(ร่าง)

ร่างรายงาน มคอ. 7

การรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2557 วันที่รายงาน 24 กรกฎาคม 2558
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร25510211107143
อาจารย์ประจาหลักสูตร
มคอ 2

ปัจจุบัน
1.นายวราวุฒิ วรานันตกุล*

ตาแหน่ง
เอกสาร/หลักฐาน
1.Mr.Byungho Yu
ประธาน
มคอ.2 /พส.2-2
กรรมการ
2.Mrs.Xiaoque Chen Swatdikun
2.นายเอกภูมิ วงษ์ษาไฮ*
กรรมการ
มคอ.2 /พส.2-2
3.นางสาวจินตพร ม่วงเขียว
3.Mr.Byungho Yu
กรรมการ
มคอ.2 /พส.2-2
4.นายอรรถพล หมู่มี*
4.นางสาวศรินทรีย์ อุดชาชน
กรรมการ
มคอ.2 /พส.2-2
5.นายเอกภูมิ วงษ์ษาไฮ*
5.Mrs.Xiaoque Chen Swatdikun
กรรมการ
มคอ.2 /พส.2-2
**หมายเหตุ: อาจารย์ประจาหลักสู ตรปั จจุบนั มติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นชอบ ในวาระการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558
อาจารย์ผู้สอน (สานักบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี / สานักงานบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) อ้างอิงตารางที่ 1-3
วาระการประชุม 4/2558 วันที่ 24 เมษายน 2558 มติสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามเห็นชอบ

สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
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เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 5
คน และไม่ได้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น โดยระหว่างปีการศึกษา 2557 ได้มีการเปลี่ยน
อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้แก่ อ.ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล และ อ.ศรินทรีย์ อุดชา เพื่อให้
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิที่ตรงสาขามากขึ้น
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ทั้ง 5 คน มีคุณวุฒิขั้นต่า
ระดับปริญญาโท ในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ และสาขาทางบริหารธุรกิจ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับ
รายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ดังรายละเอียดต่อไปนี้
• อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
1. อ.ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล
2. อ.เอกภูมิ วงษ์ษาไฮ
• อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิในสาขาที่สัมพันธ์กับสาขาทางบริหารธุรกิจ
1. อ.ศรินทรีย์ อุดชาชน
2. Mr.Byungho Yu (ปโท)
3. Mrs.Xiaoque Chen Swatdikun (ปโท)
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศในวงรอบประเมินนี้เป็นหลักสูตร ฉบับ
ที่กาหนด
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 ซึ่งมีระยะเวลาในการดาเนินงานยังไม่ครบ 5 ปีตามกรอบระยะเวลาของการ
ปรับปรุงหลักสูตร
การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผล หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
การดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้ดาเนินการ
หลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ
ประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน ผลการดาเนินงาน จานวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อนา
มาตรฐาน
ผลการประชุมมาปรับปรุงคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
และแนวทางในการพัฒนาปรับปรุง มคอ. 2 ต่อไป
2. ได้มีการดาเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และตามที่ระบุ
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ไว้ใน 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
5. มคอ 7 ได้จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ภายใน 60 วัน

ตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
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หมวดที่ 2 อาจารย์
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ผลการดาเนินงาน
 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
ประกอบด้วย
1. ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
ทั้งสิ้น 7 ขั้นตอนดังนี้
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพสารวจ/วิเคราะห์อัตรากาลัง 5 ปี
 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาการกาหนดอัตรากาลังในแต่ละสาขาวิชา
 อาจารย์เพียงพอต่อการวางแผนอัตรากาลังประจาในแต่ละหลักสูตร
 กรณีอาจารย์ลาออกยังคงอัตราว่าง เพื่อ สรรหาอาจารย์ใหม่ทดแทนอัตราว่างและรับเข้า
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่กาหนด
 อาจารย์ประจาหลักสูตรครบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
 นารายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 สารวจความพึงพอใจอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
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3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน พิจารณาสรรหาอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรมาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศตามมติความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้แก่ อ.ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล และ อ.ศรินทรีย์ อุดชา
 การบริหารอาจารย์ ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
ประกอบด้วย
1. ระบบและกลไกบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557 ทั้งสิ้น 7
ขั้นตอนดังนี้
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพสารวจ/วิเคราะห์อัตรากาลัง 5 ปี
 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาการกาหนดอัตรากาลังในแต่ละสาขาวิชา
 การพัฒนาทักษะ อาจารย์ทางวิชาการ หรือวิชาชีพ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการชุมชน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรายงานผลการพัฒนาทักษะ
 การอบรมจรรยาบรรณบุคลากร
 การประเมินการปฏิบัติงาน
 แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้บุคลากรรับทราบเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ยกย่องบุคลกรดีเด่นด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพนักงานสาย
สนับสนุน

2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
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3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน พิจารณาการสรรหาและ
เพิ่มอัตรากาลังสาหรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรเพิ่มเติม
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร บธ.บ.ธุรกิจ
ระหว่างประเทศ ตามมติความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้แก่ ผศ.ดร.พรล
ภัส สุวรรณรัตน์
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
ประกอบด้วย
1. ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2557
ทั้งสิ้น 6 ขั้นตอนดังนี้
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพจัดทาแผนพัฒนา อาจารย์รายบุคคล 5 ปี
 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจาปี
 ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ในการพัฒนาประชุม/อบรม/สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ
อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี
 ส่งเสริมการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการหรือชานาญการ
 ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
 รายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ จัดทาโครงการ
สนับสนุนเงินอุดหนุนทุนวิจัยให้กับคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาเสนอเป็นผลงานวิชาการ
ต่อไป หรือส่งเสริมให้คณาจารย์ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
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4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศมีการจัดทางานวิจัยที่ตรงกับสาขาวิชาฯ และมีผู้ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ 1 ท่าน คือ ผศ.ดร.พรลภัส สุวรรณรัตน์
ข้อมูลเพิ่มเติม คณะการบัญชีและการจัดการมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน
โดยเร่งรัดพัฒนาเพื่อเพิ่มจานวนอาจารย์ที่คุณวุฒิปริญญาเอก และผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ คณะฯ ได้
จัดสรรงบประมาณ เพื่อให้อาจารย์ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณละ 30,000 บาท
สาหรับอาจารย์แต่ละท่าน ซึ่งในปีการศึกษา 2558 ประธานหลักสูตร คณะกรรมการและอาจารย์ภายใน
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้รับการพัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรมหลักสูตร Capsim train the
trainer ระยะเวลา 3 วัน เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนา simulation มาใช้ในการเรียนการ
สอน เพื่อทาให้นิสิตเข้าใจและมองภาพการแข่งขันทางธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นอาจารย์ประจาหลักสูตร
และคณาจารย์ภายในสาขายังเข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคคากรประจาปี 2557 ที่จังหวัดจันทบุรีและชลบุรี
เป็นระยะเวลา 4 วัน ภายในโครงการทางสาขาได้รับแนวทางในการดาเนินงานของคณะที่จะเกิดขึ้น
ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากในการวางแผน
ของสาขาต่อไป
คณะการบัญชีและการจัดการ ได้ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตร และคณาจารย์ในสาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศ พัฒนาตนเอง โดยการสร้างผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ตารา เอกสาร
ประกอบการสอน งานวิจัย หรือบทความวิชาการ และได้มีการกากับ ดูแล และติดตามการสร้างผลงานของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้น คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการสร้างผลงานวิจัย
ของคณาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ ทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่
ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน และทุนวิจัยในชั้นเรียน ซึ่งผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้นามาใช้ประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ของผู้เรียน อาทิ รายวิชา
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คุณภาพอาจารย์

ผลที่เกิดกับอาจารย์
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สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ ของ อ.ดร.สุธนา บุญเหลือ นางานวิจัยเรื่อง Factors Affecting the SMEs
in Agribusiness in the Northeastern Region of Thailand มาใช้ประกอบการเรียนการสอนเป็น
กรณีศึกษาของธุรกิจข้ามชาติของไทยใน ASEAN โดยอ้างอิงจากผลการวิจัย ซึ่งปรากฏให้เห็นได้จาก มคอ.3
ของแต่ละรายวิชา
ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน จะได้รับการประเมินจากนิสิตซึ่งเป็น
ผู้เรียน ซึ่งนิสิตสามารถประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบลงทะเบียน ผลการประเมินการสอนของอาจารย์จะ
ถูกนามาใช้ในการพัฒนาการสอนของอาจารย์
จากการวิเคราะห์กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตรยังมีจานวน
น้อย ทางคณะฯ และหลักสูตรฯ จึงได้มีนโยบายในการกระตุ้นเพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรสร้างสรรค์
ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการให้มากขึ้น
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มีผลการดาเนินงานการ
พัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
• ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 20
• ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งวิชาการ เท่ากับ 0
• ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรเท่ากับ 16

แสดงผลที่เกิด
 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่มีการลาออกหรือ
เกษียณอายุราชการ
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อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2556 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดระยะเวลาดาเนินการการจัดการเรียนการสอน และในปี
การศึกษา 2557 หลักสูตรได้เสนอรายชื่ออาจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในฯ พ.ศ. 2557 และตามแนวปฏิบัติการพิจารณาอาจารย์ประจาหลักสูตรที่รายงานผลใน
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารพัฒนาอาจารย์ ผลการดาเนินงานในลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นการคงอยู่ของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง หรือเท่ากับร้อยละ 100
 ความพึงพอใจของอาจารย์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้จัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อวางแผน กากับดูแล ประเมินผล และทบทวนผลการดาเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการที่
เกี่ยวข้อง อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน มีส่วนร่วมในการเสนอความคิด เพื่อการดาเนินงานที่มีคุณภาพ
แสดงถึงความพึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตร หลักสูตรได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจต่อการ
บริหารหลักสูตรเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557 โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรตอบแบบสอบถาม จานวน 4
คน ผลการสารวจความพึงพอใจ รวม 4.56 (คะแนนเต็ม 5) โดยจาแนกความพึงพอใจแต่ละด้าน ดังนี้
 ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.62
 ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร 4.52
 ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.54
หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา (สานักบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี / สานักงานบริหารหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
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ปีการศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
2554
2555
2556

ปี 1
17
19
52

จานวนนิสิตคงอยูใ่ นแต่ละปี การศึกษา
ปี 2
ปี 3
17
17
16
19
19
26

ปี 4

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
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 รายงานตัวนิสิตใหม่
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพเปรียบเทียบจานวนนิสิตลงทะเบียนเรียนกับแผนการรับนิสิตเสนอผู้บริหาร
 ฝ่ายวางแผนตรวจสอบรายรับจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสนอต่อกองแผนงาน
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการรับนิสิตระดับปริญญาตรี
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ ประชาสัมพันธ์ที่ดี สร้างพันธมิตรกับ
สื่อสารมวลชน กาหนดช่วงเวลาในการรับนิสิต กาหนดจานวนนิสิตที่เรียนในแต่ละห้อง การจัดสรรงบประมาณการรับ
นิสิตที่มากขึ้น
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ จานวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาเกินเป้าหมายในแต่ละปีการศึกษา เช่น 54 =
17 / 55 = 19 / 57 = 52
 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 โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม
ย่อย กิจกรรมการปฐมนิเทศประกอบด้วย การแสดงวิสัยทัศน์ของคณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานสายสนับสนุน
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษาให้นิสิตใหม่
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การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเติม จากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนิสิต
ใหม่ พบว่านิสิตใหม่บางส่วนยังไม่สามารถปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้ดีเท่าที่ควร รวมทั้งทักษะภาษาอังกฤษที่ต้องการการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยสังเกตจากผลการเรียนในการเรียนเทอมแรกของนิสิต การเข้าชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ซึ่งยังคง
เป็นปัญหา ด้วยเหตุนี้ ทางคณะฯ และหลักสูตรบริหารธุรกิจสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จึงได้จัดโครงการเรียนล่วงหน้า เพื่อเตรียมความ
พร้อมและปูพื้นฐานทางด้านธุรกิจและภาษาอังกฤษให้กับนิสิตใหม่ ซึ่งเป็นโครงการที่จะจัดขึ้นก่อนเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558
ผลจาการเตรียมความพร้อม และการจัดโครงการต่าง ๆ ของสาขา พบว่า นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นิสิต
พัฒนาทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง นิสิตได้รับการคัดเลื อกร่ว มโครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศบรูไน ฝรั่งเศส และแอฟริกาใต้
นอกจากนี้ ยังได้รับการคัดเลือกไปศึกษาต่อยังประเทศเกาหลีใต้เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา
 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
1. มีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว 5 ขั้นตอนดังนี้
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 การประชุมอาจารย์ประจาปีการศึกษา 2557 จากคณบดี(เกี่ยวกับการให้คาปรึกษานิสิต)
 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาทางวิชาการ ทักษะชีวิต ปัญหาด้านเศรษฐกิจ (ทุนการศึกษาโดยประสานงานกับกิจการ
นิสิต)
 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลการให้คาปรึกษาตามแบบรายงานการปฏิบัติงานหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่ปรึกษา
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ กาหนดให้มีการเข้าพบนิสิตในแต่ละภาค
การศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รายงานการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาที่นาส่งคณบดี
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ข้อมูลเพิ่มเติม คณะการบัญชีและการจัดการ ได้จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนิสิตทุกสาขาวิชา ซึ่งระบบกาหนดให้
นิสิตทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษา กาหนดบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาและแนะนาแนวทางแก่นิสิตในที่ปรึกษาทั้งทางด้าน
วิชาการ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อาทิการลงทะเบียน การพัฒนาศักยภาพทางการเรียน การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ โดยระบบดังกล่าว ได้กาหนดให้มีกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 2 ครั้ง
นอกจากนี้ ยังได้ขยายช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตในที่ปรึกษา ผ่านทาง social media เช่น
facebook ของฝ่ายวิชาการ facebook ฝ่ายพัฒนานิสิต facebook กลุ่มนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา และ facebook ของชมรมต่างๆ
จากการทบทวนกระบวนการของระบบการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวทางแก่นิสิต พบปัญหาและอุปสรรคดังนี้
- อาจารย์ในสาขามีนิสิตในที่ปรึกษามากกว่า 1 ห้อง ทาให้อาจารย์ที่ปรึกษาอาจดูแลนิสิตไม่ทั่วถึง หรือไม่ได้เข้าพบนิสิต
ในที่ปรึกษาตามแผนที่ได้วางไว้
- ในบางครั้ง เมื่อนิสิตในที่ปรึกษาต้องการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนาหรือให้เซ็นเอกสาร กลับไม่สามารถ
พบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ เนื่องจาก อาจารย์ติดภารกิจงานสอน ไปราชการต่างจังหวัด หรือไปราชการต่างประเทศ
- ปัญหาเกี่ยวข้องกับการถอนและการย้ายสาขาวิชา
จากปัญหาและอุปสรรคของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว ทางคณะฯ และหลักสูตรได้ทาการวิเคราะห์ปัญหาและหา
ทางแก้ไขปัญหาดังนี้ จัดสรรจานวนนิสิตในที่ปรึกษาให้เหมาะสมกับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน สามารถดูแลนิสิตได้ไม่
เกิน 2 ห้อง เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ดูแลนิสิตในที่ปรึกษาได้อย่างทั่วถึง รวมถึงกาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเขียนรายงานการเข้ าพบ
นิสิตในที่ปรึกษาทุกภาคเรียน ซึ่งรายละเอียดในรายงานประกอบด้วย วันที่เข้าพบ เรื่อง/ประเด็นที่เข้าพบพูดคุยกับนิสิต นอกจากนั้น
อาจารย์ทุกท่านต้องกาหนดช่วงเวลาที่สามารถให้คาปรึกษา หรือช่วงเวลาที่สามารถให้นิสิตเข้าพบได้ในแต่ละสัปดาห์ อย่างน้อย 2 วันต่อ
สัปดาห์ตลอดจนให้ฝ่ายวิชาการคณะการบัญชีและการจัดการเผยแพร่ ข่าวสารและข้อมูลกิจกรรมเพิ่มทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ผลจากการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว ทาให้นิสิตสามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น 5 ขั้นตอนดังนี้
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 ปฏิทินการจัดกิจกรรมนิสิต และสาขาวิชากาหนดโครงการพัฒนานิสิตรายสาขาวิชา
 ดาเนินการจัดกิจกรรม
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
 รายงานผลการจัดกิจกรรม
 ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมในปีถัดไป
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ จัดให้แต่ละสาขาวิชากาหนด positioning ประจา
สาขาวิชา
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รายงานความสาเร็จของการจัดทาโครงการตาม positioning ของสาขา
ข้อมูลเพิ่มเติม ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศได้จัดให้มีการดาเนินงานที่
พัฒนาศักยภาพนิสิต และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยคณะการบัญชีและการจัดการได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
จัดโครงการต่าง ๆ ของสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ซึ่งล้วนแต่เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ และช่วยพัฒนาศักยภาพของนิสิตสาขาธุรกิจ
ระหว่างประเทศให้มีคุณภาพ ได้แก่
1. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สาหรับนิสิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศชั้นปีที่ 1 และ 2 ประจาปีการศึกษา 2557
2. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่สาหรับนิสิตสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศชั้นปีที่ 3 และ 4 ประจาปีการศึกษา 2557
3. โครงการปฐมนิเทศและปรับความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษสาหรับนิสิตสาขาวิชาธุรกิจ ระหว่างประเทศ (International
Business Orientation and English Camp)
4. โครงการปัจฉิมนิเทศ สาหรับนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
5. โครงการ MBS Festival
โครงการ อาทิ การศึกษาดูงานและปัจฉิมนิเทศ นิสิตได้รับความรู้โดยตรงจากผู้ประกอบการในธุ รกิจ ซึ่งผู้ประกอบการ
เหล่านั้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอกจากนี้ สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ยัง
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ได้ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง อาทิ การฝึกงานกับสถานประกอบการ กิจกรรมชมรม รวมทั้ง กิจกรรมของคณะก าร
บัญชีและการจัดการเอง (งาน MBS Festival) การเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่าง
ประเทศได้สนับสนุนให้นิสิตสมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ได้แก่
ประเทศบรูไน ประเทศฝรั่งเศส และประเทศแอฟริกาใต้ เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ความเป็นเลิศในระดับสากลนิสิต
กระบวนการในการการจัดโครงการของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ เริ่มต้นจากการประชุม
ปรึกษาหารือ ระดมความคิดจากอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ประจาสาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ ในการจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ให้กับนิสิต เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นไปตามลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการ
ดังกล่าว เป็นผู้มีความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ แต่ละโครงการจะคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงกา รอย่างเหมาะสม เพื่อให้นิสิตได้รับ
ความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายหลังจากดาเนินโครงการเสร็จสิ้น คณะกรรมการจัดโครงการจะทาการประเมินผลของโครงการโดย
ประเมินจากทั้งคณะกรรมการผู้จัดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ และประเมินผลในภาพรวมของการจัดโครงการ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ ไข
และเพื่อให้การจัดโครงการในครั้งต่อปีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการจัดโครงการต้องจัดทารูปเล่มรายงานผล
โครงการนาส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
จากการทบทวนกระบวนการของการพัฒ นาศักยภาพ และการเสริมสร้ างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้พบว่ า
โครงการที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ 2557 ควรเพิ่มเติมกิจกรรมหรือโครงการให้มีความทันสมัยมากขึ้น หลักสูตรฯ จึงได้เพิ่มโครงการขึ้นมา
ในปีงบประมาณ 2558 เช่น โครงการรุ่นพี่พบรุ่นน้อง ซึ่งเป็นกลุ่มนิสิตที่จบการศึกษาและทางานในสถานประกอบการที่หลากหลาย อาทิ
การบิน ราชการ และโรงแรม เป็นต้น เพื่อเปิดโลกทัศน์และแลกเปลี่ยนแง่คิดต่างๆ ในการทางานในโลกธุรกิจจริงๆ เพื่อให้กิจกรรมและ
โครงการต่าง ๆ มีความทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อนิสิตในหลักสูตรมากที่สุด อาจารย์ประจาหลักสูตร และคณาจารย์ในสาขาวิชาธุรกิจ
ระหว่างประเทศได้มีการประชุม หารือ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและโครงการให้ทันสมัยอยู่เสมอ และปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ในการจัดกิจกรรมและโครงการให้เหมาะสมกับนิสิตผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อทาให้กิจกรรมหรือโครงการที่จัดมีประสิทธิภาพสูงสุด
โครงการต่าง ๆ ของหลักสูตรเป็นโครงการที่สร้างทั กษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทาให้นิสิตในหลักสูตรมี
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทั้งการคิดเชิงวิพากษ์ การแก้ไขปัญหา การสร้างสรรค์ การสื่อสาร และความร่วมมือกัน นอกจากนี้ยังมี
โครงการที่สร้างทักษะชีวิตและอาชีพให้กับนิสิตในหลักสูตร เช่น โครงการธรรมศิลป์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นา ทาให้นิสิตเกิดทักษะ
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ความเป็นผู้นาและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นต้น
การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศได้ประยุกต์ใช้ระบบการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะการบัญชีและการ
จัดการ โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นา โครงการธรรมศิลป์ และระบบการดาเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิต
คณะการบัญชีและการจัดการ ที่สอดคล้องกับระบบกิจกรรมของฝ่ายพัฒนานิสิ ต มหาวิทยาลั ยมหาสารคาม ระบบกาหนดรูปแบบ
กิจกรรมเป็นกิจกรรมบังคับที่ทุกคนต้องเข้าร่วม กิจกรรมเลือก และกิจกรรมสร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์ การบันทึกการเข้าร่วม โอกาส
ที่จะได้รับ และการตัดสิทธิ์บางประการหากไม่เข้าร่วมกิจกรรม
การส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศได้ประยุกต์ใช้ระบบส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพของคณะการ
บัญชีและการจัดการ ตั้งแต่
• กาหนดคุณสมบัติของนิสิต (ชั้นปี และรายวิชาที่สอบผ่านก่อนไปฝึกงาน)
• กาหนดคุณสมบัติของสถานประกอบการ
• กาหนดวิธีการพิจารณา และวิธีการอนุมัติการฝึกงาน
• กาหนดขอบเขตหน้าที่ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
• กาหนดการปฐมนิเทศ
• กาหนดวิธีการรายงานตัวและการรายงานผลการปฏิบัติงาน
• กาหนดวิธีการให้คาปรึกษาขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
• กาหนดการวิธีและเกณฑ์การวัดผล และการประเมินผล
• กาหนดแนวปฏิบัติหลังจากเดินทางกลับจากสถานประกอบการ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทาให้นิสิตได้เรียนรู้การทางาน ได้รับประสบการณ์ตรงจากการทางาน ก่อนที่จะสาเร็จการศึกษา

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

1-3 กย 58 final\1_11. template_บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) ปร้ินเสนอกรรมการ.docx

15

ผลที่เกิดกับนักศึกษา

จากกระบวนการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตสามารถเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการได้ครบถ้วน แต่ยั งพบ
ปัญหา นั่นคือ การเลือกสถานประกอบการเพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังมีความไม่เหมาะสมกับวิชาชีพในอนาคตของนิสิต อาจารย์
ประจาหลักสูตรและคณาจารย์ในสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว และได้ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางใน
การแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเพิ่มคุณสมบัติ และคัดเลือกสถานประกอบการให้เป็นสถานประกอบที่เหมาะสมกับสาขาวิชา รวมถึงได้ทา
การจัดหาสถานประกอบการที่เหมาะสมให้กับนิสิต เช่น บริษัทส่งออก-นาเข้า กรมศุลกากร สนามบินต่างๆ เป็นต้น
ผลที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวนิสิตสามารถเข้าฝึกประสบการณ์ วิชาชีพในสถานประกอบการขนาดใหญ่ และ
เหมาะสมตรงตามสายวิชาชีพของตนเอง
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มีผลการดาเนินการดังนี้
 อัตราการคงอยู่
อัตราการคงอยู่ของนิสิตมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยนิสิตรับเข้าในปีการศึกษา 2554 มีอัตราการคงอยู่ในปีที่ 2 3 และ 4 เท่ากับ 17 16 และ
15 คน ตามลาดับ สาหรับนิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษา 2555 มีอัตราการคงอยู่ในปีที่ 2 และปีที่ 3 เท่ากับ 19 และ 19 คน
 การสาเร็จการศึกษา
นิสิต หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2554 มีจานวน 54 คน และสาเร็จการศึกษาใน
ปี 2557 จานวนทั้งสิ้น 12 คน
 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนของนิสิต หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ พบว่า ในปีการศึกษา 2557
มีจานวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 15 คน คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 (คะแนนเต็ม 5) และจาแนกได้ดังนี้
- ด้านเนื้อหารายวิชา 4.10
- ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 4.14
- การร้องเรียนของนิสิต 3.63
นอกจากนี้พบว่านิสิตไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ ในปีการศึกษานี้
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จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปี การศึกษาที่รับเข้า (ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เริ่ มใช้หลักสู ตร)

ปี การศึกษาที่สาเร็ จการศึกษา

รับเข้า

2555

2556

2557

2558

2554
2555

17
19

-

-

12
-

-

2556

52

-

-

-

-

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการสาเร็จการศึกษา: ทักษะทางภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) และ ขาดการวางแผนและติดตามผลการลงทะเบียนทาให้ไม่สามารถเรียน
รายวิชาได้ตามภาคการศึกษาที่กาหนด
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี
วันที่สารวจ ในวันพระราชทานปริญญาบัตร และติดตามการดาเนินงานทุกๆ 3 เดือน
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด(ผู้สาเร็จการศึกษา)
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ(ผู้ตอบแบบสอบถาม)
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
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ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
ร้อยละการได้งานทา
ค่าคะแนนเฉลี่ยจากหลักสูตร

1
0
0
100.00
5.0000

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาค/ปีการศึกษา
ร้อยละการกระจายของเกรด
A
B+
B
C+
C
D+
D
F
0023011

จานวนนักศึกษา
ลงทะเบียน
สอบผ่าน

1/2557

18.18

31.82

22.73

18.18

0

0

0

4.55

22

20

1/2557

50

30

20

0

0

0

0

0

10

10

Accounting and Business
Management

อ.ธีราภรณ์
0909303
Business Research
Methodology
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อ.ดร.กมล
0909203
Business Statistics
อ.ดร.สุธนา
0906401
Cross-Cultural Management
อ.ดร.พรลภัส
0023009
Household Finance and
Accounting
อ.กฤตยา
0906101
International Business
Environment
อ.ดร.วราวุฒิ
0906411
International
Entrepreneurship
อ.เอกภูมิ
0900101
Introduction to Business
อ.ศศวรรณ
0903455
Organization Decision
Marking and Problem
Solving
อ.ดร.ธนชาติ

1/2557

29.17

8.33

8.33

12.50

12.50

4.17

16.67

8.33

25

22

1/2557

19

10.53

36.84

52.63

0

0

0

0

19

19

1/2557

30.77

15.38

30.77

15.38

7.69

0

0

0

13

13

1/2557

21.05

15.79

10.53

21.05

15.79

15.79

0

0

19

19

1/2557

38.46

30.77

15.38

15.38

0

0

0

0

13

13

1/2557

6.17

6.17

12.35

25.93

25.93

13.58

2.47

7.41

81

74

1/2557

25

12.50

12.50

6.25

12.50

6.25

12.50

0

16

14
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0901101
Principles of Accounting
อ.ViVean
0902101

1/2557

13.79

3.45

24.14

13.79

13.79

10.34

10.34

3.45

29

26

1/2557

10.38

6.49

9.09

18.18

15.58

9.09

14.29

16.88

77

64

1/2557

3.61

4.82

10.84

19.28

19.28

18.07

10.84

7.23

83

72

1/2557

34.15

24.39

14.63

14.63

9.76

0

0

2.44

41

40

2/2557

32

48

16

4

0

0

0

0

25

25

2/2557

6.82

27.27

31.82

22.73

6.82

0

0

2.27

44

43

2/2557

29.17

12.5

16.67

8.33

8.33

8.33

8.33

8.33

24

22

2/2557

-

-

-

-

-

-

-

-

30

30
S=100%

2/2557

0

0

0

25

0

25

50

0

4

4

Principles of Marketing

อ.Andrew
0023010
World Business
อ.ดร.ประทานพร
0909202
Business law
อ.ธรรมศักดิ์
0909202
Business law
อ.ธรรมศักดิ์
0023011
Accounting and Business
Management
อ.Vivian
0901202
Accounting for Management
อ.ดร.ศุภรักษ์
0909304
Business Ethics
อ.พิมพ์นิภา
0909302
Business Finance
อ.ดร.ไตรรงค์
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0909203
Business Statistics
อ.ดร.ปกรณ์
0105325

2/2557

19.44

8.33

16.67

19.44

25

0

2.78

8.33

36

33

2/2557

8.16

8.16

16.33

20.41

14.29

6.12

12.24

12.24

49

42

2/2557

20.83

16.67

20.83

20.83

12.5

4.17

4.17

0

24

24

2/2557

10

30

55

5

0

0

0

0

20

20

2/2557

44.44

37.04

18.52

0

0

0

0

0

27

27

2/2557

47.06

41.18

11.76

0

0

0

0

0

17

17

2/2557

35.29

23.53

11.76

0

17.65

5.88

5.88

0

17

17

2/2557

31.25

18.75

12.50

12.50

12.50

12.50

0

0

16

16

English for Business 1

อ.John
0105322
English for Business 2

อ.Andrew
0906301
Export-Import Management
อ.ศรินทรีย์
0903201
Human Resource
Management
อ.ดร.ดวงรัตน์
0906302
International Business law
and Regulations
อ.ธรรมศักด์
0906421
International Commerce for
ASEAN

อ.Andrew
0906423
International Commerce for
European Community

อ.ศศวรรณ
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0906202
International Finance
อ.ดร.ธีรพรรณ

2/2557

11.76

5.88

11.76

29.41

11.76

17.65

5.88

5.88

17

16

0903101
Management and
Organizational Behavior
อ.Byungho
0903454
Management for
Organization change and
Innovation
อ.ดร.การันต์
0909101
Microeconomics
อ.ดร.สุธรี า
0909301

2/2557

7.50

17.50

27.50

22.50

7.50

0

5

5

40

36

2/2557

38.46

38.46

23.08

0

0

0

0

0

13

13

2/2557

4.35

10.14

14.49

21.74

21.74

10.14

5.80

8.70

69

61

2/2557

9.68

12.90

29.03

29.03

12.90

6.45

0

0

31

31

2/2557

44.44

16.67

16.67

16.67

5.56

0

0

0

18

18

2/2557

46.15

15.38

15.38

15.38

7.69

0

0

0

13

13

Production and Operation
Management

อ.เอกภูมิ
0906303
Relationships between Politics
and International Business

อ.ธมลวรรณ
0906402
Seminar in International Business

อ.ดร.สุธนา
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
สาระของ
 การออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
รายวิชาใน
1. มีระบบและกลไกการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ทั้งสิ้น 8 ขั้นตอนดังนี้
หลักสูตร
 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. และสภาวิชาชีพ (ถ้ามี)
 ตารางสรุปการรับรองหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย และสกอ.
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ ปรับเนื้อหาสาระรายวิชาในแต่ละรายวิชา โดยการใช้กรณีศึกษา
ที่ทันสมัย
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มีการนาเอากรณีศึกษาที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการเรียนการสอน โดยกาหนดไว้ใน มคอ
3 และ มคอ 5
 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
การวางระบบ
1. มีระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 12 ขั้นตอนดังนี้
ผู้สอนและ
 สาขาวิชาประชุมหารือรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
กระบวนการ
 ก่อนจัดตารางเรียนวิชาการจะส่งเมลล์วิชาที่จะเปิดในภาคเรียนนั้นๆ ทั้งหมดของคณะฯ วิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกน และวิชาเอกทั้งเอก
จัดการเรียนการ
บังคับและเอกเลือก ให้อาจารย์แต่ละคนเลือกว่าจะสามารถสอนวิชาอะไรได้บ้าง
สอน
 วิชาการจะนาข้อมูลรายวิชาไปจัดทาตารางเรียนตามความเหมาะสมและความถนัดของผู้สอนและประกาศตารางสอน
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 ประชุมการเรียน การสอนโดยคณบดีภาคการศึกษาที่ 1/2557 และ2/2557
 สาขาวิชาวางแผนการสอนรายหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกหลักสูตร (ด้านวิชาการ วิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม), การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21, TQF, PRIDE)
 งานวิชาการกากับติดตามมคอ.3
 งานกิจการนิสิตกากับติดตาม มคอ.4 ทุกสาขาวิชา
 งานวิชาการติดตามคุณภาพการเรียนการสอนอาจารย์เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
 งานวิชาการรวบรวมและเก็บแบบสอบถามการประเมินการเรียนการสอนเป็นประจาทุกภาคการศึกษา/นิสิตชั้นปีสุดท้าย/การจัดการ
ข้อร้องเรียน/หลักสูตร/ที่ปรึกษา
 สาขาวิชารายงานผลการเรียนการสอนรายหลักสูตรและรายงานกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้นเรียน
 สาขาวิชาทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร หารือรายวิชาที่สอนถึงความทันสมัยของรายวิชา การสอดแทรกองค์ความรู้ใหม่ให้กับนิสิต
การเพื่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้บางรายวิชา
 คณะกรรมการประจาคณะดาเนินการทบทวนการตัดเกรดของอาจารย์ในการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตในทุกรายวิชา
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ กากับติดตาม มคอ 3 และกาหนดให้มีการนางานวิจัยและ
โครงการบริการวิชาการเข้าสู่การเรียนการสอน
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มคอ 3 ครบทุกรายวิชา และมีรายวิชาที่มีการนางานวิจัยและโครงการบริการวิชาการ
เข้าสู่การเรียนการสอนตามหลักบูรณาการ
ข้อมูลเพิ่มเติม รายวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน้นทั้งทฤษฏี และ
ปฏิบัติ (แสดงใน มคอ.3) เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียน ยกตัวอย่างเช่น รายวิชาการพาณิชย์ระหว่างประเทศสาหรับกลุ่มประเทศอาเซียน ที่ ได้
มอบหมายให้นิสิตศึกษาข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิทางธุรกิจ สาหรับการทารายงานการวิจัย นอกจากนี้ รายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจ นิสิตต้อง
ดาเนินการจัดทาแผนธุรกิจ โดยนิสิตต้องทา workshop ภายในห้องเรียน โดยมีอาจารย์คอยให้คาปรึกษา ในการคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลที่
จาเป็น ในการจัดทารายงาน เพื่อการนาเสนออย่างมืออาชีพ
สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มีการบูรณาการงานวิจัยเพื่อการเรียนการสอน เช่น การสัมมนาในหัวข้อเรื่อง ธุรกิ จไทยในอาเซียน ในรายวิชา
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การประเมิน
ผู้เรียน

สัมมนาธุรกิจระหว่างประเทศ อาจารย์ผ็สอยได้วิจัยและนาผลการวิจั Factors Affecting the SMEs in Agribusiness in the Northeastern Region
of Thailandยเรื่อง มาปรับประยุกต์ใช้เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนสูงสุด
จากการประเมินการเรียนการสอนสาหรับนิสิตที่เข้าเรียนในปีแรก นิสิตมักจะมีปัญหาเรื่องการถอนรายวิชา การพักการเรียน และการย้ายสาขา
เป็นจานวนมาก ซึ่งสาเหตุของปัญหาเหล่านี้อาจเกิดเนื่องจากความพร้อม และความรู้พื้นฐานของผู้เรียน ทางคณะฯ จึงได้มีนโยบายในการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว โดยการจัดโครงการการเรียนล่วงหน้า เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อลดปัญหาเรื่องการเรียน นอกจากนี้ ในระหว่าง
ที่เรียนตลอดหลักสูตรสาขาได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู้เรียน (โครงการของต่าง ๆ ที่ได้กล่าวไปแล้ว)
คณะการบัญชีและการจัดการ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้ให้ความสาคัญกับการเตรียมความพร้อมด้านการ
ทางาน/การประกอบอาชีพของนิสิต โดยนิสิตต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) ในการเรียนปี 3 เทอม 3 คณะฯ ได้มีการควบคุมมาตรฐานของแหล่ง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กระบวนการยื่นขอฝึกประสบการณ์วิชาชี พ นิสิตชั้นปีที่ 3 ทาการสรรหารายชื่อองค์กรที่ตนเองสนใจ แล้วเข้าปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อ
พิจารณาร่วมกันถึงความเหมาะสมของสถานประกอบการ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการฝึกงาน เสริมสร้างประสบการณ์ ในการทางานและเรียนรู้
ระบบการทางานภาคสนามจริง หลังจากตัดสินในเลือกได้แล้วนิสิตดาเนินการติดต่อสถานประกอบการเพื่อขออนุญาตเข้ารับการฝึกงาน หลังการตอบรั บ
นิสิตต้องยื่นเอกสารกับทางคณะ เพื่อแจ้งให้ทราบว่าจะดาเนินการฝึกงานที่ใด เบอร์ติดต่อ บุคคลที่สามารถติดต่อได้ เป็นต้น
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2557 ในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 3/ปีการศึกษา 2557 ได้พิจารณาผลการดาเนินงานการจัดการเรี ยน
การสอน พบว่ารายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับงานวิจัยมีจานวนน้อย เนื่องจากงานวิจัยของอาจารย์ผู้สอนมีความสอดคล้ องกับ
รายวิชาที่สอนน้อย รวมถึงจานวนงานวิจัยในชั้นเรียนมีจานวนน้อย ซึ่งในที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ได้ชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และขอความ
ร่วมมืออาจารย์ประจาหลักสูตรในการทาวิจัยให้สอดคล้องกับรายวิชาที่สอน เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ นามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต และการกากับ
การประเมินผลการเรียนการสอนและประเมิน
 1. มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้
ของนิสิต และการกากับการประเมินผลการเรียนการสอนและประเมินทั้งสิ้น 12 ขั้นตอนดังนี้
 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาและชาระ ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิจครบถ้วน
 อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนกาหนดเกณฑ์การประเมินตนเองใน มคอ.3
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 ผู้สอนจัดการเรียนรู้และประเมินการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 ดาเนินการสอบเก็บคะแนน/สอบกลางภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ เพื่อตรวจประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
 แจ้งผลการสอบกลางภาค/สอบเก็บคะแนนแก่นิสิต
 ดาเนินการสอบปลายภาค (ถ้ากรณีสอนวิชาเดียวกันหลายคนอาจารย์ผู้สอนจะทาการออกข้อสอบร่วมกัน)
 ส่งการประเมินผล/ส่งเกรดรายวิชา
 คณะกรรมการประจาคณะดาเนินการทบทวนการตัดเกรดของอาจารย์ในการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตในทุกรายวิชา
 การนาส่งมอค.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา และมคอ.6 รายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
 การนาส่งมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
 การประเมินความพึงพอใจนิสิตต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน
 ประธาน/กรรมการ/ผู้รับผิดชอบรายหลักสูตรนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในปีถัดไป
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต และการกากับการประเมินผลการเรียนการสอนและประเมิน
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ กากับติดตาม มคอ 3 และจัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มีการกากับติดตาม มคอ 5 ครบทุกรายวิชา และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดย
คณาจารย์ภายในและผู้ใช้บัณฑิตจากภายนอก
ข้อมูลเพิ่มเติม ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเห็นชอบผลการดาเนินงานหลักสูตรตามแบบ มคอ 7
พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ซึ่งจะได้ดาเนินงานตามแผน เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557
ในทุกรายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินผู้เรียนไว้ใน มคอ.3 และแจ้งให้นิสิต
ได้รับทราบและเห็นชอบร่วมกันสาหรับเกณฑ์การประเมิน ในครั้งแรกของการเรียนการสอน การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนถูกประเมินโดยใช้
เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย รายงานกลุ่ม รายงานเดี่ยว การบ้ าน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ซึ่ง
เครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกใช้ในการประเมินจากสภาพจริงในระหว่างการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนา ปรับปรุง ตรวจสอบเครื่ องมือที่ใช้
ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน เช่น การปรับข้อสอบใหม่ การสร้างข้อสอบใหม่ เป็นต้น
หลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญ และส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ เข้าสอบด้านความรู้ทางด้าน IT และ
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ทดสอบ TOEIC สาหรับทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ

ดัชนีบ่งชี้ผลการ
ดาเนินงาน (Key
Performance
Indicators)
1) อาจารย์ประจา
หลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุม
เพื่อวางแผน ติดตาม
และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ผลการดาเนินงาน

เป็นไป ไม่
ตาม เป็นไป
เกณฑ์ ตาม
เกณฑ์
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ใช้กลไกการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อวางแผนการบริหารจัดการการจัดการเรียนการ
/
สอน จัดรายวิชาที่เปิดสอน และกาหนดอาจารย์ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา กากับติดตามการจัดการเรียนการสอน
สรุปผลการดาเนินงาน ประเมินผลการเรียน และทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการปรับปรุง จานวนทั้งสิ้น
6 ครั้ง ในปีการศึกษา 2557 โดยมีวาระหลักเพื่อพิจารณาดังนี้
• ครั้งที่ 1/ปีการศึกษา 2557 วางแผน จัดรายวิชาที่เปิดสอนและกาหนดอาจารย์ผู้สอน ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2557
• ครั้งที่ 2/ปีการศึกษา 2557 กากับติดตามการดาเนินงาน ตามแบบ มคอ 3-4 ภาคการศึกษา 1/2557
• ครั้งที่ 3/ปีการศึกษา 2557 รายงานผลการดาเนินงาน ประเมินผลการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามแบบ
มคอ 5-6 ภาคการศึกษา 1/2557 จัดรายวิชาที่เปิดสอน และกาหนดอาจารย์ผู้สอน ประจาภาคการศึกษา 2/2557
• ครั้งที่ 4/ปีการศึกษา 2557 กากับติดตามการดาเนินงาน ตามแบบ มคอ 3-4 ภาคการศึกษา 2/2557
• ครั้งที่ 5/ปีการศึกษา 2557 รายงานผลการดาเนินงาน ประเมินผลการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามแบบ
มคอ 5-6 ภาคการศึกษา 2/2557รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ จัดรายวิชาที่เปิดสอน และกาหนดอาจารย์ผู้สอน
ภาคการศึกษาที่ 2/2557
• ครั้งที่ 6/ปีการศึกษา 2557 รายงานผลการดาเนินงานตามแบบ มคอ 7 พร้อมข้อเสนอแนะการปรับปรุงรายวิชา และ
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2) มีรายละเอียดของ
หลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ
มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้า
มี)
3) มีรายละเอียดของ
รายวิชา และ
รายละเอียดของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.3
และ มคอ.4 อย่าง
น้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
4) จัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของ
รายวิชา และ
รายงานผลการ

หลักสูตร
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ (มคอ 2) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ได้รับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2556 วันที่ 29 เมษายน 2556

/

ในปีการศึกษา 2557 ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 1/ปีการศึกษา 2557 ให้ความเห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอน และรายละเอียดของรายวิชาตามแบบ มคอ 3 จานวน
ทั้งสิ้น 33 รายวิชา โดยภาคการศึกษาที่ 1 จานวน 13 รายวิชา ในภาคการศึกษาที่ 2 จานวน 20 รายวิชา ทุกรายวิชามี
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ 3 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 ตามหมวด 4 รายวิชาที่
เปิดสอน (ในปีการศึกษานี้ไม่มีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม จึงไม่มี มคอ 4)

/

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ในคราวประชุมครั้งที่ 2/ปีการศึกษา 2557
ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา ตามแบบ มคอ 5 จานวนทั้งสิ้น 13 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100
ของรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2557 (รายงานผลดาเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ 5 ของภาคการศึกษา
ที่ 2/2557 จะดาเนินการสิ้นภาคเรียนที่ 2/2557 ต่อไป)

/
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ดาเนินการของ
ประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี)
ตามแบบ มคอ.5
และ มคอ.6 ภายใน
30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาที่เปิด
สอนให้ครบทุก
รายวิชา
5) จัดทารายงานผลการ
ดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ
มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา
6) มีการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4
(ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย
ละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปี

กรรมการประจาหลักสูตรมีการจัดประชุมในวันที่ 15 ก.ค. 2558 โดยทาการวิเคราะห์สังเคราะห์ เพื่อจัดทามคอ.7
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ 7 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557

/

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ จะดาเนินการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ 3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557

/
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การศึกษา
7) มีการพัฒนา/
ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน
กลยุทธ์การสอน
หรือ การ
ประเมินผลการ
เรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการ
ดาเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี)
ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือ
คาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/ปีการศึกษา 2557
ให้ความเห็นชอบแผนพัฒนา ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยให้เน้นการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ตาม
เกณฑ์ประกันคุณภาพฯ 2557 และให้ขยายโอกาสการเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านกระบวนการกิจกรรมชมรม เข้าร่วม
โครงการบรรยายพิเศษ

/

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ มีอาจารย์ใหม่จานวน 1 ท่าน คือ อาจารย์
ธมลวรรณ วงศ์นารา ซึ่งได้รับการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ และได้รับคาแนะแนะด้านการจัดการเรียนการสอน ก่อนเปิดภาค
การศึกษา 2/2557 อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ อ.ดร.คมกริช วงษ์แข ได้อบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ใหม่

/

9) อาจารย์ประจา
ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนา
หลักสูตรทุกคนได้รับ ทางวิชาการทั้งในส่วนที่คณะดาเนินการ อาทิ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ การสัมมนาทางวิชาการ
การพัฒนาทาง
ระดับชาติ และนานาชาติ
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละหนึ่งครั้ง
10) จานวนบุคลากร
- บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการฝึกอบรมมากกว่าร้อยละ 80
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สนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี)
ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11) ระดับความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่
ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
12) ระดับความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการ
ผ่านเฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่
ดาเนินการผ่าน

ความพึงพอใจนิสิตชั้นปีสุดท้าย เนื้อหารายวิชา 4.40 กิจกรรมการเรียนการสอน 4.06 การจัดการข้อร้องเรียน 3.97 รวม
4.03

-

1. จานวนผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 จานวน 19 คน
2. จานวนบัณฑิตจากข้อ 1 ที่ได้รับการประเมิน จานวน 7 คน
3. ผลรวมของคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 555 คะแนน
4. ค่าเฉลี่ยเต็ม 5 ผลการประเมินบัณฑิต ค่าเฉลี่ย 4.17
5. ร้อยละผู้ตอบแบบสารวจ 36.8
12
1-5

/
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ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมด
ในปีนี้
การเปิ ดรายวิชาในภาคหรือปี การศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาค/ปี
การศึกษา
0023011

100

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้ไข

1/2557

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1/2557

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1/2557

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1/2557

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1/2557

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1/2557

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1/2557

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

Accounting and Business Management

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน

มาตรการที่ดาเนินการ

อ.ธีราภรณ์
0909303
Business Research Methodology
อ.ดร.กมล
0909203
Business Statistics
อ.ดร.สุธนา
0906401
Cross-Cultural Management
อ.ดร.พรลภัส
0023009
Household Finance and
Accounting
อ.กฤตยา
0906101
International Business
Environment
อ.ดร.วราวุฒิ
0906411
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International
Entrepreneurship
อ.เอกภูมิ
0900101
1/2557
Introduction to Business
อ.ศศวรรณ
0903455
1/2557
Organization Decision Marking and
Problem Solving
อ.ดร.ธนชาติ
0901101
1/2557
Principles of Accounting
อ.ViVean

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

0902101

1/2557

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1/2557

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

1/2557

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2/2557

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2/2557

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

Principles of Marketing

อ.Andrew
0023010
World Business
อ.ดร.ประทานพร
0909202
Business law
อ.ธรรมศักดิ์
0909202
Business law
อ.ธรรมศักดิ์
0023011
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Accounting and Business
Management
อ.Vivian
0901202
Accounting for Management
อ.ดร.ศุภรักษ์
0909304
Business Ethics
อ.พิมพ์นิภา
0909302
Business Finance
อ.ดร.ไตรรงค์
0909203
Business Statistics
อ.ดร.ปกรณ์
0105325

2/2557

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2/2557

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2/2557

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2/2557

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2/2557

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2/2557

เปิด 3/2556

ไม่มี

English for Business 1

อ.John
0105322
English for Business 2

อ.Andrew
0906301
Export-Import Management
อ.ศรินทรีย์
0903201

2/2557
2/2557
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Human Resource Management
อ.ดร.ดวงรัตน์
0906302
International Business law and
Regulations
อ.ธรรมศักด์
0906421

2/2557

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

2/2557

International Commerce for ASEAN

อ.Andrew
0906423

2/2557

International Commerce for European
Community

อ.ศศวรรณ
0906202
International Finance
อ.ดร.ธีรพรรณ
0903101
Management and Organizational
Behavior
อ.Byungho
0903454
Management for Organization
change and Innovation
อ.ดร.การันต์
0909101
Microeconomics

2/2557

2/2557

2/2557

2/2557
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อ.ดร.สุธรี า
0909301

2/2557

Production and Operation Management

อ.เอกภูมิ
0906303

2/2557

Relationships between Politics and
International Business

อ.ธมลวรรณ
0906402

2/2557

Seminar in International Business

อ.ดร.สุธนา

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในปี ที่รายงาน
รายวิชาทีม่ ีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุ งจากผลการประเมิน
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
0023011

1/2557

Accounting and Business Management

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
มี
ไม่มี


แผนการปรับปรุ ง
ไม่มี

อ.ธีราภรณ์
0909303
Business Research Methodology
อ.ดร.กมล
0909203
Business Statistics
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ไม่มี

1/2557



ไม่มี
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อ.ดร.สุธนา
0906401
Cross-Cultural Management
อ.ดร.พรลภัส
0023009
Household Finance and Accounting
อ.กฤตยา

1/2557



ไม่มี

1/2557



ไม่มี

0906101
International Business Environment
อ.ดร.วราวุฒิ
0906411
International
Entrepreneurship
อ.เอกภูมิ

1/2557



ไม่มี

1/2557



ไม่มี

0900101
Introduction to Business
อ.ศศวรรณ
0903455
Organization Decision Marking and Problem Solving
อ.ดร.ธนชาติ

1/2557



ไม่มี

1/2557



ไม่มี

0901101
Principles of Accounting
อ.ViVean

1/2557



ไม่มี
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1/2557



ไม่มี

1/2557



ไม่มี

0909202
Business law
อ.ธรรมศักดิ์
0909202
Business law
อ.ธรรมศักดิ์
0023011
Accounting and Business Management
อ.Vivian
0901202
Accounting for Management
อ.ดร.ศุภรักษ์

1/2557



ไม่มี

2/2557



ไม่มี

2/2557



ไม่มี

2/2557



ไม่มี

0909304
Business Ethics
อ.พิมพ์นิภา
0909302
Business Finance
อ.ดร.ไตรรงค์
0909203

2/2557



ไม่มี

2/2557



ไม่มี

2/2557



ไม่มี

0902101
Principles of Marketing

อ.Andrew
0023010
World Business
อ.ดร.ประทานพร

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

1-3 กย 58 final\1_11. template_บธ.บ.ธุรกิจระหว่างประเทศ(หลักสูตรนานาชาติ) ปร้ินเสนอกรรมการ.docx

38

Business Statistics
อ.ดร.ปกรณ์
0105325

2/2557



ไม่มี

2/2557



ไม่มี

0906301
Export-Import Management
อ.ศรินทรีย์
0903201
Human Resource Management
อ.ดร.ดวงรัตน์

2/2557



ไม่มี

2/2557



ไม่มี

0906302
International Business law and Regulations
อ.ธรรมศักด์

2/2557



ไม่มี

0906421

2/2557



ไม่มี

2/2557



ไม่มี

2/2557



ไม่มี

English for Business 1

อ.John
0105322
English for Business 2

อ.Andrew

International Commerce for ASEAN

อ.Andrew
0906423
International Commerce for European Community

อ.ศศวรรณ
0906202
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International Finance
อ.ดร.ธีรพรรณ
0903101
Management and Organizational Behavior
อ.Byungho
0903454
Management for Organization change and Innovation
อ.ดร.การันต์
0909101
Microeconomics
อ.ดร.สุธรี า
0909301

2/2557



ไม่มี

2/2557



ไม่มี

2/2557



ไม่มี

2/2557



ไม่มี

2/2557



ไม่มี

2/2557



ไม่มี

Production and Operation Management

อ.เอกภูมิ
0906303
Relationships between Politics and International Business

อ.ธมลวรรณ
0906402
Seminar in International Business

อ.ดร.สุธนา

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม (อาจารย์ ประจาหลักสู ตร)
คุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก ผู้สอนส่วนใหญ่สอนเข้าใจ เข้าสอนตรงเวลา และมีเกณฑ์การให้คะแนนที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามวิชาที่ต้องใช้ทักษะในการ
คานวณ นิสิตมักให้ความเห็นว่าผู้สอนสอนเร็วหรือพูดเร็วเกินไปจนทาให้นิสิตตามไม่ทัน
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
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มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

ความรู้
ทักษะทางปัญญา
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความรับผิดชอบ
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่ง
แนวทางแก้ไขปรับปรุง
ต่าง ๆ
- มีปัญหาเรื่องทุจริตในการสอบ
- ผู้สอนสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้น
- ความตรงต่อเวลา
รวมถึงโทษที่จะได้รับ
- การคัดลอกรายงานโดยการขาดการอ้างอิง
- ผู้สอนสอดแทรกเรื่องวินัยและความสาคัญของ
การตรงต่อเวลา อาทิ การเข้าชั้นเรียนและการ
ส่งงาน
- เข้มงวดในการตรวจสอบ แนะนา ตักเตือนและ
ลงโทษ
- เน้นการเรียนแบบท่องจา
- ให้นิสิตมีส่วนร่วมมากขึ้นในการเรียนการสอน
- การได้มาซึ่งความรู้เป็นแบบได้หน้าลืมหลัง
- การคิดแบบไม่มีเหตุไม่มีผล
- ใช้กรณีศึกษาที่ทันสมัยและเป็นที่รู้จัก
- การไม่คิดเชิงระบบ
- ตั้งคาถาม แสดงความคิดเห็นและอภิปรายมาก
ขึ้น
นิสิตรับผิดชอบรายงานรายบุคคลดี แต่ขาดความ
- กาหนดจานวนสมาชิกให้เหมาะสม
รับผิดชอบในการทางานกลุ่ม มักเกิดการเอาเปรียบเพื่อน - สมาชิกกลุ่มส่วนมากสามารถตัดสินใจร่วมกัน
ร่วมงาน
ลงโทษสมาชิกที่เอาเปรียบได้
ทักษะการวิเคราะห์เชิงปริมาณและพื้นฐานทาง
- ตั้งกฎเกณฑ์ในการอนุญาตให้ใช้อุปกรณ์อย่าง
คณิตศาสตร์ยังต้องการการพัฒนา เนื่องจากการใช้อุปกรณ์ เหมาะสม
ช่วยที่มากเกินไป
- นาข้อมูลเชิงปริมาณมาให้ฝึกฝนอย่างสม่าเสมอ

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี /
ไม่มี 
จานวนอาจารย์ใหม่ ………2………………. จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………2…………
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
อาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุน
การอบรมโปรแกรม Capsim business
2
simulation
สัมมนาบุคลากรประจาปี

5

สัมมนาเพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต ในหัวข้อ
บัณฑิตในอุดมคติใน AEC

3

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
การนาโปรแกรมมาใช้ในการสร้างความเข้าใจในการเรียนการสอน เพื่อ
ทาให้ผู้เรียนมองภาพรวมของการดาเนินธุรกิจได้ใกล้เคียงกับความเป็น
จริง
ได้เข้าใจ เรียนรู้ และพัฒนาการปฏิบัติตนเพื่อเป็นผู้สอนและผู้วิจัยที่ดี
รวมทั้งเกิดความชัดเจนมากขึ้นในแนวทางการดาเนินงานของคณะ
สามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองเพื่อตอบสนองต่อนโยบายดังกล่าว
ได้รับความรู้จากผู้ประกอบการที่ดาเนินธุรกิจทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศว่า คุณลักษะใดของแรงงานที่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน สามารถนาความรู้มาแนะนาและแลกเปลี่ยนกับนิสิตได้

หมวดที่ 5 การบริ หารหลักสู ตร
การบริ หารหลักสู ตร
ปัญหาในการบริ หารหลักสู ตร

ผลกระทบของปั ญหาต่อสัมฤทธิ ผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสู ตร
นิสิตบางคนไม่มีทักษะด้านคณิตศาสตร์/ อัตราการคงอยู่และอัตราการสาเร็จการศึกษา
การคานวณ
ต่า
นิสิตมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษใน ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
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แนวทางการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาใน
เอกสาร/หลักฐาน
อนาคต
ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขในการรับนิสิต เช่น ไม่รับ เอกสารการประชุม ครั้งที่
นิสิตที่จบสายศิลป์ภาษา
6/2557
ให้อาจารย์ผู้สอนสอดแทรกภาษาอังกฤษใน เอกสารการประชุม ครั้งที่
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ระดับต่า
ขาดแนวทางการทวนสอบรายวิชาที่
ชัดเจน
สัดส่วนของกรรการหลักสูตรที่มี
ตาแหน่งทางวิชาการ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ทาให้ไม่ทราบปัญหาอุปสรรคของการจัดการ
เรียนการสอน
คุณภาพการบริหารหลักสูตร

รายวิชา รวมถึงเพิ่มกรณีศึกษาที่เป็น
ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
ดาเนินการทวนสอบรายวิชาในปีการศึกษา
ต่อไป
สนับสนุนให้กรรมการหลักสูตรยื่นขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ

6/2557
เอกสารการประชุม ครั้งที่
6/2557
เอกสารการประชุม ครั้งที่
6/2557

ผลการดาเนินงาน
 สนับสนุนการเรียนรู้
 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
 การปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยระบบ
ออนไลน์
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
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

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
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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
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หลักสูตรมีส่วนร่วมในการติดตามเอกสารประกอบการ จัดทาข้อมูลกลาง
จัดทา TQF
การนาเสนอเอกสารหลักฐานการจัดการความรู้ ควรมีการ สาขาวิชามีการจัดการความรู้การพัฒนากิจกรรมนอก
สามารถนาไปปรับปรุงการดาเนินงานเป็นประจา
ถอดบทเรียนองค์ความรู้เชิงประจักษ์มากยิ่งขึ้น
ชั้นเรียนที่ชัดเจนผ่านการทบทวนกิจกรรม Positioning ทุกปี
ทุกปี

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) วันที่ 23 มีนาคม -30 เมษายน 2558
กระบวนการประเมิน จากแบบสอบถาม
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
1. มีความรู้ความสามารถในการเรียนรู้งานเป็นอย่างดี มีความรับผิดชอบ
2. ควรพัฒนาให้บัณฑิตมีความกระตือรือร้น
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ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
รับทราบและจะหาแนวทางในการพัฒนาต่อไป
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3. ควรพัฒนาให้บัณฑิตมีคุณภาพทั้งทางวิชาการ และทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
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
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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