน 2 ห้อง เพื่อให้อาจารย์ที่ ปรึกษาได้ดูแลนิสิตในที่
ปรึกษาได้อย่างทั่วถึง รวมถึงกาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเขียนรายงานการเข้าพบนิสิตในที่ปรึกษาทุกภาคเรียน ซึ่งรายละเอียดในรายงานประกอบด้วย วันที่
เข้าพบ เรื่อง/ประเด็นที่เข้าพบพูดคุยกับนิสิต นอกจากนั้น อาจารย์ทุกท่านต้องกาหนดช่วงเวลาที่สามารถให้คาปรึกษา หรือช่วงเวลาที่สามารถให้นิสิตเข้าพบได้
ในแต่ละสัปดาห์ อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ตลอดจนให้ฝ่ายวิชาการคณะการบัญชีและการจัดการเผยแพร่ ข่าวสารและข้อมูลกิจกรรมเพิ่มทักษะใ นการเรียนรู้
อย่างต่อเนื่อง ผลจากการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว ทาให้นิสิตสามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น 5 ขั้นตอนดังนี้
 ปฏิทินการจัดกิจกรรมนิสิต และสาขาวิชากาหนดโครงการพัฒนานิสิตรายสาขาวิชา
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 ดาเนินการจัดกิจกรรม
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
 รายงานผลการจัดกิจกรรม
 ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมในปีถัดไป
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ จัดให้แต่ละสาขาวิชากาหนด positioning ประจาสาขาวิชา
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รายงานความสาเร็จของการจัดทาโครงการตาม positioning ของสาขา
ข้อมูลเพิ่มเติม ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้จัดให้มีการดาเนินงานที่พัฒนาศักยภาพนิสิต และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยคณะการบัญชีและการจัดการได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดโครงการต่าง ๆ ของสาขาวิชาการเศรษฐศาสตร์ ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่เป็น
ประโยชน์ และช่วยพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่มีคุณภาพ ได้แก่
1. โครงการจัดการแข่งขันตอบปัญหาทางเศรษฐศาสตร์และการเงินในงาน MBS Festival
2. โครงการสัมมนาเพื่อศึกษากระบวนการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และการประยุกต์กระบวนการดังกล่าว ในการบูรณาการ
ใช้ในระดับตาบลของจังหวัดมหาสารคาม
3. โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนของสาขาเศรษฐศาสตร์ โครงการ การพัฒนาแผนธุรกิจผลิตภัณฑ์สมุนไพรแปรรูป เสริมสร้างศักยภาพชุมชน
เข้มแข็ง ชุมชนบ้านเชียงเหียน จังหวัดมหาสารคาม
4. โครงการ สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิตในหัวข้อ “บัณฑิตในอุดมคติ ใน AEC และเทคนิคการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน”
5. โครงการนิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ ได้ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ประจาปีการศึกษา 2558 กลุ่ม ณ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 21 – 23 เมษายน 2558
6. โครงการนิสิตเข้าร่วมนาเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
กิจกรรมในแต่ละโครงการที่จัดทา ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้ กับนิสิต
นิสิ ตที่เข้าร่ วมโครงการจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง นอกจากนี้ หลักสู ตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ยังได้ให้
ความสาคัญกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง อาทิ การฝึกงานกับสถานประกอบการ กิจกรรมชมรม ตลอดจนเรียนรู้จากการเข้าแข่งขัน อาทิ การแข่งขันการตอบ
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ปัญหาเศรษฐศาสตร์และการเงินของคณะการบัญชีและการจัดการเอง (งาน MBS Festival) และของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
กระบวนการในการการจัดโครงการของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เริ่มต้นจากการประชุมปรึกษาหารือ ระดมความคิดจากอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับนิสิต เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นไปตามลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ แต่ละโครงการจะคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการอย่างเหมาะสม
เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายหลังจากดาเนินโครงการเสร็จสิ้น คณะกรรมการจัดโครงการจะทาการประเมินผลของโครงกา รโดยประเมิน
จากทั้งคณะกรรมการผู้จัดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินผลในภาพรวมของการจัดโครงการ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข และเพื่อให้การจัดโครงการในครั้ง
ต่อปีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการจัดโครงการต้องจัดทารูปเล่มรายงานผลโครงการนาส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
จากการทบทวนกระบวนการของการพัฒ นาศัก ยภาพ และการเสริ ม สร้า งทั กษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 ได้ พบว่ า โครงการที่ จั ดขึ้ น ใน
ปีงบประมาณ 2557 ควรเพิ่มเติมกิจกรรมหรือโครงการให้มีความทันสมัยมากขึ้น หลักสูตรฯ จึงได้เพิ่มโครงการขึ้นมาในปีงบประมาณ 2558 เช่ น โครงการอบรม
ความรู้พื้นฐานทางด้านเศรษฐศาสตร์ให้ชุมชน และโครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับนิสิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวได้ทันต่อโลกที่
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อให้กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ มีความทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อนิสิตในหลักสูตรมากที่สุด อาจารย์ประจาหลั กสูตร และ
คณาจารย์ในสาขาวิชาการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้มีการประชุม หารือ เพื่อปรับปรุงเปลี่ ยนแปลงกิจกรรมและโครงการให้ทันสมัยอยู่เสมอ และปรับเปลี่ยน
กระบวนการในการจัดกิจกรรมและโครงการให้เหมาะสมกับนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อทาให้กิจกรรมหรือโครงการที่จัดมีประสิทธิภาพสูงสุด
โครงการต่าง ๆ ของหลักสูตรเป็นโครงการที่สร้างทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทาให้ นิสิตในหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู้และ
นวัตกรรม ทั้งการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา การสร้างสรรค์ การสื่อสาร และความร่วมมือกัน จะเห็นได้จากโครงการเพิ่มพูนศักยภาพแล ะยกระดับความรู้
และโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมถึงการส่งตัวแทนนิสิตเข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ต่างๆ รวมถึงได้ส่งนิสิตเข้าร่วมนาเสนอบทความวิชาการในการ
ประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ การจัดโครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office ช่วยสร้างทักษะทางด้าน
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยีให้กับนิสิต นอกจากนี้ยังมีโครงการที่สร้างทักษะชีวิตและอาชีพให้กับนิสิตในหลักสูตร เช่น โครงการธรรมศิลป์ โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นา ทาให้นิสิตเกิดทักษะความเป็นผู้นาและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้ประยุกต์ใช้ระบบการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะการบัญชีและการจัดการ โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โครงการพี่
ติวน้อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นา โครงการธรรมศิลป์ และระบบการดาเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ที่สอดคล้องกับร ะบบ
กิจกรรมของฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบกาหนดรูปแบบกิจกรรมเป็นกิจกรรมบังคับที่ทุกคนต้องเข้าร่วม กิ จกรรมเลือก และกิจกรรม
สร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์ การบันทึกการเข้าร่วม โอกาสที่จะได้รับ และการตัดสิทธิ์บางประการหากไม่เข้าร่วมกิจกรรม
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ผลที่เกิด
กับ
นักศึกษา

หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้ประยุกต์ใช้ระบบส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์การทางาน
• กาหนดคุณสมบัติของนิสิต (ชั้นปี และรายวิชาที่สอบผ่านก่อนไปฝึกงาน)
• กาหนดคุณสมบัติของสถานประกอบการ
• กาหนดวิธีการพิจารณา และวิธีการอนุมัติการฝึกงาน
• กาหนดขอบเขตหน้าที่ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
• กาหนดการปฐมนิเทศ
• กาหนดวิธีการรายงานตัวและการรายงานผลการปฏิบัติงาน
• กาหนดวิธีการให้คาปรึกษาขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
• กาหนดการวิธีและเกณฑ์การวัดผล และการประเมินผล
• กาหนดแนวปฏิบัติหลังจากเดินทางกลับจากสถานประกอบการ
การฝึ กประสบการณ์ การทางาน ทาให้ นิสิ ตได้เรียนรู้การทางาน ได้รับประสบการณ์ตรงจากการทางาน ก่อนที่จะส าเร็จการศึกษา จาก
กระบวนการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตสามารถเข้าฝึกประสบการณ์ การทางาน ในสถานประกอบการได้ครบถ้วน แต่ยังพบปัญหา นั่นคือ การเลือก
สถานประกอบการเพื่อฝึกประสบการณ์ การทางาน ยังมีความไม่เหมาะสมกับวิชาชีพในอนาคตของนิสิต อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณาจารย์ในสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรธุรกิจ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเพิ่มคุณสมบัติ และคัดเลือกสถาน
ประกอบการให้เป็นสถานประกอบที่เหมาะสมกับ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รวมถึงได้ทาการจัดหาสถานประกอบการที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับ การคิดวิเคราะห์ทั้ง
บริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เป็นต้น
ผลที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว นิสิตสามารถเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการขนาดใหญ่ และเหมาะสมตรงตามสาย
วิชาชีพของตนเอง
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต มีผลการดาเนินการดังนี้
 อัตราการคงอยู่
อัตราการคงอยู่ของนิสิตมีแนวโน้มที่ดี โดยนิสิตรับเข้าในปีการศึกษา 2554 มีอัตราการคงอยู่ในปีที่ 2 3 และ 4 เท่ากับ 85 77 76 คน ตามลาดับ สาหรับนิสิตที่
รับเข้าในปีการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยู่ในปีที่ 2 และปีที่ 3 เท่ากับ 103 และ 100 และนิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยู่ในปีที่ 2 ถึง 143
คน
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 การสาเร็จการศึกษา
นิสิต หลักสูตร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554 มีจานวน 104 คน และสาเร็จการศึกษาในปี 2557 จานวนทั้งสิ้น 69 คน ปีการศึกษา
2555 มีจานวน 126 คน และสาเร็จการศึกษาในปี 2557 จานวนทั้งสิ้น 2 คน
 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนิสิต หลักสูตร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต พบว่า ในปีการศึกษา 2557 มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.22 (คะแนนเต็ม 5)
และจาแนกได้ดังนี้
- ด้านเนื้อหารายวิชา 4.12
- ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.23
- การร้องเรียนของนิสิต 4.22
• นิสิตไม่มีข้อร้องเรียนในปีการศึกษานี้
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจไม่ขอรับการประเมินเนื่องจากยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษาจึงไม่สามารถเปรียบเทียบอัตราคงอยู่และจานวนผู้สาเร็จการศึกษาได้ตาม
เกณฑ์ ตลอดจนรายงานแนวโน้มของการดาเนินงานที่ดีขึ้น โดยนัยคือเปรียบเทียบทั้งจานวนรับเข้าอัตราความคงอยู่และจานวนสาเร็จการศึกษาของแต่ละรุ่นที่
รับเข้า 3 ปี
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปี การศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เริ่ มใช้หลักสู ตร)

ปี การศึกษาที่สาเร็ จการศึกษา
2554
2555

รับเข้า

2555

2556

2557

2558

104
128

0
0

0
0

0
0

69
2
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
1. บางวิชาในหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขามีบางวิชาที่ได้กาหนดวิชา Pre-requisite ไว้ ดังนั้นหากนิสิตที่ W หรือ F จึงทาให้ไม่สามารถลงวิชาตัวต่อไปได้ และอาจ
ทาให้การสาเร็จการศึกษาล่าช้ากว่ากาหนด
2. วิชาเอกบังคับและเอกเลือกในหลักสูตร เศรษฐศาสตร์ธุรกิจบัณฑิต จะเปิดปีละครั้งตามที่ได้ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นหากนิสิต W หรือ F จึงอาจทา
ให้ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามกาหนด นอกจากนี้ใน ทาให้อาจไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามกาหนด

ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด (ผูส้ าเร็ จการศึกษา)
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ (ผูต้ อบแบบสอบถาม)
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็ จการศึกษา (ไม่นบั รวมผูป้ ระกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรี ยน
- ไม่ตรงสาขาที่เรี ยน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผูส้ าเร็ จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ

\มคอ 7 สาขาวืชา ป.ตรี 2557 เสนอกรรมการผูท
้ รงคุณวุฒิ 1-3 กย 58 final\1_มคอ.7 ศบ.เศรษฐศาสตร์

c:\users\administrator\desktop\1 มคอ 7 ปี 57

จานวน
68
68
50

1
11

ปริ้ นเสนอกรรมการ.docx

16

ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
ร้อยละการได้งานทา
ค่าคะแนนเฉลี่ยจากหลักสู ตร

0
1
90.91
4.5455

หมวดที่ 4 ข้ อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสู ตรและคุณภาพการสอนในหลักสู ตร
ข้ อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสู ตร
สรุ ปผลรายวิชาที่เปิ ดสอนในภาค/ปี การศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
0900101 Introduction to Business
0901202 Accounting for Management
0902101 Principle of Marketing
0907101 Fundamental of Mathematics for Economics
0907102 Advance Microeconomics
0907202 Managerial Economics

ภาค/ปี การศึกษา
1/2557
1/2557
1/2557
1/2557
1/2557
1/2557

A
7.91
20.56
4.79
3.53
10.10
16.16

B+
12.43
11.21
9.58
4.12
15.15
14.14

B
46.33
19.63
17.96
7.65
16.16
18.18

ร้อยละการกระจายของเกรด
C+
C
D+
20.34
7.91
1.13
16.82 12.15
9.35
28.14 23.95
8.98
10.00 13.53 11.76
19.19 18.18 10.10
21.21 11.11
6.06

D
0.00
6.54
1.20
27.65
9.09
12.12

F
1.13
3.74
3.59
8.82
2.02
1.01
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2.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

W
0.00
0.00
1.80
12.94
0.00
0.00

จานวนนักศึกษา
ลงทะเบียน สอบผ่าน
177
170
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รหัส ชื่อวิชา

ภาค/ปี การศึกษา
0907203 Thai Economy
1/2557
0907303 Economics Statistics
1/2557
0907404 Seminar in Business Economics
1/2557
0907414 Industrial Economics and Industrial Development
1/2557
0907415 Agricultural Economics and Agricutural Development
1/2557
0909191 Microeconomics
1/2557
0909202 Business Law
1/2557
0909301 Production and Operatiion Management
1/2557
0909401 Business Policy and Strategic Management
1/2557
0901101 Principle of Accounting
2/2557
0901204 Taxation1
2/2557
0903101 Management and Organization Behavior
2/2557
0904101 Business Computer and Information Technology
2/2557
0907103 Advance Macroeconomics
2/2557
0907204 Introduction to Econometrics
2/2557
0907301 Marketing Economics
2/2557
0907302 Money and Banking
2/2557
0907401 Labor Economics
2/2557
0907411 Economics of Asian Countries
2/2557
0909201 Macroeconomics
2/2557
0909203 Business Economics
2/2557
0909302 Business Finance
2/2557
0909401 Business Policy
2/2557
0909401 Business Policy and Strategic Management
2/2557

A
10.42
4.12
36.99
9.28
28.75
2.44
4.20
4.90
9.30
6.61
0.64
17.00
6.75
3.03
1.09
1.04
15.05
21.43
25.00
10.68
6.49
13.67
44.00
10.20

B+
26.04
10.31
39.73
13.40
38.75
6.10
15.38
7.69
15.50
4.96
4.46
27.00
11.66
0.61
3.26
5.21
41.94
32.86
13.89
12.62
11.69
8.63
38.00
10.20

B
40.63
24.74
23.29
19.59
27.50
15.85
34.27
15.38
30.23
15.70
10.19
23.00
36.81
3.64
5.43
22.92
34.41
30.00
27.78
27.67
15.58
14.39
18.00
24.49

ร้อยละการกระจายของเกรด
C+
C
D+
14.58
5.21
1.04
27.84 19.59
6.19
0.00
0.00
0.00
28.87 21.65
4.12
5.00
0.00
0.00
23.78 24.39 15.24
32.87
9.79
2.80
18.88 23.78
8.39
27.13 11.63
5.43
23.14 14.88 10.74
29.94 21.02 14.01
18.00 10.00
0.00
31.29
7.36
0.00
9.70
13.94 13.33
17.39 26.09 19.57
34.38 22.92 10.42
8.60
0.00
0.00
8.57
1.43
2.86
25.00
8.33
0.00
28.64 12.62
2.43
22.73 17.53
6.49
20.14 14.39
6.47
0.00
0.00
0.00
30.61 18.37
0.00

D
0.00
5.15
0.00
2.06
0.00
6.71
0.00
9.79
0.78
9.92
5.73
0.00
1.23
33.94
22.83
2.08
0.00
1.43
0.00
1.46
14.94
19.42
0.00
0.00

F
2.08
1.03
0.00
0.00
0.00
4.27
0.70
9.09
0.00
10.74
3.18
1.00
3.07
16.36
4.35
1.04
0.00
0.00
0.00
3.88
3.90
1.44
0.00
0.00
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3.00
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0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

W
0.00
1.03
0.00
1.03
0.00
1.22
0.00
2.10
0.00
2.48
10.83
1.00
1.84
5.45
0.00
0.00
0.00
1.43
0.00
0.00
0.65
1.44
0.00
0.00

จานวนนักศึกษา
ลงทะเบียน สอบผ่าน
96
94
97
95
73
73
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80
80
164
155
143
142
143
127
129
129
121
104
157
135
100
95
163
155
166
129
92
88
96
96
93
93
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36
36
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50
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คุณภาพหลักสู ตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่ งชี้
ผลการดาเนินงาน
 การออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
สาระของรายวิชาในหลักสู ตร
1. มีระบบและกลไกการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ทั้งสิ้น 8 ขั้นตอนดังนี้
 แผนการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรครบรอบ 5 ปี
 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน/อาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
 ยกร่างหลักสูตรมคอ.2 และวิพากษ์หลักสูตร
 นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
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ตัวบ่ งชี้

การวางระบบผูส้ อนและ
กระบวนการจัดการเรี ยนการสอน

ผลการดาเนินงาน
 คณะฯ นาส่งเล่มหลักสูตร มคอ.2 ให้งานหลักสูตร มมส. เพื่อนาเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการวิชาการ
 งานหลักสูตร มมส. คณะรับทราบผลการพิจารณา
 ถ้าผ่านการพิจารณาคณะนาส่งเล่มหลักสูตร มคอ.2 ไปยังงานหลักสูตร มมส. เพื่อนาส่งไปยังสกอ. และสภา
วิชาชีพ (ถ้ามี)
 ตารางสรุปการรับรองหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย และสกอ.
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ ปรับเนื้อหาสาระรายวิชาในแต่ละรายวิชา
โดยการใช้กรณีศึกษาที่ทันสมัย
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มีการนาเอากรณีศึกษาที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน
โดยกาหนดไว้ใน มคอ 3 และ มคอ 5

 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. มีระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 12 ขั้นตอนดังนี้
 สาขาวิชาประชุมหารือรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
 ก่อนจัดตารางเรียนวิชาการจะส่งเมลล์วิชาที่จะเปิดในภาคเรียนนั้นๆ ทั้งหมดของคณะฯ วิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน
และวิชาเอกทั้งเอกบังคับและเอกเลือก ให้อาจารย์แต่ละคนเลือกว่าจะสามารถสอนวิชาอะไรได้บ้าง
 วิชาการจะนาข้อมูลรายวิชาไปจัดทาตารางเรียนตามความเหมาะสมและความถนัดของผู้สอนและประกาศ
ตารางสอน
 ประชุมการเรียน การสอนโดยคณบดีภาคการศึกษาที่ 1/2557 และ2/2557
 สาขาวิชาวางแผนการสอนรายหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกหลักสูตร (ด้านวิชาการ วิจัย บริการ
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ผลการดาเนินงาน
วิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม), การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21, TQF, PRIDE)
 งานวิชาการกากับติดตามมคอ.3
 งานกิจการนิสิตกากับติดตาม มคอ.4 ทุกสาขาวิชา
 งานวิชาการติดตามคุณภาพการเรียนการสอนอาจารย์เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
 งานวิชาการรวบรวมและเก็บแบบสอบถามการประเมินการเรียนการสอนเป็นประจาทุกภาคการศึกษา/นิสิตชั้นปี
สุดท้าย/การจัดการข้อร้องเรียน/หลักสูตร/ที่ปรึกษา
 สาขาวิชารายงานผลการเรียนการสอนรายหลักสูตรและรายงานกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน
 สาขาวิชาทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร หารือรายวิชาที่สอนถึงความทันสมัยของรายวิชา การสอดแทรกองค์
ความรู้ใหม่ให้กับนิสิต การเพื่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้บางรายวิชา
 คณะกรรมการประจาคณะดาเนินการทบทวนการตัดเกรดของอาจารย์ในการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตในทุก
รายวิชา
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ กากับติดตาม มคอ 3 และกาหนดให้มีการ
นางานวิจัยและโครงการบริการวิชาการเข้าสู่การเรียนการสอน
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มคอ 3 ครบทุกรายวิชา และมีรายวิชาที่มีการนางานวิจัยและ
โครงการบริการวิชาการเข้าสู่การเรียนการสอนตามหลักบูรณาการ
ข้อมูลเพิ่มเติม
กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอดคล้องกับการเรียนการสอนสาหรับศตวรรษที่ 21 โดย
เน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กาหนด และได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรม
จริยธรรม โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ) ทักษะทางภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ ทักษะการทางาน
แบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ อาจารย์ผู้สอนทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความ
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ผลการดาเนินงาน
สะดวกให้เกิดการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้นาระบบและกลไกการวางระบบผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ของคณะ
การบัญชีและการจัดการ มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง 8 ระบบ ด้วยกัน ได้แก่ (1) ระบบจัดรายวิชาที่เปิดสอนและอาจารย์ผู้สอน
ประจาภาคการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับ มคอ 2 (2) ระบบลงทะเบียน และเพิ่ม/ถอน รายวิชาที่ลงทะเบียน ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (3) ระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ของคณะการบัญชีและการจัดการ (4) ระบบการจัดการ
ความรู้ของคณะการบัญชีและการจัดการ (5) ระบบวัดผลและประเมินผล ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (6) ระบบทวนสอบของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (7) ระบบรายงานผลการเรียนของกองทะเบียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ (8) ระบบประเมิน
อาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รายละเอียดของการดาเนินงานทุกระบบ ในภาคการศึกษาที่ 1
และ 2 ประจาปีการศึกษา 2557 มีดังนี้
• มีการจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อกาหนดรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2557 จานวน
ทั้งสิ้น 11 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2/2557 จานวนทั้งสิ้น 17 วิชา อาจารย์มีชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ย 20ชม./สัปดาห์
• ฝ่ายวิชาการโดยการกับดูแลของกรรมการบริหารคณะการบัญชีและการจัดการ ประกาศรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน และ
กาหนดกลุ่มนิสิตที่สามารถลงทะเบียนได้
• นิสิต ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม/ถอน รายวิชาเรียนตามเงื่อนไข และกรอบระยะเวลาที่
มหาวิทยาลัยกาหนด
• อาจารย์ผู้สอนโดยการกากับดูแลของหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะฯ จัดทาและนาส่ง มคอ 3 ที่เน้นกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดาเนินตาม
ระบบ ในระยะเวลาที่กาหนด
• หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจภายใต้การกากับดูแลของคณะ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ และจัดการความรู้ ในประเด็น
เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน และการวัดผล
• อาจารย์ผู้สอนพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
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ผลการดาเนินงาน
• อาจารย์ผู้สอนภายใต้การกากับดูแลของหลักสูตร จัดสอบ วัดผล ประเมินผลการเรียนรายวิชา และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนตลอดจนการบริหารจัดการเรียนการสอน
• หลักสูตรภายใต้การระบบการกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาผลการเรียน ผลการประเมินการสอนฯ ผล
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ รายผลผลการดาเนินงานตามแบบ มคอ 5 และ มคอ 7 (ภาคการศึกษาที่ 2) และข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง
• หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจพิจารณานาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารจัดการการวางระบบผู้เรียนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
สาหรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียน เช่น วิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาค เศรษฐศาสตร์จุลภาพ ทั้งสอง
รายวิชามีนิสิตเรียนเป็นจานวนมากและหลายกลุ่มเรียน กระบวนการในการควบคุมคุณภาพของกาเรียนการสอนทั้งสองรายวิชา
เป็นดังนี้
- จัดประชุมเพื่อหารือร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งในเรื่องของแนวทางการเรียนการ
สอนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ข้อสอบ การประเมินผลการเรียน และการตัดเกรด
- แต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อประสานงานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าว
- ข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคและปลายภาคเป็นข้อสอบชุดเดียวกันบางส่วน สาหรับ บางกลุ่มเรียน และตัดเกรดร่วมกัน
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- อาจารย์ผู้สอนหารือร่วมกันหลังจากการสอบกลาง และปลายภาคเรียน
จากกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้การเรียนการสอนในรายวิชาขั้นต้น และการมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
รายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทั้งทฤษฏี และปฏิบัติ (แสดงใน มคอ.3)
เน้นการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบจากภายนอก ได้มอบหมายให้นิสิตออกนอกพื้นที่เพื่อลงไปยังชุมชน ได้มอบหมายให้
นิสิตลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชน เพื่อแนะนาและให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
จากการประเมินการเรียนการสอนสาหรับนิสิตที่เข้าเรียนในปีแรก นิสิตมักจะมีปัญหาเรื่องการถอนรายวิชา การพักการ
เรียน และการย้ายสาขาเป็นจานวนมาก ซึ่งสาเหตุของปัญหาเหล่านี้อาจเกิดเนื่องจากความพร้อม และความรู้พื้นฐานของผู้เรียน
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ผลการดาเนินงาน
ทางคณะฯ จึงได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการจัดโครงการการเรียนล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน
ของนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อลดปัญหาเรื่องการเรียน นอกจากนี้ ในระหว่างที่เรียนตลอดหลักสูตรสาขาได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
และเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน (โครงการของต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปแล้ว)
คณะการบัญชีและการจัดการ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้ให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการทางาน/
การประกอบอาชีพของนิสิต โดยนิสิตต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) ในการเรียนปี 3 เทอม 3 คณะฯ ได้มีการควบคุม
มาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กระบวนการยื่นขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2557 ในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 3/ปีการศึกษา 2557 ได้พิจารณาผลการดาเนินงาน
การจัดการเรียนการสอน พบว่ารายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับงานวิจัยมีจานวนน้อย เนื่องจากงานวิจัยของ
อาจารย์ผู้สอนมีความสอดคล้องกับรายวิชาที่สอนน้อย รวมถึงจานวนงานวิจัยในชั้นเรียนมีจานวนน้อย ซึ่งในที่ประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตร ได้ชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และขอความร่วมมืออาจารย์ประจาหลักสูตรในการทาวิจัยให้สอดคล้องกับรายวิชาที่
สอน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ นามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นิสิต และการกากับการประเมินผลการเรียนการสอนและประเมิน
 1. มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต และการกากับการประเมินผลการเรียนการสอนและประเมินทั้งสิ้น 12 ขั้นตอนดังนี้
 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาและชาระ ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิจครบถ้วน
 อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนกาหนดเกณฑ์การประเมินตนเองใน มคอ.3
 ผู้สอนจัดการเรียนรู้และประเมินการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 ดาเนินการสอบเก็บคะแนน/สอบกลางภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ เพื่อตรวจประเมินผลการเรียนรู้ของ
นิสิต

การประเมินผูเ้ รี ยน
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ผลการดาเนินงาน
 แจ้งผลการสอบกลางภาค/สอบเก็บคะแนนแก่นิสิต
 ดาเนินการสอบปลายภาค (ถ้ากรณีสอนวิชาเดียวกันหลายคนอาจารย์ผู้สอนจะทาการออกข้อสอบร่วมกัน)
 ส่งการประเมินผล/ส่งเกรดรายวิชา
 คณะกรรมการประจาคณะดาเนินการทบทวนการตัดเกรดของอาจารย์ในการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตในทุก
รายวิชา
 การนาส่งมอค.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา และมคอ.6 รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 การนาส่งมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
 การประเมินความพึงพอใจนิสิตต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน
 ประธาน/กรรมการ/ผู้รับผิดชอบรายหลักสูตรนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในปีถัดไป
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต และการกากับการประเมินผลการเรียนการสอน
และประเมิน
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ กากับติดตาม มคอ 3 และจัดให้มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มีการกากับติดตาม มคอ 5 ครบทุกรายวิชา และมีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์โดยคณาจารย์ภายในและผู้ใช้บัณฑิตจากภายนอก
ข้อมูลเพิ่มเติม
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
 การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
 การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภายใต้ระบบการกากับดูแลของกรรมการบริหารคณะการบัญชีและ
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ผลการดาเนินงาน
การจัดการ ได้จัดการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามที่ระบุไว้ใน
มคอ 2 ตามกระบวนการดังนี้
• ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร กากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามที่ระบุไว้ใน มคอ 3
• อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน มคอ 3 ตามแบบของกองทะเบียนและประมวลผล
และการรายงานผลดาเนินงานตาม แบบ มคอ 5
• นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบลงทะเบียน กองทะเบียนและประมวลผล
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (แต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหลักสูตร) จัดทาผลการทวนสอนฯ (อยู่ระหว่างการ
ดาเนินการ)
• ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลั กสู ตร และที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ ให้ความเห็ นชอบผลการเรีย น ผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
• ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะฯ ให้ความเห็นชอบผลการดาเนินงานการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาตามแบบ มคอ 5 และมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
• หลั กสู ตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจัดทาผลการดาเนินงานหลั กสู ตรตามแบบ มคอ 7 เพื่อประเมินหลั กสู ตร ซึ่งจะ
ดาเนินการเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557
• ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเห็นชอบผลการดาเนินงานหลักสูตรตามแบบ
มคอ 7 พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ซึ่งจะได้ดาเนินงานตามแผน เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557
ในทุกรายวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินผู้เรียนไว้ใน มคอ.3 และแจ้งให้นิสิตได้
รับทราบและเห็นชอบร่วมกันสาหรับเกณฑ์การประเมิน ในครั้งแรกของการเรียนการสอน การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนถูก
ประเมินโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย รายงานกลุ่ม รายงานเดี่ยว การบ้าน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ซึ่งเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกใช้ในการประเมินจากสภาพจริงในระหว่างการเรียนการสอน
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ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนา ปรับปรุง ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน เช่น การปรับข้อสอบใหม่ การสร้า
ข้อสอบใหม่ เป็นต้น
หลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญ และส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเข้าสอบ exit exam ทั้ง
ภาษาอังกฤษ และความรู้ทางด้าน IT นอกจากนี้ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจยังได้จัดโครงการสอบประมวลความรู้ก่อนจบ
การศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถเบื้องต้นของนิสิตก่อนจบการศึกษาผลการทดสอบที่ได้จะส่งผล
ให้นิสิตตระหนักถึงความสามารถของตนเอง และเตรียมความพร้อมสาหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators)
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่ วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ใช้กลไกการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อวางแผนการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน จัดรายวิชาที่เปิด
สอน และกาหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา กากับติดตามการ
จัดการเรียนการสอน สรุปผลการดาเนินงาน ประเมินผลการเรียน และ
ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการปรับปรุง จานวนทั้งสิ้น
6 ครั้ง ในปีการศึกษา 2557 โดยมีวาระหลักเพื่อพิจารณาดังนี้
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators)

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ผลการดาเนินงาน

เป็ นไปตาม
เกณฑ์

ไม่ เป็ นไปตาม
เกณฑ์

• ครั้งที่ 1/ปีการศึกษา 2557 วางแผน จัดรายวิชาที่เปิดสอนและกาหนด
อาจารย์ผู้สอน ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2557 สาหรับรายวิชาที่มีอาจารย์
ผู้สอนหลายท่าน มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาพร้อมทั้งมีการจัดทา
มคอ 3 ร่วมกัน
• ครั้งที่ 2/ปีการศึกษา 2557 กากับติดตามการดาเนินงาน ตามแบบ
มคอ 3-4 ภาคการศึกษา 1/2557
• ครั้งที่ 3/ปีการศึกษา 2557 รายงานผลการดาเนินงาน ประเมินผลการ
ดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ 5-6 ภาคการศึกษา
1/2557 จัดรายวิชาที่เปิดสอน และกาหนดอาจารย์ผู้สอน ประจาภาค
การศึกษา 2/2557
• ครั้งที่ 4/ปีการศึกษา 2557 กากับติดตามการดาเนินงาน ตามแบบ
มคอ 3-4 ภาคการศึกษา 2/2557
• ครั้งที่ 5/ปีการศึกษา 2557 รายงานผลการดาเนินงาน ประเมินผลการ
ดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ 5-6 ภาคการศึกษา
2/2557รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ จัดรายวิชาที่เปิดสอน และ
กาหนดอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2/2557
• ครั้งที่ 6/ปีการศึกษา 2557 รายงานผลการดาเนินงานตามแบบ มคอ 7
พร้อมข้อเสนอแนะการปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตร
2)

มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ (มคอ 2) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ได้รับ
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรื อ มาตรฐานคุณวุฒิ ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่
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3)

4)

5)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators)
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
ให้ครบทุกรายวิชา

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ผลการดาเนินงาน

เป็ นไปตาม
เกณฑ์

4/2556 วันที่ 29 เมษายน 2556
ในปีการศึกษา 2557 ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/ปีการศึกษา 2557 ให้ความเห็นชอบรายวิชาที่เปิด
สอน และรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ 3 จานวนทั้งสิ้น 28
รายวิชา โดยภาคการศึกษาที่ 1 จานวน 11 รายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 2
จานวน 17 รายวิชา ทุกรายวิชามีรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนตาม
แบบ มคอ 3 ทุกรายวิชา (ในปีการศึกษานี้ไม่มีรายวิชาประสบการณ์
ภาคสนาม จึงไม่มี มคอ 4

จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่เปิ ดสอนให้ครบทุกรายวิชา

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ในคราวประชุมครั้งที่
2/ปีการศึกษา 2557 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ 5 จานวนทั้งสิ้น 11 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100
ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2557 (รายงานผลดาเนินงาน
ของรายวิชาตามแบบ มคอ 5 ของภาคการศึกษาที่ 2/2557 จะดาเนินการ
สิ้นภาคเรียนที่ 2/2557 ต่อไป)
จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. กรรมการประจาหลักสูตรได้มีการจัดประชุมในวันที่ 15 ก.ค. (ระบุอีกที)
7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
โดยทาการวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อจัดทามคอ.7
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจะดาเนินการรายงานผล
การดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ 7 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่
2/2557
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6)

7)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators)
มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรี ยนรู ้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี
การศึกษา

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ผลการดาเนินงาน

เป็ นไปตาม
เกณฑ์
/

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจะดาเนินการทบทวน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ 3
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557

มีการพัฒนา/ปรับปรุ งการจัดการเรี ยนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรื อ การประเมินผลการเรี ยนรู ้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี ที่แล้ว

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ในคราวประชุมครั้งที่
1/ปีการศึกษา 2557 ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน โดยให้เน้นการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพฯ 2557 และให้ขยายโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ผ่านกระบวนการกิจกรรมชมรม เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรื อ
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มีอาจารย์ใหม่จานวน 2
คาแนะนาด้านการจัดการเรี ยนการสอน
ท่าน คือ อาจารย์ ดร.อุทิศ แสงละเอียด และอาจารย์ ดร.คมกริช วงศ์แข
ซึ่งได้รับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และได้รับคาแนะแนะด้านการจัดการ
เรียนการสอน ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1/2557
9) อาจารย์ประจาหลักสู ตรทุกคนได้รับการพัฒนาทาง
ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได้เข้า
วิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง
ร่วมโครงการพัฒนาทางวิชาการทั้งในส่วนที่คณะดาเนินการ อาทิ การ
เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ การสัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ และสัมมนาของสภาวิชาชีพบัญชี และองค์กร
สถาบันพัฒนาวิชาชีพต่างๆ
10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรี ยนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
- บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ 80
การพัฒนาวิชาการ และ/หรื อวิชาชีพ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ
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11)

12)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators)
50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
ระดับความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

รวมตัวบ่งชี้ในปี นี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปี นี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ท้ งั หมดในปี นี้

การวิเคราะห์ รายวิชาทีม่ ีผลการเรียนไม่ ปกติ
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ผลการดาเนินงาน

เป็ นไปตาม
เกณฑ์

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี สุดท้าย มีค่าคะแนนเฉลี่ยในระดับดี

ไม่ เป็ นไปตาม
เกณฑ์

/

(ค่าคะแนน 4..03)
1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 จานวน 68
2. จานวนบัณฑิตจากข้อ 1 ที่ได้รับการประเมิน จานวน 68คน
3. ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 1354 คะแนน
4. ค่าเฉลี่ยเต็ม 5 ผลการประเมินบัณฑิต ค่าเฉลี่ย 4.45
5. ร้อยละผู้ตอบแบบสารวจ 100
12
1-5
100
12
100

การตรวจสอบ เหตุที่ทาให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข ผูป้ ระสานงาน/
ผูร้ ับผิดชอบ
อาจารย์ประจา

/

เอกสาร/
หลักฐาน

นำมำจำก มคอ 5 ของแต่ละวิชำ
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รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ

การตรวจสอบ เหตุที่ทาให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข ผูป้ ระสานงาน/
ผูร้ ับผิดชอบ
หลักสู ตร

เอกสาร/
หลักฐาน

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม (อาจารย์ ประจาหลักสู ตร)
คุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก ผู้สอนส่วนใหญ่สอนเข้าใจ เข้าสอนตรงเวลา และมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามวิชาที่ต้องใช้ทักษะในการ
คานวณ นิสิตมักให้ความเห็นว่าผู้สอนสอนเร็วหรือพูดเร็วเกินไปจนทาให้นิสิตตามไม่ทัน
ประสิ ทธิผลของกลยุทธ์ การสอน
มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
คุณธรรมจริ ยธรรม

ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความ

สรุ ปข้ อคิดเห็นของผู้สอน และข้ อมูลป้อนกลับ
จากแหล่งต่ าง ๆ
- มีปัญหาเรื่ องทุจริ ตในการสอบ
- ความตรงต่อเวลา

แนวทางแก้ ไขปรับปรุ ง

- ให้ผสู ้ อนสอดแทรกคุณธรรมจริ ยธรรมให้มากขึ้นรวมถึง
โทษที่จะได้รับ
- ให้ผสู ้ อนสอดแทรกวินยั การตรงต่อเวลาให้มากขึ้นและ
บทลงโทษ
- การเชื่ อมโยงทฤษฏีกบั ความเป็ นจริ งไม่ดีนกั
- เน้นการสอนแบบเน้นผูเ้ รี ยนเป็ นสาคัญ
- มีกิจกรรม มีสถานการณ์จาลอง
- นิสิตแก้ไขปั ญหา หรื อจัดการปั ญหาบางครั้งยัง - เพิม่ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าใน
ไม่ดีมากนัก
สถานการณ์จริ ง
- นิสิตทางานเป็ นทีมเป็ นอย่างดีและมีความ
- เพิม่ กิจกรรมการทางานเป็ นทีมและหน้าที่รับผิดชอบมาก
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มาตรฐานผลการเรี ยนรู้
รับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่ อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุ ปข้ อคิดเห็นของผู้สอน และข้ อมูลป้อนกลับ
จากแหล่งต่ าง ๆ
รับผิดชอบอย่างยังต่า
นิสิตมีการใช้เครื่ องมือทางคณิ ตศาสตร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศยังไม่ดีนกั

แนวทางแก้ ไขปรับปรุ ง
ขึ้น
- จัดอบรมของทางฝ่ ายวิชาการก่อนเข้าเรี ยนชั้นปี ที่ 1 หรื อ
อาจารย์สอนเพิ่มในส่ วนนั้นๆ

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิ เทศเพื่อชี้ แจงหลักสู ตร มี  ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ ………3 ……………. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่ วมปฐมนิเทศ ………3………
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชี พของอาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
ผู้ประสานงาน/
สรุ ปข้ อคิดเห็น และ
ผู้รับผิดชอบ
กิจกรรมทีจ่ ัดหรือเข้ าร่ วม
ประโยชน์ ทผี่ ้ เู ข้ าร่ วม
บุคลากรสาย
อาจารย์
กิจกรรมได้ รับ
สนับสนุน
นาเสนอผลงายวิจยั และร่ วมรับฟังการนาเสนอผลงานวิจยั . "การ
1
ได้ประสบการณ์และเทคนิค นางประภัสสร
ประชุมวิชาการด้านการจัดการระดับชาติ ซึ่งจัดโดย สานักวิชาการ
ทางด้านการพยากรณ์แบบ จรัสอรุ ณฉาย
จัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์”
ใหม่ ๆ
เข้ารับฟังการนาเสนองานวิจยั “ International Postgraduate
1
Student Colloquium” ที่มหาวิทยาลัยบูรพา
สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต ในหัวข้อ บัณฑิตในอุดมคติใน
3
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กิจกรรมทีจ่ ัดหรือเข้ าร่ วม
AEC
สัมมนาเพื่อศึกษากระบวนการจัดทาผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) และการประยุกต์กระบวนการดังกล่าว ใน
การบูรณาการใช้ในระดับตาบลของจังหวัดมหาสารคาม

จานวน
บุคลากรสาย
อาจารย์
สนับสนุน

สรุ ปข้ อคิดเห็น และ
ประโยชน์ ทผี่ ้ เู ข้ าร่ วม
กิจกรรมได้ รับ

ผู้ประสานงาน/
ผู้รับผิดชอบ

3

เอกสาร/หลักฐาน

- รายงานโครงการ

หมวดที่ 5 การบริ หารหลักสู ตร
การบริ หารหลักสู ตร
ปัญหาในการบริ หารหลักสู ตร
นิสิตบางคนไม่มีทกั ษะด้าน
คณิ ตศาสตร์ /การคานวณ
นิสิตมีทกั ษะในการใช้
ภาษาอังกฤษในระดับต่า

ผลกระทบของปั ญหาต่อสัมฤทธิ ผล
แนวทางการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาในอนาคต
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
อัตราการคงอยูแ่ ละอัตราการสาเร็ จการ ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการรับนิสิตโดยเน้นการสอบสัมภาษณ์ให้เน้นกั เรี ยนที่มีทกั ษะด้าน
ศึกต่า
การคานวณที่ดี โดยทดสอบผ่านโจทย์ปัญหาเบื้องต้น ดูผลการเรี ยนวิชาคณิ ตศาสตร์
ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณั ฑิต
ให้ อาจารย์สอดแทรกการใช้ ศัพท์ภาษาอังกฤษในการสอนมากขึน้
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สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู้
ตัวบ่ งชี้
สิ่ งสนับสนุนการเรี ยนรู้

ผลการดาเนินงาน
 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 1. มีระบบและกลไกสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ มี 6 ขั้นตอนดังนี้
 งานอาคารสถานที่สารวจต้องการ ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์สื่อการสอน/สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ จากอาจารย์ผู้สอน นิสิต และผู้บริหาร เพื่อวางแผนงบประมาณประจาปี
 งานอาคารสถานที่สารวจแนวโน้มปริมาณจานวนนิสิตใหม่/และ นิสิตที่มีอยู่เดิม เพื่อเตรียมความพร้อม
ด้านห้องเรียนอุปกรณ์ในการสอนห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคการศึกษา
 งานอาคารสถานที่จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับรายวิชาและเพียงพอต่อ
จานวนนิสิต
 อาจารย์และนิสิตไปใช้ห้องเรียนและลานกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
 ประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อความพร้อมทางด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้
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ตัวบ่ งชี้

ผลการดาเนินงาน
 การปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยระบบ
ออนไลน์
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ จัดให้มีห้องเรียนพื้นที่ใช้สอย และ
สิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้และการทากิจกรรมเพิ่มขึ้น
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มีการจัดห้องเรียนในอาคารเรียนตึกบรมฯ ชั้นบนของสานักศึกษาทั่วไป
เป็นทั้งหมด 4 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ในการเรียนการสอน เช่น โปรเจ็คเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ รวมถึงการจัดให้มี
สัญญาณ wifi และพื้นที่สาหรับการเรียนรู้ ในอาคารกิจกรรมด้านหลังคณะฯ นอกจากนั้นยังคงมีการจัดทาห้องอ่านหนังสือ
ที่เปิดตลอด 24 ชม.
หมวดที่ 6 ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสู ตรจากผู้ประเมิน

ข้ อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
1. การบูรณาการระบบการติดตามเอกสารที่ใช้ประกอบตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(TQF) ยังไม่สมบูรณ์
2. การปรับปรุ งหลักสู ตรเมื่อครบวงรอบในการปรับปรุ ง หลักสู ตรยังไม่มีการ
ดาเนินการศึกษาความต้องการและความจาเป็ นในการปรับปรุ งหลักสู ตรที่
เกี่ยวข้องกับหลักสู ตรนี้ ให้มีความชัดเจน

ความเห็นของหลักสู ตร/
การนาไปดาเนินการ
ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรต่ อ
วางแผนหรือปรับปรุ ง
ข้ อคิดเห็นหรือสาระทีไ่ ด้ รับ
หลักสู ตร
1. ควรมีการดาเนินการติดตามเอกสารที่ใช้ประกอบตาม อยูใ่ นวาระการประชุม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติให้มี
ประสิ ทธิ ภาพมากขึ้น
2. ควรมีการปรับปรุ ง โดยจาเป็ นต้องศึกษาความต้องการ อยูใ่ นวาระการประชุม
และความจาเป็ นการปรับปรุ งหลักสู ตรให้มีความชัดเจน
มากขึ้น
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สรุ ปการประเมินหลักสู ตร
การประเมินจากผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา (รายงานตามปี ที่สารวจ) วันที่สารวจ ในวันพระราชทานปริ ญญาบัตรทุกปี การศึกษา
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ผู้สอนควรนางานวิจัยและการจัดโครงการของอาจารย์ผู้สอนมาใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น เห็นควรต่อการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการให้ครอบคลุมรายวิชาต่างๆ
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ควรจัดให้แต่ละรายวิชาในหลักสูตรได้มีการจัดทางานวิจัยและโครงการบริการชุมชนเพื่อนามาใช้ในการเรียนการ
สอนเพิ่มมากขึ้น
การประเมินจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง (ผูใ้ ช้บณั ฑิต) วันที่ 23 มีนาคม 2558 -30 เมษายน 2558
กระบวนการประเมิน จากแบบสอบถาม
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
1. มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้งานเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ
2. ควรพัฒนาให้บัณฑิตมีความกระตือรือร้น
3. ควรพัฒนาให้บัณฑิตมีคุณภาพทั้งทางวิชาการ และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
รับทราบและจะหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป

\มคอ 7 สาขาวืชา ป.ตรี 2557 เสนอกรรมการผูท
้ รงคุณวุฒิ 1-3 กย 58 final\1_มคอ.7 ศบ.เศรษฐศาสตร์

c:\users\administrator\desktop\1 มคอ 7 ปี 57

ปริ้ นเสนอกรรมการ.docx

37

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสู ตรจากผลการประเมิน
เน้นการเรียนการสอนที่สามารถเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบัน

หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพือ่ พัฒนาหลักสู ตร
ความก้าวหน้ าของการดาเนินงานตามแผนทีเ่ สนอในรายงานของปี ทีผ่ ่านมา (อาจารย์ ประจาหลักสู ตร)
แผนดาเนินการ
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็ จ
ความสาเร็ จของแผน/เหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้สาเร็ จ
การนาเสนองานวิจัย
กรกฎาคม 2558
ดาเนินการแล้ว (เสร็จบางส่วน)
การจัดทาโครงการบริการชุมชน
กรกฎาคม 2558
ดาเนินการแล้ว
ข้ อเสนอในการพัฒนาหลักสู ตร (อาจารย์ ประจาหลักสู ตร)
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสู ตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) มีเฉพาะการปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรื อลดเนื้ อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โครงการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ดาเนินการอยู่มี
ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ดีแล้ว
แผนปฏิบัติการใหม่ สาหรับปี 2558................. (อาจารย์ ประจาหลักสู ตร)
ระบุแผนการปฏิบตั ิการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้ นสุ ดแผน และผูป้ ระสานงาน/ผูร้ ับผิดชอบ
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1. พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนิสิตในหลักสู ตร (ระยะเวลา ตลอดปี การศึกษา 2558)
2. เตรี ยมความพร้อมในการทดสอบประมวลความรู้ (ระยะเวลา ภาคเรี ยนที่ 1/2558)
3. ส่ งเสริ มด้านคุณธรรมจริ ยธรรม (ระยะเวลา ตลอดปี การศึกษา 2558)
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