ร่างรายงาน มคอ. 7

(ร่าง)
การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2557 วันที่รายงาน 24 มิถุนายน 2558
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร 25510211107121
อาจารย์ประจาหลักสูตร
มคอ 2
1.นายการันต์ กิจระการ
2.นางสาวพิมพ์กานต์ สุวรรณธาดา
3.นายวฤษฎ์ อินทร์มา*
4.นายสุวกิติ อมรพันธุ์
5.นายศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์*

ปัจจุบัน
1.นางสุมิตรา จิระวุฒินันท์
2.นายภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์
3. นายการันต์ กิจระการ
4.นายศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์
5.นายสุวกิติ อมรพันธุ์

ตาแหน่ง
ประธานหลักสูตร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

เอกสาร/หลักฐาน
มคอ.2 /พส.2-2
มคอ.2 /พส.2-2
มคอ.2 /พส.2-2
มคอ.2 /พส.2-2
มคอ.2 /พส.2-2

หมายเหตุ : มคอ.2 /พส.2-2 มติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นชอบ วาระการประชุมครั้งที่ 4/2558 วันที่ 24 เมษายน 2558
อาจารย์ผู้สอน (สานักบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี / สานักงานบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) อ้างอิงตารางที่ 1-3

สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน
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ผลการดาเนินงาน
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1

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

11

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

12

การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการ
เรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
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หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน ตลอด
ระยะเวลาที่ดาเนินการจัดการเรียนการสอนในปี 2557 และไม่ได้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิขั้นต่าระดับ
ปริญญาโทในสาขาวิชาการจัดการหรือสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับรายวิชาของหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
• อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
1. อ.ดร.การันต์ กิจระการ
2. อ.ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์
3. อ.ดร.สุมิตรา จิระวุฒินันท์
4. นายศักดิ์เจริญ ภวภูตานนท์ (ปโท)
• อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาการจัดการ
1. นายสุวกิติ อมรพันธุ์ (ปโท)
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการในวงรอบประเมินนี้เป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2556 ซึ่งมีระยะเวลาในการดาเนินงานยังไม่ครบ 5 ปีตามกรอบระยะเวลาของการปรับปรุง
หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ ได้ดาเนินการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวน ผลการดาเนินงาน จานวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อนาผลการ
ประชุมมาปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และ
แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง มคอ. 2 ต่อไป
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
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ตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์

หมวดที่ 2 อาจารย์
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ผลการดาเนินงาน
 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ ประกอบด้วย
1. ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ทั้งสิ้น 7
ขั้นตอนดังนี้
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพสารวจ/วิเคราะห์อัตรากาลัง 5 ปี
 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาการกาหนดอัตรากาลังในแต่ละสาขาวิชา
 อาจารย์เพียงพอต่อการวางแผนอัตรากาลังประจาในแต่ละหลักสูตร
 กรณีอาจารย์ลาออกยังคงอัตราว่าง เพื่อ สรรหาอาจารย์ใหม่ทดแทนอัตราว่างและรับเข้าตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยที่กาหนด
 อาจารย์ประจาหลักสูตรครบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
 นารายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 สารวจความพึงพอใจอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาการจัดการ
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน พิจารณาสรรหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กับหลักสูตรมาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขา
การจัดการตามมติความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ 1.นางสุมิตรา จิระวุฒินันท์ 2.
นายภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์ 3. นายการันต์ กิจระการ
 การบริหารอาจารย์ ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ ประกอบด้วย
1. ระบบและกลไกบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ทั้งสิ้น 7 ขั้นตอนดังนี้
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 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพสารวจ/วิเคราะห์อัตรากาลัง 5 ปี
 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาการกาหนดอัตรากาลังในแต่ละสาขาวิชา
 การพัฒนาทักษะ อาจารย์ทางวิชาการ หรือวิชาชีพ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
ชุมชน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรายงานผลการพัฒนาทักษะ
 การอบรมจรรยาบรรณบุคลากร
 การประเมินการปฏิบัติงาน
 แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้บุคลากรรับทราบเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ยกย่องบุคลกรดีเด่นด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพนักงานสายสนับสนุน
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาการจัดการ
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน พิจารณาการสรรหาและเพิ่ม
อัตรากาลังสาหรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรเพิ่มเติม โดยหลักสูตร บริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาการจัดการ ภายใต้ระบบการบริหารอาจารย์ของคณะการบัญชีและการจัดการ ซึ่งมีระบบ
กลไกดังนี้
1. ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษาวิเคราะห์และวางแผนอัตรากาลัง
2. คณะกรรมการบริหารประจาคณะให้ความเห็นชอบกับอัตรากาลังที่ควรมี
3. ขออนุมัติกรอบอัตรากาลัง ไปที่กองแผนงาน เพื่อดาเนินการวิเคราะห์กาหนดกรอบอัตรากาลัง
4. จัดสรรงบประมาณ
5. ดาเนินการคัดเลือกหรือสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุอาจารย์
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร บธ.บ.การจัดการ
ตามมติความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ รศ.ดร.การุณย์ ประทุม
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ ประกอบด้วย
1. ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ทั้งสิ้น 6
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ขั้นตอนดังนี้
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพจัดทาแผนพัฒนา อาจารย์รายบุคคล 5 ปี
 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจาปี
 ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ในการพัฒนาประชุม/อบรม/สัมมนาในประเทศและต่างประเทศอย่างน้อย 1 ครั้ง
ต่อปี
 ส่งเสริมการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการหรือชานาญการ
 ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 รายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ จัดทาโครงการสนับสนุนเงิน
อุดหนุนทุนวิจัยให้กับคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาเสนอเป็นผลงานวิชาการต่อไป หรือส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับ
การอบรมอย่างต่อเนื่อง
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขา
การจัดการมีการจัดทางานวิจัยที่ตรงกับสาขาวิชาฯ และมีผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ 1 ท่าน คือ รศ.ดร.การุณย์
ประทุม
ข้อมูลเพิ่มเติม คณะการบัญชีและการจัดการมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน โดย
เร่งรั ดพัฒ นาเพื่อ เพิ่มจ านวนอาจารย์ที่คุ ณวุฒิ ป ริญญาเอก และผู้ ดารงตาแหน่งทางวิช าการ คณะฯ ได้จั ดสรร
งบประมาณ เพื่อให้อาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณละ 30,000 บาท สาหรับอาจารย์แต่ละ
ปี นอกจากนี้คณะฯ ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้พัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
คณะการบัญชีและการจัดการ และหลั กสู ตรบริห ารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิช าการจัดการ ได้ส่ งเสริมให้
อาจารย์ประจาหลักสูตร และคณาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการ พัฒนาตนเอง โดยการสร้างผลงานทางวิชาการ ไม่ว่า
จะเป็นหนังสือ ตารา เอกสาประกอบการสอน งานวิจัย หรือบทความวิชาการ และได้มีการกากับ ดูแล และติดตาม
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คุณภาพอาจารย์

ผลที่เกิดกับอาจารย์
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การสร้างผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการสร้าง
ผลงานวิจัยของคณาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ ทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน และทุนวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งผลงานวิจัยของอาจารย์
ประจาหลักสูตร ได้นามาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ของผู้เรียน โดยอ้างอิงจากผลการวิจัย ซึ่ง
ปรากฏให้เห็นได้จาก มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา
ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาของอาจารย์ผู้ส อนแต่ละท่าน จะได้รับการประเมินจากนิสิตซึ่งเป็น
ผู้เรียน ซึ่งนิสิตสามารถประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบลงทะเบียน ผลการประเมินการสอนของอาจารย์จะถูก
นามาใช้ในการพัฒนาการสอนของอาจารย์
ในการจัดประชุมสาขา ตามโครงการ Positioning หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้
เชิญอาจารย์อาวุโส และอาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนที่โดดเด่น มาถ่ายทอดประสบการณ์และเทคนิคการสอนให้กับ
คณาจารย์ในสาขา โดยเฉพาะอาจารย์ใหม่ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการสอนของอาจารย์ประจา
หลักสูตร และคณาจารย์ในสาขา
จากการวิเคราะห์กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตรยังมีจานวนน้อย ทาง
คณะฯ และหลักสูตรฯ จึงได้มีนโยบายในการกระตุ้นเพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และ
ผลงานทางวิชาการให้มากขึ้น
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มีผลการดาเนินงานการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
•ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 40
•ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งวิชาการ เท่ากับ 0
•ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรเท่ากับ 40
 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
 อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ ไม่มีการลาออกหรือเกษียณอายุราชการ
 มีการปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 ที่
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ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยในปีการศึกษา 2557 ได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจา
หลักสูตร อ.ดร.สุมิตรา จิระวุฒินันท์ อ.ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์ อ.ดร.การันต์ กิจระการ เพื่อให้อาจารย์
ประจาหลักสูตรมีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
 ความพึงพอใจของอาจารย์
หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ ได้จัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ เพื่อ
วางแผน กากับดูแล ประเมินผล และทบทวนผลการดาเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ประจา
หลักสูตรทุกคน มีส่วนร่วมในการเสนอความคิด เพื่อการดาเนินงานที่มีคุณภาพ แสดงถึงความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการหลักสูตร หลักสูตรได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557
โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรตอบแบบสอบถาม จานวน 5 คน ผลการสารวจความพึงพอใจ รวม 4.35 (คะแนนเต็ม
5) โดยจาแนกความพึงพอใจแต่ละด้าน ดังนี้
1.
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.48
2.
ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร 4.12
3.
ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.45
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา (สานักบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี / สานักงานบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้
จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา
หลักสูตร)
ปี 1
ปี 2
ปี 3
ปี 4
2553
444
349
318
192
2554
471
382
344
128
2555
512
390
337
2556
732
509
2557
554
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ปัจจัยทีม่ ีผลกระทบต่ อจานวนนักศึกษา จานวนนิสิตที่คงอยู่มีในแต่ละชั้นปีมีแนวโน้มลดลงเล็กน้อย จากการสอบถามและพูดคุยพบว่าเกิดจากปัจจัยหลาย ๆ
ประการ ได้แก่ นิสิตไม่มีความถนัดในด้านการคานวณ นิสิตพบว่าหลักสูตรไม่ตรงกับความต้องการของตัวนิสิตเอง รวมถึงการย้ายสถานที่ศึกษาเพื่อไปศึกษาใกล้บ้าน
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย ซึ่งจะเห็นได้จากการที่จานวนนิสิตคงอยู่ในปีที่ 2 ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ 1 ค่อนข้างมาก เมื่อนิสิตขึ้นชั้นปีที่ 3 อัตราการคงอยู่จะไม่เปลี่ยน
แปลงไปมากนัก และเมื่อเปรียบเทียบตามปีการศึกษาที่รับเข้า พบว่าจานวนนิสิตคงอยู่ในชั้นปีที่ 2 มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แสดงให้เห็นถึงการบวนการรับนิสิต
และการเตรียมความพร้อมนิสิตที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตัวบ่งชี้
การรับนักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
 การรับนิสิต
1. มีระบบและกลไกการรับนิสิต 10 ขั้นตอนดังนี้
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพจัดทาแผนรับนิสิต 5 ปี เสนอไปยังกองแผนงาน
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรับสมัครนิสิต/ (กรณีคณะฯดาเนินการเองผ่านเว็บไซต์
 ศูนย์บริการวิชาการจัดทาแผ่นพับและเอกสาร ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
 รับสมัครนิสิตตามรอบระยะเวลาที่รับสมัคร
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
 สอบคัดเลือกตามเกณฑ์
 ประกาศผลสอบ
 รายงานตัวนิสิตใหม่
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพเปรียบเทียบจานวนนิสิตลงทะเบียนเรียนกับแผนการรับนิสิตเสนอผู้บริหาร
 ฝ่ายวางแผนตรวจสอบรายรับจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอต่อกองแผนงาน
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการรับนิสิตระดับปริญญาตรี
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ ประชาสัมพันธ์ที่ดี สร้างพันธมิตรกับสื่อสารมวลชน กาหนด
ช่วงเวลาในการรับนิสิต กาหนดจานวนนิสิตที่เรียนในแต่ละห้อง การจัดสรรงบประมาณการรับนิสิตที่มากขึ้น
2. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ จานวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาเกินเป้าหมายในแต่ละปีการศึกษา เช่น 2553 = 444
คน, 2554 = 471 คน, 2555 = 512, 2556 = 732, 2557 = 554 คน
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 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 กิจกรรม
การปฐมนิเทศประกอบด้วย การแสดงวิสัยทัศน์ของคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานสายสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก
เพื่อให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษาให้นิสิตใหม่
ในด้านการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษา นิสิตจะได้รับการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนทั้งจากมหาวิทยาลัย และจากคณะ
การบัญชีและการจัดการ ซึ่งการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยนั้น จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทราบแนวทางการเรียนการสอน ข้อมูลพื้ นฐาน
เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่นิสิตใหม่ควรทราบ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมาบรรยาย แนะแนว และให้ความรู้ใน
เรื่องที่นิสิตต้องเกี่ยวข้องโดยการติดต่อ หรือใช้บริการ เช่น สานักคอมพิวเตอร์ กองทะเบียนและประมวลผล สานักวิทยบริการ กองส่งเสริ มการวิจัย
และบริการวิชาการ
ในด้านการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษา นิสิตจะได้รับการปฐมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียนทั้งจากมหาวิทยาลัย และจากคณะ
การบัญชีและการจัดการ ซึ่งการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยนั้น จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทราบแนวทางการเรียนการสอน ข้อมูลพื้ นฐาน
เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่นิสิตใหม่ควรทราบ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมาบรรยาย แนะแนว และให้ความรู้ใน
เรื่องที่นิสิตต้องเกี่ยวข้องโดยการติดต่อ หรือใช้บริการ เช่น สานักคอมพิวเตอร์ กองทะเบียนและประมวลผล สานักวิทยบริการ กองส่งเสริ มการวิจัย
และบริการวิชาการ
สาหรับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในระดับคณะ จัดขึ้น เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน เพื่อให้นิสิตใหม่รู้ถึงแนวปฏิบัติในการ
ปรับตัวและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้ชีวิตการศึกษาในคณะฯ และเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นิสิตได้ทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อ
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การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา

การศึกษา อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตใหม่ได้ มีโอกาสซักถามข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับทางคณะ ทั้งนี้ในการจัดปฐมนิเทศของคณะฯ ได้มีการจัด
กิจการต่าง ๆ เช่น การแนะนาการให้บริการของคณะในด้านต่าง ๆ การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิช า
(สาหรับนิสิตหลักสูตรเทียบเข้า) การยื่นกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
นอกจากนั้น ก่อนเปิดภาคเรียน นิสิตใหม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชียร์ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายกิจการนิสิตของคณะฯ กิจกรรมดังกล่าวนิสิต
จะได้พบปะกับคณาจารย์ในคณะ และรุ่นพี่ ซึ่งจะคอยให้คาแนะนา และแนวทางการปฏิบัติตน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนได้เป็นอย่างดี
อธิบายผลการดาเนินงาน
 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
1. มีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว 5 ขั้นตอนดังนี้
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 การประชุมอาจารย์ประจาปีการศึกษา 2557 จากคณบดี(เกี่ยวกับการให้คาปรึกษานิสิต)
 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาทางวิชาการ ทักษะชีวิต ปัญหาด้านเศรษฐกิจ (ทุนการศึกษาโดยประสานงานกับกิจการนิสิต)
 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลการให้คาปรึกษาตามแบบรายงานการปฏิบัติงานหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่ปรึกษา
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ กาหนดให้มีการเข้าพบนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา อย่างน้อย
2 ครั้ง
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รายงานการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาที่นาส่งคณบดี
ข้อมูลเพิ่มเติม คณะการบัญชีและการจัดการ ได้จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนิสิตทุกสาขาวิชา ซึ่งระบบกาหนดให้นิสิตทุกคนมี
อาจารย์ที่ปรึกษา กาหนดบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาและแนะนาแนวทางแก่นิสิตในที่ปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิ ตใน
รั้วมหาวิทยาลัย อาทิก ารลงทะเบียน การพัฒนาศักยภาพทางการเรียน การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ โดยระบบ
ดังกล่ าว ได้กาหนดให้ มีกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ ยังได้ขยายช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตในที่ปรึกษา ผ่านทาง social media เช่น facebook ของฝ่ายวิชาการ facebook ฝ่ายพัฒนานิสิต
facebook กลุ่มนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา และ facebook ของชมรมต่างๆ
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ทั้งนี้ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ดูแลนิสิตในที่ปรึกษาได้อย่างทั่วถึง ทางคณะฯ จึงกาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเขียนรายงานการเข้า
พบนิสิตในที่ปรึกษาทุกภาคเรียน ซึ่งรายละเอียดในรายงานประกอบด้วย วันที่เข้าพบ เรื่อง/ประเด็นที่เข้าพบพูดคุยกับนิสิต นอกจากนั้น อาจารย์ทุก
ท่านต้องกาหนดช่วงเวลาที่สามารถให้คาปรึกษา หรือช่วงเวลาที่สามารถให้นิสิตเข้าพบได้ในแต่ละสัปดาห์ อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ตลอดจนให้ฝ่าย
วิชาการคณะการบัญชีและการจัดการเผยแพร่ ข่าวสารและข้อมูลกิจกรรมเพิ่มทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผลจากการปรับปรุงกระบวนการ
ดังกล่าว ทาให้นิสิตสามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น 5 ขั้นตอนดังนี้
 ปฏิทินการจัดกิจกรรมนิสิต และสาขาวิชากาหนดโครงการพัฒนานิสิตรายสาขาวิชา
 ดาเนินการจัดกิจกรรม
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
 รายงานผลการจัดกิจกรรม
 ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมในปีถัดไป
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ จัดให้แต่ละสาขาวิชากาหนด positioning ประจาสาขาวิชา
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รายงานความสาเร็จของการจัดทาโครงการตาม positioning ของสาขา
ข้อมูลเพิ่มเติม ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรวิชาการจัดการได้จัดให้มีการดาเนินงานที่พัฒนาศักยภาพนิสิต และเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยคณะการบัญชีและการจัดการได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดโครงการต่าง ๆ ของสาขาวิชาการจัดการ ซึ่งล้วนแต่ เป็น
โครงการที่เป็นประโยชน์ และช่วยพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ได้แก่
1. โครงการค่ายผู้นา
2. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในสถานประกอบการจริง
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3. โครงการเส้นทางสร้างอาชีพใหม่ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล
4. โครงการเปิดโลกทัศน์นิสิตรุ่นใหม่ก้าวไกลสู่อาเซียน
5. โครงการเสวนาวิจัยทางการจัดการ (Management Research Forum)
6. โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพนิสิต : เรียนรู้กลยุทธ์ยุคดิจิตอล
7. โครงการภาษีอากรและกฏหมายสาหรับผู้ประกอบการ
8. โครงการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน (ปีที่ 2)
9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่
10. โครงการธรรมศิลป์
11. โครงการบาเพ็ญประโยชน์
12. โครงการเสวนา เล่าสู่กันฟัง ปีที่ 4
13. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
กิจกรรมในแต่ละโครงการที่จัดทา ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้
ความรู้กับนิสิต นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง นอกจากนี้ หลักสูตรการจัดการ
ยังได้ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง อาทิ การฝึกงานกับสถานประกอบการ กิจกรรมชมรม ตลอดจนเรียนรู้จากการเข้าแข่งขันทั กษะ
ด้านธุรกิจ อาทิ การแข่งขันประกวดเขียนแผนธุรกิจ ของคณะการบัญชีและการจัดการเอง (งาน MBS Festival) และของสถาบันการศึกษาอื่น ๆ
รวมทั้ง การให้นิสิตในหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการ การเขียนแผนธุรกิจระดับชาติ และได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขัน เช่น โครงการต้นกล้าสีขาว
จัดทาโดยธนาคารกรุงไทย เป็นต้น
กระบวนการในการการจัดโครงการของหลักสูตรการจัดการ เริ่มต้นจากการประชุมปรึกษาหารือ ระดมความคิดจากอาจารย์ประจา
หลักสูตร และอาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการ ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับนิสิต เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นไปตามลักษณะที่พึงปร ะสงค์
ของหลักสูตร โดยอาจารย์ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ แต่ละโครงการจะคัดเลือกนิสิตเข้า
ร่วมโครงการอย่างเหมาะสม เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายหลังจากดาเนินโครงการเสร็จสิ้น คณะกรรมการจัดโครงการจ ะทา
การประเมินผลของโครงการโดยประเมินจากทั้งคณะกรรมการผู้จัดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินผลในภาพรวมของการจัดโครงการ เพื่อ
นามาปรับปรุงแก้ไข และเพื่อให้การจัดโครงการในครั้งต่อปีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการจัดโครงการต้องจัดทารูปเล่มรายงาน
ผลโครงการนาส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
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จากการทบทวนกระบวนการของการพัฒนาศักยภาพ และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้พบว่า โครงการที่จัดขึ้นใน
ปีงบประมาณ 2557 ควรเพิ่มเติมกิจกรรมหรือโครงการให้มีความทันสมัย ทันต่อสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น หลักสูตรฯ จึงได้เพิ่ม
โครงการขึ้นมาในปีงบประมาณ 2558 เช่น โครงการ Young Innovator เพื่อส่งเสริมให้นิสิตสามารถนาความคิดด้านนวัตกรรม เพื่อมาต่อยอด
พัฒนาธุรกิจให้เกิดความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์และประสิทธิภาพได้ อีกทั้งยังเพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวได้ทันต่อโลกที่เปลี่ยนแป ลงไป ดังนั้น
เพื่อให้กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ มีความทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อนิสิตในหลักสูตรมากที่สุด อาจารย์ประจาหลักสูตร และคณาจารย์ใน
สาขาวิชาการจัดการได้มีการประชุม หารือ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและโครงการให้ทันสมัยอยู่เสมอ และปรับเปลี่ยนกระบวนกา รในการ
จัดกิจกรรมและโครงการให้เหมาะสมกับนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อทาให้กิจกรรมหรือโครงการที่จัดมีประสิทธิภาพสูงสุด
โครงการต่าง ๆ ของหลักสูตรเป็นโครงการที่สร้างทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทาให้นิสิตในหลักสูตรมีทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทั้งการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา การสร้างสรรค์ การสื่อสาร และความร่วมมือกัน นอกจากนี้ยังมีโครงการที่สร้างทักษะ
ชีวิตและอาชีพให้กับนิสิตในหลักสูตร เช่น โครงการธรรมศิลป์ โครงการค่ายผู้นา และโครงการบาเพ็ญประโยชน์ ซึ่งจะทาให้นิสิตเกิดทักษะความเป็น
ผู้นาและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น
การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต หลักสูตรการจัดการได้ประยุกต์ใช้ระบบการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะการบัญชีและการจัดการ และ
กิจกรรมของสโมสรนิสิต ที่สอดคล้องกับระบบกิจกรรมของฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบกาหนดรูปแบบกิจกรรมเป็นกิจกรรม
บังคับที่ทุกคนต้องเข้าร่วม กิจกรรมเลือก และกิจกรรมสร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์ การบันทึกการเข้าร่วม โอกาสที่จะได้รับ และการตัดสิท ธิ์บาง
ประการหากไม่เข้าร่วมกิจกรรม
การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการได้ประยุกต์ใช้ระบบการเข้ าร่วมกิจกรรมของคณะการบัญชีและการจัดการ โครงการ
หนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โครงการพี่ติวน้อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นา โครงการธรรมศิลป์ และระบบการดาเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะการ
บัญชีและการจัดการ ที่สอดคล้องกับระบบกิจกรรมของฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบกาหนดรูปแบบกิจกรรมเป็นกิจกรรมบังคับ
ที่ทุกคนต้องเข้าร่วม กิจกรรมเลือก และกิจกรรมสร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์ การบันทึกการเข้าร่วม โอกาสที่จะได้รับ และการตัดสิทธิ์ บางประการ
หากไม่เข้าร่วมกิจกรรม
การส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
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ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการได้ประยุกต์ใช้ระบบส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะการบัญชีและการ
จัดการ ตั้งแต่
• กาหนดคุณสมบัติของนิสิต (ชั้นปี และรายวิชาที่สอบผ่านก่อนไปฝึกงาน)
• กาหนดคุณสมบัติของสถานประกอบการ
• กาหนดวิธีการพิจารณา และวิธีการอนุมัติการฝึกงาน
• กาหนดขอบเขตหน้าที่ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
• กาหนดการปฐมนิเทศ
• กาหนดวิธีการรายงานตัวและการรายงานผลการปฏิบัติงาน
• กาหนดวิธีการให้คาปรึกษาขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
• กาหนดการวิธีและเกณฑ์การวัดผล และการประเมินผล
• กาหนดแนวปฏิบัติหลังจากเดินทางกลับจากสถานประกอบการ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทาให้นิสิตได้เรียนรู้การทางาน ได้รับประสบการณ์ตรงจากการทางาน ก่อนที่จะสาเร็จการศึกษา จาก
กระบวนการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตสามารถเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการได้ครบถ้วน แต่ยังพบปัญหา นั่นคือ การ
เลือกสถานประกอบการเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังมีความไม่เหมาะสมกับวิชาชีพในอนาคตของนิสิต อาจารย์ประจาหลักสูตรและคณาจารย์ใน
สาขาวิชาการจัดการ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเพิ่มคุณสมบัติ แ ละ
คัดเลือกสถานประกอบการให้เป็นสถานประกอบที่เหมาะสมกับวิชาชีพบัญชี รวมถึงได้ทาการจัดหาสถานประกอบการที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องกับ
วิชาชีพการบัญชีให้กับนิสิต เช่น องค์กรธุรกิจที่มีชื่อเสียง หน่วยงานภาครัฐ ธนาคาร สานักงานไปรษณีย์ เป็นต้น
ผลที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว นิสิตสามารถเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการขนาดใหญ่ และเหมาะสม
ตรงตามสายวิชาชีพของตนเอง
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ มีผลการดาเนินการดังนี้
 อัตราการคงอยู่
อัตราการคงอยู่ของนิสิตมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยนิสิตรับเข้าในปีการศึกษา 2553 มีอัตราการคงอยู่ในปีที่ 2 3 และ 4 เท่ากับ 349, 318, 192
คน ตามลาดับ สาหรับนิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษา 2554 มีอัตราการคงอยู่ในปีที่ 2 ปีที่ 3 และปีที่ 4 เท่ากับ 382, 344, 128 คน และนิสิตที่รับเข้าใน
ปีการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยู่ในปีที่ 2 และ ปีที่ 3 เท่ากับ 390 และ 337 คน ส่วนนิสิตรับเข้าในปีการศึกษา 2556 มีอัตราการคงอยู่ในปีที่ 2

c:\users\administrator\desktop\1 มคอ 7 ปี 57\มคอ 7 สาขาวืชา ป.ตรี 2557 เสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

1-3 กย 58 final\2_9. บธ.บ.การจัดการ (แก้ไขล่าสุ ด 28-7-58).docx

14

เท่ากับ 509 คน
 การสาเร็จการศึกษา
นิสิต หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการการประกอบการ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา
2553 มีจานวน 210 คน
2554 มีจานวน 188 คน
 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนิสิต หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ พบว่า ในปีการศึกษา 2557 มีจานวนผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น 327 คน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 (คะแนนเต็ม 5) และจาแนกได้ดังนี้
- ด้านเนื้อหารายวิชา 4.25
- ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.30
- การร้องเรียนของนิสิต 4.04
• นิสิตไม่มีข้อร้องเรียนในปีการศึกษานี้
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ไม่ขอรับการประเมินเนื่องจากยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา จึงไม่สามารถเปรียบเทียบอัตราคงอยู่
และจานวนผู้สาเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์ ตลอดจนรายงานแนวโน้มของการดาเนินงานที่ดีขึ้น โดยนัยคือเปรียบเทียบทั้งจานวนรับเข้า อัตราความ
คงอยู่ และจานวนสาเร็จการศึกษาของแต่ละรุ่นที่รับเข้า 3 ปี
จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปี การศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ ม ปี การศึกษาที่สาเร็ จการศึกษา
2553
ใช้หลักสู ตร)
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จบการศึกษา

2554
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512
732

210
188
-

2557

554

-
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา
1. บางวิชาในหลักสูตร บธ.บ. มีบางวิชาที่ได้กาหนดวิชา Pre-requisite ไว้ ดังนั้นหากนิสิตที่ W หรือ F จึงทาให้ไม่สามารถลงวิชาตัวต่อไปได้ และอาจทาให้การสาเร็จ
การศึกษาล่าช้ากว่ากาหนด
2. วิชาเอกบังคับและเอกเลือกในหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ จะเปิดปีละครั้งตามที่ได้ระบุไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอน ดังนั้นหากนิสิต W หรือ F
จึงอาจทาให้ไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามกาหนด นอกจากนี้ใน ทาให้อาจไม่สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามกาหนด
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี
วันที่สารวจ ในวันพระราชทานปริญญาบัตร และสารวจติดตามในทุกๆ 3 เดือน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

จานวนบัณฑิตทั้งหมด(ผู้สาเร็จการศึกษา)
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ(ผู้ตอบแบบสอบถาม)
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
ร้อยละการได้งานทา
ค่าคะแนนเฉลี่ยจากหลักสูตร
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา (เปิดสอนทุกรายวิชาเป็นปกติ)
รหัส ชื่อวิชา
มีผล
ภาค/ปี
ร้อยละการกระจายของเกรด
จานวนนักศึกษา
ประเมิน การศึกษา A
B+
B
C+ C
D+ D
F
ลงทะเบียน สอบผ่าน
จากนิสิต
0901202
Accounting for
Management
ณัฐวงศ์
0901202
Accounting for
Management
กฤตยา
0901202
Accounting for
Management
ธีราภรณ์

/

1/2557

50

20

/

1/2557

6.41

/

1/2557

0903456
Business Alliance
Management
อัจฉริยา
0904101
Business

/

1/2557

/

1/2557
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2.36
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0
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81

Computer and
Information
Technology
ประภาภรณ์
0904101
Business
Computer and
Information
Technology
สมโภช
0904101
Business
Computer and
Information
Technology
นิภาพร
0903111
Business
Environment
สุจินดา
0903111
Business
Environment
สุธนา
0903111
Business

/

1/2557

4.41

7.36

11.77 16.18 17.65 10.30 13.24 19.10 68

55

/

1/2557

2.24

6.02

12.45 22.09 25.70 12.85 6.83

11.65 256

220

/

1/2557

11.02 8.47
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
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ผลการดาเนินงาน
 การออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
1. มีระบบและกลไกการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ทั้งสิ้น 8 ขั้นตอนดังนี้
 แผนการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรครบรอบ 5 ปี
 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน/อาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
 ยกร่างหลักสูตรมคอ.2 และวิพากษ์หลักสูตร
 นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
 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
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ผลการดาเนินงาน
โดยกาหนดไว้ใน มคอ 3 และ มคอ 5

ข้อมูลเพิ่มเติม จากการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ภายใต้ระบบ
การกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะ ได้มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมรายวิชาที่ส่งเสริมให้บัณฑิต สามารถนาไปประยุ กต์ใช้ใน
การประกอบวิชาชีพในระดับอาเซียนได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เช่น การส่งเสริมการเขียนแผนธุรกิจเพื่อการแข่งขันในระดับ
ประชาคมอาเซ๊ยน (AEC) , การพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิธีการสร้างความร่ว มมือจากหน่วยงานภายนอกและสถาน
ประกอบการ , การกาหนดรายวิชาที่สามารถจัดการเรียนการสอนในลักษณะการบูรณาการกับการปฏิบัติงาน (Work-integrated
Learning) และการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
1. มีระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 12 ขั้นตอนดังนี้
จัดการเรียนการสอน
 สาขาวิชาประชุมหารือรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
 ก่อนจัดตารางเรียนวิชาการจะส่งเมลล์วิชาที่จะเปิดในภาคเรียนนั้นๆ ทั้งหมดของคณะฯ วิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน
และวิชาเอกทั้งเอกบังคับและเอกเลือก ให้อาจารย์แต่ละคนเลือกว่าจะสามารถสอนวิชาอะไรได้บ้าง
 วิชาการจะนาข้อมูลรายวิชาไปจัดทาตารางเรียนตามความเหมาะสมและความถนัดของผู้สอนและประกาศ
ตารางสอน
 ประชุมการเรียน การสอนโดยคณบดีภาคการศึกษาที่ 1/2557 และ2/2557
 สาขาวิชาวางแผนการสอนรายหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกหลักสูตร (ด้านวิชาการ วิจัย บริการ
วิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม), การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21, TQF, PRIDE)
 งานวิชาการกากับติดตามมคอ.3
 งานกิจการนิสิตกากับติดตาม มคอ.4 ทุกสาขาวิชา
 งานวิชาการติดตามคุณภาพการเรียนการสอนอาจารย์เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
 งานวิชาการรวบรวมและเก็บแบบสอบถามการประเมินการเรียนการสอนเป็นประจาทุกภาคการศึกษา/นิสิตชั้นปี
สุดท้าย/การจัดการข้อร้องเรียน/หลักสูตร/ที่ปรึกษา
 สาขาวิชารายงานผลการเรียนการสอนรายหลักสูตรและรายงานกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน
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ผลการดาเนินงาน
 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 กระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสอดคล้องกับการเรียน
การสอนสาหรับศตวรรษที่ 21 โดยเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ตามโครงสร้างหลักสูตรที่กาหนด และได้รับการพัฒนาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ) ทักษะทางภาษาไทย และ
ภาษาต่างประเทศ ทักษะการทางานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ อาจารย์
ผู้สอนทาหน้าที่เป็นผู้อานวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้และสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการได้นาระบบและกลไกการวางระบบผู้เรียนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน ของคณะการบัญชีและการจัดการ มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง 8 ระบบ ด้วยกัน ได้แก่ (1) ระบบจัดรายวิชาที่เปิด
สอนและอาจารย์ผู้ สอนประจาภาคการศึกษาที่มีความสอดคล้ องกับ มคอ 2 (2) ระบบลงทะเบียน และเพิ่ม/ถอน รายวิช าที่
ลงทะเบียน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (3) ระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ของคณะการบัญชีและการ
จั ด การ (4) ระบบการจั ด การความรู้ ของคณะการบั ญ ชี และการจั ดการ (5) ระบบวั ด ผลและประเมิน ผล ของมหาวิ ทยาลั ย
มหาสารคาม (6) ระบบทวนสอบของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (7) ระบบรายงานผลการเรียนของกองทะเบียน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และ (8) ระบบประเมินอาจารย์ผู้ สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รายละเอียดของการ
ดาเนินงานทุกระบบ ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ประจาปีการศึกษา 2557 มีดังนี้
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ผลการดาเนินงาน
• มีการจัดประชุมอาจารย์ประจาหลั ก สู ตร เพื่อกาหนดรายวิช าและชื่ออาจารย์ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่
1/2557 จานวนทั้งสิ้น 21 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2/2557 จานวนทั้งสิ้น 27 วิชา อาจารย์มีชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ย 20/
สัปดาห์
• ฝ่ายวิชาการโดยการกากับดูแลของกรรมการบริหารคณะการบัญชีและการจัดการ ประกาศรายวิชาและอาจารย์
ผู้สอน และกาหนดกลุ่มนิสิตที่สามารถลงทะเบียนได้
• นิสิต ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม/ถอน รายวิชาเรียนตามเงื่อนไข และกรอบ
ระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
• อาจารย์ผู้สอนโดยการกากับดูแลของหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะฯ จัดทาและนาส่ง มคอ 3 ที่เน้น
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บูรณาการกั บการวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ดาเนินตามระบบในระยะเวลาที่กาหนด ยกตัวอย่างเช่น การบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับรายวิชานโยบายธุรกิจและ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ โดยใช้กิจกรรมโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปี 2557 ได้แก่ “โครงการการจัดการการประกอบธุรกิจ
เลี้ยงปลาและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มของการเลี้ยงปลาน้าจืดในกระชังเพื่อเสริมสร้างหมู่บ้านเศรษฐกิจเข้มแข็ง ชุมชนยั่งยืนชุมชน
บ้านหินปูน และ“โครงการการศึกษาบริบทชุมชนเพื่อวางแผนการตลาด และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ธุรกิจเลี้ยงปลาน้าจืดใน
กระชั งของชุมชนบ้านหินปูน จังหวัดมหาสารคาม การบูรณาการด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมในรายวิชาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ โดยใช้โครงการ 1 หลักสูตร 1 ศิลปวัฒนธรรม โครงการอนุรักษ์และสืบสานพิธีกรรมเกี่ยวกับบุญหมอนเข็ม (บุญเดือนสิบ
สอง-บุญกฐิน)ของชุมชนบ้านเชียงเหียน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อรักษาสืบทอดวัฒ นธรรมของชาติและความหลากหลายของ
วัฒนธรรมท้องถิ่นให้อยู่อย่างมั่นคง ทั้งยังสร้างค่านิยม จิตสานึก และภูมิปัญญาคนไทย
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภายใต้การกากับดูแลของคณะ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพ
อาจารย์และจัดการความรู้ ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน และการวัดผล
• อาจารย์ผู้สอนพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
• อาจารย์ผู้สอนภายใต้การกากับดูแลของหลักสูตร จัดสอบ วัดผล ประเมินผลการเรียนรายวิชา และทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดจนการบริหารจัดการเรียนการสอน
• หลักสูตรภายใต้การระบบการกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาผลการเรียน ผลการประเมิน
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ผลการดาเนินงาน
การสอนฯ ผลการทวนสอบผลสั มฤทธิ์ฯ รายผลผลการดาเนินงานตามแบบ มคอ 5 และ มคอ 7 (ภาคการศึกษาที่ 2) และ
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพิจารณานาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารจัดการการวาง
ระบบผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
สาหรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียน เช่น วิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ วิชาองค์การและ
การจัดการ ทั้งสองรายวิชามีนิสิตเรียนเป็นจานวนมากและหลายกลุ่มเรียน กระบวนการในการควบคุมคุณภาพของการเรียนการ
สอนทั้งสองรายวิชาเป็นดังนี้
- จัดประชุมเพื่อหารือร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่ าวก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งในเรื่องของแนว
ทางการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ข้อสอบ การประเมินผลการเรียน และการตัดเกรด
- แต่งตั้งอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา เพื่อประสานงานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าว
- ข้อสอบที่ใช้ในการสอบกลางภาคและปลายภาคเป็นข้อสอบชุดเดียวกัน สาหรับทุกกลุ่มเรียน และตัดเกรดร่วมกัน
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
- อาจารย์ผู้สอนหารือร่วมกันหลังจากการสอบกลาง และปลายภาคเรียน
จากกระบวนการดังกล่าวส่งผลให้การเรียนการสอนในรายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ และวิชาองค์การและการ
จัดการมีคุณภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
รายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทั้งทฤษฏี
และปฏิบัติ (แสดงใน มคอ.3) เน้นการเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ประกอบจากภายนอก ยกตัวอย่างเช่น รายวิชานโยบายธุรกิจและ
การจัดการเชิงกลยุทธ์ ได้มอบหมายให้นิสิตเรียนรู้การบริ หารจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจากผู้ประกอบการ
โดยตรง รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจได้มอบหมายให้นิสิตทาวิจัยทางธุรกิจตามขั้นตอนการวิจัย โดยการลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิง
คุณภาพและเชิงปริมาณ แล้วนามาวิเคราะห์ผลและนาเสนอในชั้นเรียน หรือในรายวิชาสั มมนาการจัดการ ได้มอบหมายให้นิสิตลง
พื้นที่วิสาหกิจชุมชน เพื่อศึกษาและวิเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการธุรกิจ
คณะการบัญชีและการจัดการ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ได้ให้ความสาคัญกับการเตรียม
ความพร้อมด้านการทางาน/การประกอบอาชีพของนิสิต โดยนิสิ ตต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) ในการเรียนปี 3 เทอม 3
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ผลการดาเนินงาน
คณะฯ ได้มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กระบวนการยื่นขอฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2557 ในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 3/ปีการศึกษา 2557 ได้พิจารณาผลการ
ดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน พบว่ารายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับงานวิจัยมีจานวนน้อย เนื่องจาก
งานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนมีความสอดคล้องกับรายวิชาที่สอนน้อย รวมถึงจานวนงานวิจัยในชั้นเรียนมีจานวนน้อย ซึ่งในที่ประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้ชี้แจงถึงปัญ หาที่เกิดขึ้น และขอความร่วมมืออาจารย์ประจาหลักสูตรในการทาวิจัยให้สอดคล้องกับ
รายวิชาที่สอน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ นามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

การประเมินผู้เรียน
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 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นิสิต และการกากับการประเมินผลการเรียนการสอนและประเมิน
 1. มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต และการกากับการประเมินผลการเรียนการสอนและประเมินทั้งสิ้น 12 ขั้นตอนดังนี้
 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาและชาระ ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิจครบถ้วน
 อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนกาหนดเกณฑ์การประเมินตนเองใน มคอ.3
 ผู้สอนจัดการเรียนรู้และประเมินการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 ดาเนินการสอบเก็บคะแนน/สอบกลางภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ เพื่อตรวจประเมินผลการเรียนรู้ของ
นิสิต
 แจ้งผลการสอบกลางภาค/สอบเก็บคะแนนแก่นิสิต
 ดาเนินการสอบปลายภาค (ถ้ากรณีสอนวิชาเดียวกันหลายคนอาจารย์ผู้สอนจะทาการออกข้อสอบร่วมกัน)
 ส่งการประเมินผล/ส่งเกรดรายวิชา
 คณะกรรมการประจาคณะดาเนินการทบทวนการตัดเกรดของอาจารย์ในการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตในทุก
รายวิชา
 การนาส่งมอค.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา และมคอ.6 รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 การนาส่งมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
 การประเมินความพึงพอใจนิสิตต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน
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 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 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ การจัดการการประกอบการ การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้ระบบการกากับดูแลของกรรมการบริหารคณะการบัญชีและการจัดการ ได้จัดการประเมินการ
เรียนรู้ของผู้เรียน 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)
• ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ ให้ความเห็นชอบผลการเรียน ผลการ
ประเมินอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
• ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลั กสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะฯ ให้ความเห็นชอบผลการดาเนินงานการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาตามแบบ มคอ 5 และมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
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ผลการดาเนินงาน
• หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ การจัดการการประกอบการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
จัดทาผลการดาเนินงานหลักสูตรตามแบบ มคอ 7 เพื่อประเมินหลักสูตร ซึ่งจะดาเนินการเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557
• ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเห็นชอบผลการดาเนินงานหลักสูตรตามแบบ
มคอ 7 พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ซึ่งจะได้ดาเนินงานตามแผน เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557
ในทุ กรายวิ ช าของหลั ก สู ต รบริ ห ารธุร กิจบั ณฑิ ต สาขาการจัด การ การจัดการการประกอบการ และการจัด การ
ทรัพยากรมนุษย์ ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินผู้เรียนไว้ใน มคอ.3 และแจ้งให้นิสิตได้รับทราบและเห็นชอบร่วมกันสาหรับเกณฑ์
การประเมิน ในครั้งแรกของการเรียนการสอน การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนถูกประเมินโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น
ข้อสอบปรนัย อัตนัย รายงานกลุ่ม รายงานเดี่ยว การบ้าน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ซึ่งเครื่องมือ
ต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกใช้ในการประเมินจากสภาพจริงในระหว่างการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนา ปรับปรุง ตรวจสอบ
เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน เช่น การปรับข้อสอบใหม่ การสร้าข้อสอบใหม่ เป็นต้น
หลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญ และส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตสาขาการจัดการเข้าสอบ exit exam ทั้ง
ภาษาอังกฤษ และความรู้ทางด้าน IT นอกจากนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ การจัดการการประกอบการ และ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยังได้จัดโครงการสอบประมวลความรู้ก่อนจบการศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 เป็นการทดสอบความรู้
ความสามารถเบื้องต้นของนิสิตก่อนจบการศึกษาผลการทดสอบที่ได้จะส่ งผลให้นิสิตตระหนักถึงความสามารถของตนเอง และ
เตรียมความพร้อมสาหรับการประกอบอาชีพในอนาคต

1)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators)
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วม
ในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ

c:\users\administrator\desktop\1 มคอ 7 ปี 57\มคอ 7 สาขาวืชา ป.ตรี 2557 เสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ใช้กลไกการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อวาง
แผนการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน จัดรายวิชาที่เปิดสอน และ
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เป็นไปตาม
เกณฑ์
/

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators)
ดาเนินงานหลักสูตร

c:\users\administrator\desktop\1 มคอ 7 ปี 57\มคอ 7 สาขาวืชา ป.ตรี 2557 เสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ผลการดาเนินงาน

เป็นไปตาม
เกณฑ์

กาหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา กากับติดตามการจัดการเรียนการ
สอน สรุปผลการดาเนินงาน ประเมินผลการเรียน และทบทวนกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อการปรับปรุง จานวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ในปีการศึกษา
2557 โดยมีวาระหลักเพื่อพิจารณาดังนี้
• ครั้งที่ 1/ปีการศึกษา 2557 วางแผน จัดรายวิชาที่เปิดสอนและกาหนด
อาจารย์ผู้สอน ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2557 สาหรับรายวิชาที่มีอาจารย์
ผู้สอนหลายท่าน มีการแต่งตั้งผู้ประสานงานรายวิชาพร้อมทั้งมีการจัดทา มคอ
3 ร่วมกัน
• ครั้งที่ 2/ปีการศึกษา 2557 กากับติดตามการดาเนินงาน ตามแบบ มคอ 34 ภาคการศึกษา 1/2557
• ครั้งที่ 3/ปีการศึกษา 2557 รายงานผลการดาเนินงาน ประเมินผลการ
ดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ 5-6 ภาคการศึกษา 1/2557
จัดรายวิชาที่เปิดสอน และกาหนดอาจารย์ผู้สอน ประจาภาคการศึกษา
2/2557
• ครั้งที่ 4/ปีการศึกษา 2557 กากับติดตามการดาเนินงาน ตามแบบ มคอ 34 ภาคการศึกษา 2/2557
• ครั้งที่ 5/ปีการศึกษา 2557 รายงานผลการดาเนินงาน ประเมินผลการ
ดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ 5-6 ภาคการศึกษา 2/2557
รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ จัดรายวิชาที่เปิดสอน และกาหนดอาจารย์
ผู้สอน ภาคการศึกษาที่ 2/2557
• ครั้งที่ 6/ปีการศึกษา 2557 รายงานผลการดาเนินงานตามแบบ มคอ 7
พร้อมข้อเสนอแนะการปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตร
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ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ผลการดาเนินงาน

2)

3)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators)
มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้อง หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ (มคอ 2) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ 2556 ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุม
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
ครั้งที่ 4/2556 วันที่ 29 เมษายน 2556
มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ
ในปีการศึกษา 2557 ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ
สาขาวิชาการจัดการ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/ปีการศึกษา 2557 ให้ความ
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอน และรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ 3
ให้ครบทุกรายวิชา

จานวนทั้งสิ้น 28 รายวิชา โดยภาคการศึกษาที่ 1 จานวน 21 รายวิชา ในภาค
การศึกษาที่ 2 จานวน 27 รายวิชา ทุกรายวิชามีรายละเอียดการจัดการเรียน
การสอนตามแบบ มคอ 3 ทุกรายวิชา (ในปีการศึกษานี้ไม่มีรายวิชา
ประสบการณ์ภาคสนาม จึงไม่มี มคอ 4) จานวน มคอ. 3 กี่รายวิชา ของภาค
การเรียนใดบ้าง มีครบถ้วนกี่รายวิชาตั้งแต่ก่อนเปิดรายวิชา ***นับรวมศึกษา
ทั่วไปด้วย***
***นิสิตเรียนวิชาอะไรบ้างในปี 2557 ไม่ว่าจะเป็นปีใด
****ทาเอกสารแนบการส่ง มคอ. 3 มคอ.4
4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงาน ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ใน
ผลการดาเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี)
คราวประชุมครั้งที่ 2/ปีการศึกษา 2557 ให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด ดาเนินงานของรายวิชา ตามแบบ มคอ 5 จานวนทั้งสิ้น 21 รายวิชา คิดเป็น
ภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
ร้อยละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2557 (รายงานผล
ดาเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ 5 ของภาคการศึกษาที่ 2/2557 จะ
ดาเนินการสิ้นภาคเรียนที่ 2/2557 ต่อไป)
5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ
กรรมการประจาหลักสูตรได้มีการจัดประชุมในวันที่ 15 ก.ค. (ระบุอีกที) โดยทา
มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
การวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อจัดทามคอ.7 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจะดาเนินการรายงานผลการ
c:\users\administrator\desktop\1 มคอ 7 ปี 57\มคอ 7 สาขาวืชา ป.ตรี 2557 เสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
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เป็นไปตาม
เกณฑ์
/
/

/

/

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators)
6)

มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา

7)

มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

8)

อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

9)

10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับ
การพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่
มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนน
เต็ม 5.0
c:\users\administrator\desktop\1 มคอ 7 ปี 57\มคอ 7 สาขาวืชา ป.ตรี 2557 เสนอกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ผลการดาเนินงาน

เป็นไปตาม
เกณฑ์

ดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ 7 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจะ
ดาเนินการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด
ใน มคอ 3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557

/

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 1/ปีการศึกษา 2557 ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา ปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน โดยให้เน้นการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพฯ 2557 และให้ขยายโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียน
ผ่านกระบวนการกิจกรรมชมรม เข้าร่วมโครงการบรรยายพิเศษ
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ ไม่มี
อาจารย์ใหม่
ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทางวิชาการทั้งในส่วนที่คณะดาเนินการ
อาทิ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ การสัมมนาทางวิชาการ
ระดับชาติ และนานาชาติ สถาบันพัฒนาวิชาชีพต่างๆ การสัมมนาบุคลากรของ
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ 80

/

จากการสารวจความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีสุดท้ายต่อหลักสูตร หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้คะแนนเฉลี่ย4.20 จาก

/
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/
/

/

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key Performance
Indicators)

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ผลการดาเนินงาน

เป็นไปตาม
เกณฑ์

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

5 คะแน
12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.30 จากคะแนน
เต็ม 5.0

การตรวจสอบ

นำมำจำก มคอ 5 ของแต่ละวิชำ

/

12
1-5
100
12
100
เหตุที่ทาให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข

ผู้ประสานงาน/
เอกสาร/
ผู้รับผิดชอบ
หลักฐาน
อาจารย์ประจา อ้างอิงการเปิด
หลักสูตร
รายวิชา
หลักสูตร
ปริญญาตรี

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
โดยการพิจารณาจาก มคอ. 5 ของแต่ละรายวิชาในหลักสูตรการจัดการพบว่า ในรายวิชาต่างๆ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์อย่าง
เหมาะสม และสอดคล้องกับคาอธิบายของแต่ละรายวิชา ทาให้นิสิตได้รับความรู้ที่เป็นปัจจุบันและสามารถนาไปใช้ได้จริงในอนาคต นอกจากนี้ ยังพบว่านิสิตส่วนใหญ่มีการ
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ประเมินผลรายวิชาต่างๆ อยู่ในระดับคะแนนที่ค่อนข้างสูง (ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 4 ขึ้นไปจาก 5) ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพการสอนที่ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรการจัดการ และยังสามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่นิสิตที่อยู่ในหลักสูตรได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะนาสู่คุณภาพด้านการสอนที่มีประสิทธิภาพที่ดีของหลักสูตร

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

ความรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่ง
ต่าง ๆ
-นิสิตบางส่วนมีการแต่งกายที่ไม่เรียบร้อย
-นิสิตบางส่วนเข้าเรียนไม่ตรงเวลา
-การจัดทาผลงานทางวิชาการด้วยตนเอง (ไม่คัดลอก
ผลงานทางวิชาการของผู้อื่น)
-การมีสัมมาคารวะต่อครูบาอาจารย์
-การสอบย่อยเพื่อวัดผลความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาและ
ทฤษฎีในรายวิชานั้นๆ
-คะแนนสอบกลางภาคของนิสิตในบางรายวิชา มีคะแนน
ต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด

แนวทางแก้ไขปรับปรุง
- ปลูกฝังค่านิยมด้านการแต่งกายที่ถูก
ระเบียบให้
- ใช้เกณฑ์การตัดคะแนนเข้ามาช่วยในการ
ควบคุม
-มอบหมายงานเพิ่มเติมเป็นรายบุคคล
สาหรับนิสิตที่มีคะแนนการสอบวัดผลไม่
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
-นารายวิชาที่นิสิตได้คะแนนสอบกลางภาค
ต่ากว่าเกณฑ์มาพิจารณาและทาการทบทวน
หัวข้อและเนื้อหาที่สอน วิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดขึ้น และมีการ--ปรับปรุงวิธีการสอนโดย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชานั้นๆ เช่น การ
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่ง
ต่าง ๆ

ทักษะทางปัญญา

การตอบคาถามที่ใช้การประยุกต์ความรู้จากกรณีศึกษา
พบว่า นิสิตขาดทักษะในการแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์
และการนาทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

-ปัญหาเรื่องการมีส่วนร่วมในการทางานกลุ่ม

นัดเรียนเพิ่มนอกเวลา การให้ทาแบบฝึกหัด
เพิ่มเติม เป็นต้น
ให้นิสิตศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากข่าวสาร
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจริง และ
นามาเสนอในชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นและนาทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์เหล่านั้นให้มากขึ้น
-ตัดคะแนนนิสิตที่ไม่มีส่วนร่วมในงานกลุ่ม

-การมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชั้นเรียน

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

-การเพิ่มแรงจูงใจในการมีส่วนร่วมของนิสิต
ด้วยการให้คะแนน หรือการสุ่มให้นิสิตตอบ
คาถามในชั้นเรียน

-ทักษะการนาเสนอหน้าชั้นเรียน นิสิตบางส่วนยังขาด
ทักษะในการนาเสนอและการสื่อสารในที่สาธารณะ

- จัดกิจกรรมในชั้นเรียนที่ส่งเสริมให้นิสิตมี
การนาเสนอหน้าชั้นเรียนมากขึ้น รวมถึง
ส่งเสริมการใช้สื่อการนาเสนอที่ทันสมัย เช่น
-นิสิตมีผลการเรียนที่ค่อนข้างต่าในรายวิชาที่มีการคานวณ MS office VDO เป็นต้น
เช่น วิชาสถิติธุรกิจ วิชาการเงินธุรกิจ วิชาการจัดการการ
ผลิต การจัดการห่วงโซ่อุปทาน เป็นต้น
-จัดการสอนเพิ่มเติมสาหรับนิสิตที่มีคะแนน
ต่า

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (นางสาวบุศรินทร์ พรหมมินทร์)
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี /
ไม่มี 
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จานวนอาจารย์ใหม่ ……………3………. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………3……
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต
หลักสูตร
นิสิตมีการย้ายมาจากสาขาอื่นในช่วงชั้นปีที่ 2 เป็น -ส่งผลกระทบต่อจานวนนิสิตและอัตราการจบการศึกษา
- อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีการติดตามจานวนนิสิต
ต้นไป เนื่องจากนิสิตบางส่วนมีเกรดที่น้อยและ
ในแต่ละภาคเรียนอย่างสม่าเสมอ เพื่อสามารถวางแผน
ต้องการเปลี่ยนสาขาการเรียน ทาให้จานวนนิสิตมี -นิสิตที่ย้ายมาจากสาขาอื่นต้องลงเรียนในรายวิชาเอกของ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลง
สาขาเพื่อให้จบตามกาหนด
- อาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตมีบทบาทสาคัญในการ
แนะนาและวางแผนการเรียนสาหรับนิสิตที่ย้ายสาขา
มาใหม่ เพื่อให้นิสิตสามารถจบตามกาหนดได้
นิสิตขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทั้งการสื่อสาร - ส่งผลกระทบต่อด้านความรู้และปัญญาของนิสิต เนื่องจาก -ปรับเนื้อหาในรายวิชาต่างๆให้มีภาษาอังกฤษมาก
และการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน รวมถึงส่งผล ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตและ ยิ่งขึ้น
กระทบต่อการสอบ Exit exam เพื่อการจบ
การประกอบอาชีพในอนาคต
การศึกษา
-ส่งผลกระทบต่อการสอบ MSU Exit exam
-จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
-ส่งเสริมให้นิสิตสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษของ
สถาบันต่างๆ เช่น TOEIC เป็นต้น
การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับ
ส่งผลกระทบด้านทักษะทางปัญญาของนิสิต เนื่องจาก
- ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชาต่างๆมีการจัด
กิจกรรมและโครงการให้แก่นิสิตในทุกรายวิชา ซึ่ง กิจกรรมและโครงการต่างๆมีส่วนสาคัญในการส่งเสริมด้าน กิจกรรมโครงการเพื่อบูรณาการเข้ากับรายวิชาที่
ปัจจุบันยังไม่ครบถ้วน
ทักษะทางปัญญาของนิสิต และหากนิสิตได้ลงมือปฏิบัติ
รับผิดชอบ ทั้งนี้นอกจากจะเป็นการส่งเสริมการเรียน
กิจกรรมด้วยตนเอง จะทาให้เกิดการเรียนรู้และสามารถ
การสอนที่มีประสิทธิภาพแล้ว ยังสามารถนาไปเป็น
นาไปประยุกต์ในด้านอืน่ ๆได้
ส่วนหนึ่งของภาระงานได้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
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ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน
 สนับสนุนการเรียนรู้
 1. มีระบบและกลไกสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ มี 6 ขั้นตอนดังนี้
 งานอาคารสถานที่สารวจต้องการ ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์สื่อการสอน/สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
จากอาจารย์ผู้สอน นิสิต และผู้บริหาร เพื่อวางแผนงบประมาณประจาปี
 งานอาคารสถานที่สารวจแนวโน้มปริมาณจานวนนิสิตใหม่/และ นิสิตที่มีอยู่เดิม เพื่อเตรียมความพร้อมด้าน
ห้องเรียนอุปกรณ์ในการสอนห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ก่อนเปิดภาคการศึกษา
 งานอาคารสถานที่จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับรายวิชาและเพียงพอต่อ จานวน
นิสิต
 อาจารย์และนิสิตไปใช้ห้องเรียนและลานกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
 ประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อความพร้อมทางด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้
 การปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยระบบออนไลน์
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ จัดให้มีห้องเรียนพื้นที่ใช้สอย และสิ่ง
อานวยความสะดวกในการเรียนรู้และการทากิจกรรมเพิ่มขึ้น
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มีการจัดห้องเรียนในอาคารเรียนตึกบรมฯ ชั้นบนของสานัก
ศึกษาทั่วไปเป็นทั้งหมด 4 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ในการเรียนการสอน เช่น โปรเจ็คเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์
รวมถึงการจัดให้มีสัญญาณ wifi และพื้นที่สาหรับการเรียนรู้ ในอาคารกิจกรรมด้านหลังคณะฯ นอกจากนั้น
ยังคงมีการจัดทาห้องอ่านหนังสือที่เปิดตลอด 24 ชม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
- การดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- อาคารเรียนและห้องเรียน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีอาคารเรียนแบ่งเป็น 2 เขต
คือ เขตพื้นที่ในเมือง และ เขตขามเรียง (ม.ใหม่) ซึ่งสามารถจาแนกอาคารเรียนได้ดังนี้
เขตพื้นที่ในเมือง มี 2 อาคาร คือ อาคาร 2 และ อาคาร 3
เขตพื้นที่ขามเรียง มี 2 อาคาร คือ อาคาร Accbiz ( 4 ชั้น ) และอาคารบริหารธุรกิจสิรินธร ( 11 ชั้น )
จากการที่มีอาคารเรียนและห้องเรียนจานวนที่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน ทาให้สามารถบริหารจัดการ
ด้านตารางเรียนและห้องเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้อาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนและจองห้องเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ (ในกรณีต้องการสอนชดเชย หรือ สอนเพิ่มเติม) ผ่านทางช่องทาง www.mbs.msu.ac.th/teaching เพื่อทาการจอง
ห้องเรียนและสามารถจัดการเรียนการสอนได้โดยไม่เกิดปัญหาด้านการจองห้องเรียนชนกัน
- อุปกรณ์ โสตทัศนอุปกรณ์ และบรรยากาศในห้องเรียน ห้องเรียนทุกห้องเรียนของคณะการบัญชีและการ

จัดการ จะประกอบด้วยอุปกรณ์พื้นฐานที่สาคัญในการเรียนการสอน ได้แก่
โต๊ะเรียนและเก้าอี้ที่เพียงพอต่อจานวนนิสิต คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 1 เครื่อง ไมโครโฟนและเครื่องขยายเสียง 1 ชุด
จอฉายภาพและฉากหลัง 1 ชุด เครื่องฉายแผ่น 1 ชุด และเครื่องปรับอากาศภายในห้องเรียน ซึ่งจากการที่ห้องเรียนมีอุปกรณ์
ครบครันและมีบรรยากาศที่ส่งเสริมต่อการเรียน จะส่งผลให้อาจารย์สามารถบูรณาการการใช้สื่อในการเรียนการสอนได้
หลากหลายมากขึ้น เช่น การใช้สื่ออินเตอร์เนต VDO ภาพและเสียง รวมถึงการใช้สื่อการสอนหลัก (หนังสือ เอกสาร
Powerpoint) เข้าด้วยกัน ทาให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนิสิต และช่วยส่งเสริมให้นิสิตมีความสุขในการเรียน
- Internet ความเร็วสูง คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีการให้บริการ WIFI ที่มีระบบ
internet ความเร็วสูงแก่นิสิตฟรีตลอด 24 ชั่วโมง ทาให้นิสิตสามารถใช้งาน internet ในการเรียนและการค้นคว้าข้อมูลต่างๆได้

อย่างมีประสิทธิภาพ
- หน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อานวยความสะดวกและส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นิสิตมหาวิทยาลัย

มหาสารคาม เช่น สานักวิทยบริการ (ให้บริการยืมหนังสือ สื่อการเรียนการสอน) ศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ศูนย์การเรียนรู้
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
Digital learning park เป็นต้น

หมวดที่ 6 ข้ อคิดเห็น และข้ อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสู ตรจากผู้ประเมิน
ความเห็นของหลักสู ตร/
ข้ อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบหลักสู ตรต่ อ
ข้ อคิดเห็นหรือสาระทีไ่ ด้ รับ
ควรกาหนด มคอ.3 และ มคอ.5 ให้เป็นภาระงานประจาที่ หลักสูตรแจ้งให้ทุกคนรับผิดชอบดาเนินการจัดส่งให้กับ
มีค่าคะแนนที่ชัดเจนให้กับบุคลกรสายวิชาการ เพื่อ
ฝ่ายวิชาการตามระยะเวลาที่กาหนด
ประเมินความดีความชอบสาหรับบุคลากรที่จัดส่งตรงตาม
เกณฑ์ที่กาหนด
ควรออกแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลการดาเนินงานให้
แจ้งให้ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพออกแบบฟอร์ม
ระบบการติดตามเอกสารที่ใช้ประกอบตามกรอบ TQF ให้ การ Check list เอกสาร
มีประสิทธิภาพมากขึ้น
การบูรณาการระบบติดตามเอกสารที่ใช้ประกอบ TQF ยัง แจ้งให้ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ งานวิชาการ
ไม่สมบูรณ์
งานกิจการนิสิต ประธาน /กรรมการ/ผู้รับผิดชอบราย
หลักสูตรมีส่วนร่วมในการติดตามเอกสารประกอบการ
จัดทา TQF
การนาเสนอเอกสารหลักฐานการจัดการความรู้ ควรมีการ สาขาวิชามีการจัดการความรู้การพัฒนากิจกรรมนอก
ถอดบทเรียนองค์ความรู้เชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น
ชั้นเรียนที่ชัดเจนผ่านการทบทวนกิจกรรม Positioning
ทุกปี
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การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุ ง
หลักสู ตร
ผู้บริหารได้กาหนดประเมินค่าคะแนน 5 คะแนน
ในการคานวณ TOR ที่ชัดเจน
ให้ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพออกแบบฟอร์ม
การ Check List เพื่อให้สามารถนาเสนอเอกสาร
ประกอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพออกแบบการ
Check List เอกสารประกอบการจัดทา TQF เพื่อ
จัดทาข้อมูลกลาง
สามารถนาไปปรับปรุงการดาเนินงานเป็นประจา
ทุกปี
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สรุ ปการประเมินหลักสู ตร
การประเมินจากผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษา (รายงานตามปี ที่สารวจ) วันที่สารวจ ในวันพระราชทานปริ ญญาบัตรทุกปี การศึกษา
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
เห็นควรต่อการจัดการเรียนรู้เชิงบูรณาการให้ครอบคลุมรายวิชา
ต่างๆ
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ควรจัดให้แต่ละรายวิชาในหลักสูตรได้มีการจัดทางานวิจัยและโครงการบริการชุมชนเพื่อนามาใช้ในการเรียนการ
สอนเพิ่มมากขึ้น
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ผู้สอนควรนางานวิจัยและการจัดโครงการของอาจารย์ผู้สอนมาใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น

การประเมินจากผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้อง (ผูใ้ ช้บณั ฑิต)
กระบวนการประเมิน จากแบบสอบถาม
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
1. มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้งานเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ
2. ควรพัฒนาให้บัณฑิตมีความกระตือรือร้น
3. ควรพัฒนาให้บัณฑิตมีคุณภาพทั้งทางวิชาการ และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสู ตรจากผลการประเมิน
เน้นการเรียนการสอนที่สามารถเชื่อมโยงกับสถานการณ์ปัจจุบัน
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รับทราบและจะหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป
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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 การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิ ผลรายวิชาฯ)
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3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โครงการพัฒนาคณาจารย์ และบุคลากรสนับสนุนการศึกษาที่ดาเนินการอยู่มี
ความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ดีแล้ว
แผนปฏิบัติการใหม่ สาหรับปี 2558................. (อาจารย์ ประจาหลักสู ตร)
ระบุแผนการปฏิบตั ิการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้ นสุ ดแผน และผูป้ ระสานงาน/ผูร้ ับผิดชอบ
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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