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ผู้สอน


ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์












แจ้งมติจำกคณะกรรมกำรวิชำกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ครั้งที่ 3/2558 หนังสือ ศธ.0530.1 (7)594 เมื่อวันที่ 5 มิถุนำยน 2558
อาจารย์ผู้สอน (สำนักบริหำรหลักสูตรระดับปริญญำตรี / สำนักงำนบริหำรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ) อ้ำงอิงตำรำงที่ 1-3
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สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เกณฑ์กำรประเมิน
ผลกำรดำเนินงำน
1 จำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรฯ มีจำนวนอำจำรย์ประจำหลักสูตร 5 คน ตลอดระยะเวลำที่ดำเนินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในปีกำรศึกษำ 2557 ทั้ง 5
ท่ำน และไม่ได้เป็นอำจำรย์ประจำหลักสูตรอื่น
2 คุณสมบัติของอำจำรย์ประจำ อำจำรย์ประจำหลักสูตรทั้ง 5 ท่ำน มีคุณวุฒิระดับปริญญำเอกตรงหรือสัมพันธ์กับสำขำวิชำเศรษฐศำสตร์
หลักสูตร
3 คุณสมบัติของอำจำรย์
อำจำรย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญำเอก และมีกำรดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 2 คน
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4 คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอน
อำจำรย์ผู้สอน มีคุณวุฒิปริญญำเอก ในสำขำวิชำนั้น หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและงำนวิจัยทำง
เศรษฐศำสตร์
5 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำ อำจำรย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน มีคุณวุฒิปริญญำเอกในสำขำวิชำนั้น หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
วิทยำนิพนธ์หลักและอำจำรย์ที่ ประสบกำรณ์ด้ำนงำนวิจัยทำงเศรษฐศำสตร์
ปรึกษำกำรค้นคว้ำอิสระ
6 คุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำ อำจำรย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน มีคุณวุฒิปริญญำเอกในสำขำวิชำนั้น หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ประสบกำรณ์ด้ำนงำนวิจัยทำงเศรษฐศำสตร์
วิทยำนิพนธ์ร่วม(ถ้ำมี)
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คุณสมบัติของอำจำรย์ผู้สอบ
วิทยำนิพนธ์

อำจำรย์ประจำหรือผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกสถำบัน มีคุณวุฒิปริญญำเอกในสำขำวิชำนั้น หรือสำขำวิชำที่สัมพันธ์กัน และมี
ประสบกำรณ์ด้ำนงำนวิจัยทำงเศรษฐศำสตร์
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กำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนของ
ผู้สำเร็จกำรศึกษำ

1. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโท จำนวน 16 คน
2. จำนวนวิทยำนิพนธ์ จำนวน 16 เรื่อง ค่ำน้ำหนัก 0.60 (16*0.60 = 9.60)
2. ค่ำน้ำหนักคุณภำพรวมทั้งหมด 9.60
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ภำระงำนอำจำรย์ที่ปรึกษำ
วิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำ
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษำ
10 อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
และกำรค้นคว้ำอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษำมีผลงำนวิจัยอย่ำง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
11 กำรปรับปรุงหลักสูตรตำมรอบ
ระยะเวลำที่กำหนด

3. ร้อยละคุณภำพงำนวิทยำนิพนธ์ (9.60/16 * 100) =60.00
4. ค่ำคะแนน 5.00
กำหนดให้อำจำรย์ 1 ท่ำน ควบคุมวิทยำนิพนธ์ของนิสิต ไม่เกินจำนวน 10 คน (ได้รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย)
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ มีผลงำนวิจัยอย่ำงน้อย 1 เรื่องในรอบ 5 ปี โดยนับรวมปีที่ประเมิน

หลักสูตรฯ ในวงรอบประเมินนี้ เป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ซึ่งมีระยะเวลำในกำรดำเนินงำนยังไม่ครบ 5 ปี ตำมกรอบ
ระยะเวลำของกำรปรับปรุงหลักสูตร แต่อย่ำงไรก็ตำมหลักสูตรได้มีกำรปรับปรุงย่อยอย่ำงสม่ำเสมอ อำทิ กำรเปลี่ยนรำยชื่อ
อำจำรย์ประจำหลักสูตร และในขณะนี้คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำรอยู่ระหว่ำงกำรดำเนินงำนแต่งตั้งกรรมกำรพิจำรณำปรับปรุง
หลักสูตร และกำรรวบรวมเนื้อหำสำระวิชำเพื่อกำรปรับปรุงรำยวิชำต่อไป
12 กำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมตัว
หลักสูตรฯ ได้มีกำรดำเนินกำรตำมเกณฑ์ กรอบมำตรฐำนคุณวุฒิแห่งชำติฯ และตำมที่ระบุไว้ใน มคอ 2 ตำมตัวบ่งชี้ TQF ข้อ
บ่งชี้ผลกำรดำเนินงำนเพื่อกำร 1-5 ที่ได้ดำเนินกำรทุกตัว โดยอำจำรย์ประจำหลักสูตรฯ ทุกคน ได้ร่วมประชุมอำจำรย์ประจำหลักสูตร ในวงรอบปีกำรศึกษำ 2557
ประกันคุณภำพหลักสูตรและ ผลกำรดำเนินงำน จำนวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อนำผลกำรประชุมมำปรับปรุงคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร กำรจัดกำรเรียนกำร
กำรเรียนกำรสอนตำมกรอบ
สอน และแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุง มคอ 2
มำตรฐำน
 มคอ 3 ของปีกำรศึกษำ 2 และ 3 / 2557 ครบทุกรำยวิชำ
 มคอ 5 ของปีกำรศึกษำ 2 และ 3 / 2557 ครบทุกรำยวิชำ
 มคอ 7 ได้จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของหลักสูตร ภำยใน 60 วัน
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ตัวบ่งชี้
การบริหารและพัฒนาอาจารย์

หมวดที่ 2 อาจารย์
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ผลการดาเนินงาน
 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตประกอบด้วย
1. ระบบและกลไกกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 ทั้งสิ้น 7 ขั้นตอนดังนี้
 ฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพสำรวจ/วิเครำะห์อัตรำกำลัง 5 ปี
 คณะกรรมกำรประจำคณะพิจำรณำกำรกำหนดอัตรำกำลังในแต่ละสำขำวิชำ
 อำจำรย์เพียงพอต่อกำรวำงแผนอัตรำกำลังประจำในแต่ละหลักสูตร
 กรณีอำจำรย์ลำออกยังคงอัตรำว่ำง เพื่อ สรรหำอำจำรย์ใหม่ทดแทนอัตรำว่ำงและรับเข้ำตำมระเบียบมหำวิทยำลัยที่
กำหนด
 อำจำรย์ประจำหลักสูตรครบเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนด
 นำรำยชื่ออำจำรย์ประจำหลักสูตรต่อสภำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
 สำรวจควำมพึงพอใจอำจำรย์ประจำหลักสูตรต่อกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร
2. กำรประเมินกระบวนกำรภำยใต้ระบบและกลไกกำรรับและแต่งตั้งอำจำรย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
3. มีแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน พิจำรณำสรรหำอำจำรย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับ
หลักสูตรมำเป็นอำจำรย์ประจำหลักสูตร
4. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รำยชื่ออำจำรย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตตำมมติควำม
เห็นชอบจำกสภำมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ได้แก่ อ.ดร.สุธนำ บุญเหลือ และ ผศ.ดร.เอกฉัตร สิริสรรคำนันต์ รวมถึงกำร
รำยงำนผลกำรอบรมตำมฟอร์ม FM 15-10
 การบริหารอาจารย์ ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตประกอบด้วย
1. ระบบและกลไกบริหำรอำจำรย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557 ทั้งสิ้น 7 ขั้นตอนดังนี้
 ฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพสำรวจ/วิเครำะห์อัตรำกำลัง 5 ปี
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 คณะกรรมกำรประจำคณะพิจำรณำกำรกำหนดอัตรำกำลังในแต่ละสำขำวิชำ
 กำรพัฒนำทักษะ อำจำรย์ทำงวิชำกำร หรือวิชำชีพ ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรชุมชน และทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและรำยงำนผลกำรพัฒนำทักษะ
 กำรอบรมจรรยำบรรณบุคลำกร
 กำรประเมินกำรปฏิบัติงำน
 แจ้งผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนให้บุคลำกรรับทรำบเพื่อปรับปรุงกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น
 ยกย่องบุคลกรดีเด่นด้ำนกำรสอน กำรวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และพนักงำนสำยสนับสนุน
2. กำรประเมินกระบวนกำรภำยใต้ระบบและกลไกกำรบริหำรอำจำรย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต
3. มีแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน คือ คณะฯ ควรผลักดันให้อำจำรย์เขียนรำยงำนกำร
ฝึกอบรม ใน FM 15-10 ภำยหลังจำกที่ได้กลับ เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่บุคลำกรในองค์กร
4. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มีอำจำรย์ที่ได้รับกำรอบรมและกลับมำเขียนรำยงำนใน FM 15-10 ให้กลับ
ฝ่ำยทรัพยำกรบุคคล
 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตประกอบด้วย
1. ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2557
ทั้งสิ้น 6 ขั้นตอนดังนี้
 ฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพจัดทำแผนพัฒนำ อำจำรย์รำยบุคคล 5 ปี
 จัดสรรงบประมำณในกำรพัฒนำอำจำรย์ประจำปี
 ส่งเสริมพัฒนำอำจำรย์ในกำรพัฒนำประชุม/อบรม/สัมมนำในประเทศและต่ำงประเทศอย่ำงน้อย 1 ครั้งต่อปี
 ส่งเสริมกำรยื่นขอตำแหน่งทำงวิชำกำรหรือชำนำญกำร
 ส่งเสริมกำรศึกษำต่อในระดับที่สูงขึ้น
 รำยงำนผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำนมำ
2. กำรประเมินกระบวนกำรภำยใต้ระบบและกลไกกำรกำรส่งเสริมและพัฒนำอำจำรย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต
3. มีแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน คือ จัดทำโครงกำรสนับสนุนเงินอุดหนุนทุนวิจัยให้กับ
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คณำจำรย์อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอเป็นผลงำนวิชำกำรต่อไป หรือส่งเสริมให้คณำจำรย์ได้รับกำรอบรมอย่ำงต่อเนื่อง
5. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ อำจำรย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิตมีกำรจัดทำงำนวิจัยที่
ตรงกับสำขำวิชำฯ และมีผู้ยื่นขอตำแหน่งทำงวิชำกำรรองศำสตรำจำรย์ 1 ท่ำน คือ ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ ตำแหน่ง
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ จำนวน 1 ท่ำน คือ อ.ดร.เกสินี หมื่นไธสง
ข้อมูลเพิ่มเติม คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร มีกำรบริหำรและกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุนให้เป็นไปตำมแผน
ที่กำหนด อำทิเช่น
o โครงกำรศักยภำพบุคลำกรยุคใหม่ในกำรขับเคลื่อนองค์กรสู่ควำมเป็นเลิศ ณ. วันที่ 26-29 พฤษภำคม 2558จังหวัดจันทบุรี
และชลบุรี
o กำรศึกษำต่อในประเทศและต่ำงประเทศ
o กำรจัดโครงกำรเสวนำทำงวิชำกำร กำรฝึกอบรม/สัมมนำในประเทศและต่ำงประเทศ กำรสร้ำงเครือข่ำย MOU
กำรจัดประชุมวิชำกำรระดับชำติและนำนำชำติ เป็นต้น
คุณภาพอาจารย์

ผลที่เกิดกับอาจารย์

ในปีกำรศึกษำ 2557 หลักสูตรเศรษฐศำสตรมหำบัณฑิตมีผลกำรดำเนินงำนกำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์ประจำหลักสูตรดังนี้
- ร้อยละของอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก เท่ำกับ 100%
- ร้อยละของอำจำรย์ประจำหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งวิชำกำร เท่ำกับ 40%
- ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจำหลักสูตรเท่ำกับ 64%
 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
 อำจำรย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิตไม่มีกำรลำออกหรือเกษียณอำยุรำชกำร
 มีกำรปรับปรุงอำจำรย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2558 ที่ได้ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับ
มอบหมำย โดยในปีกำรศึกษำ 2557 ได้มีกำรปรับเปลี่ยนอำจำรย์ประจำหลักสูตร 2 คน ได้แก่ อ.ดร.สุธนำ บุญเหลือ และ ผศ.
ดร.เอกฉัตร สิริสรรคำนันต์ เพื่อให้อำจำรย์ประจำหลักสูตรมีควำมเหมำะสมมำกยิ่งขึ้น
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ความพึงพอใจของอาจารย์
จำกกำรประชุมอำจำรย์ประจำหลักสูตร เพื่อวำงแผน กำกับดูแล ประเมินผล และทบทวนผลกำรดำเนินงำน กำรปรับปรุงกระบวนกำรที่
เกี่ยวข้อง อำจำรย์ประจำหลักสูตรทุกคน มีส่วนร่วมในกำรเสนอควำมคิด เพื่อกำรดำเนินงำนที่มีคุณภำพ แสดงถึงควำมพึงพอใจในกำร
บริหำรจัดกำรหลักสูตร แต่อย่ำงไรก็ตำม หลักสูตรได้ดำเนินกำรสำรวจควำมพึงพอใจอำจำรย์ประจำหลักสูตร รำยด้ำนได้แก่ด้ำนกรบริหำร
และพัฒนำอำจำรย์ค่ำคะแนน 4.12 ระดับดี ด้ำนกระบวนกำรบริหำรหลักสูตรค่ำคะแนน 4.15 ระดับดี ด้ำนกระบวนกำรเรียนกำรสอนค่ำ
คะแนน 4.00 ระดับดี โดยรวมค่ำคะแนน 4.21 อยู่ระดับดี
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา (สำนักบริหำรหลักสูตรระดับปริญญำตรี / สำนักงำนบริหำรหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำ)
ปีกำรศึกษำที่รับเข้ำ (ตั้งแต่ปีกำรศึกษำที่เริ่มใช้หลักสูตร)
จำนวนนักศึกษำคงอยู่ (จำนวนจริง)ในแต่ละปีกำรศึกษำ
2553
2554
2555
2556
2553 ปริญญำโท ระบบในเวลำรำชกำร
9
9
1
0
2553 ปริญญำโท ระบบนอกเวลำรำชกำร
3
3
3
1
2554 ปริญญำโท ระบบในเวลำรำชกำร
21
5
2
2554 ปริญญำโท ระบบนอกเวลำรำชกำร
3
0
1
2555 ปริญญำโท ระบบในเวลำรำชกำร
16
0
2555 ปริญญำโท ระบบนอกเวลำรำชกำร
5
0
2556 ปริญญำโท ระบบในเวลำรำชกำร
16
2556 ปริญญำโท ระบบนอกเวลำรำชกำร
4
2557 ปริญญำโท ระบบในเวลำรำชกำร
2557 ปริญญำโท ระบบนอกเวลำรำชกำร

2557
0
0
0
0
0
0
11
1
2
7

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจำนวนนักศึกษำ สถำนกำรณ์ทำงเศรษฐกิจไม่อำนวย และกำรเปิดหลักสูตรของสถำบันกำรศึกษำอื่นที่มีจำนวนเพิ่มมำกขึ้น และคณะไม่มีทุนกำรศึกษำ
สนับสนุน
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ตัวบ่งชี้
กำรรับนิสิต

ผลการดาเนินงาน
 การรับนิสิต
1. มีระบบและกลไกกำรรับนิสิต 10 ขั้นตอนดังนี้ ระดับบัณฑิตศึกษำ
 ฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพจัดทำแผนรับนิสิต 5 ปี เสนอไปยังกองแผนงำน
 คณะฯดำเนินกำรประกำศรับสมัครนิสิตปริญญำโทและปริญญำเอก
 ศูนย์บริกำรวิชำกำรจัดทำแผ่นพับและเอกสำร ประชำสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
 รับสมัครนิสิตตำมรอบระยะเวลำที่รับสมัคร
 ประกำศรำยชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
 สอบคัดเลือกตำมเกณฑ์
 ประกำศผลสอบ
 รำยงำนตัวนิสิตใหม่
 ฝ่ำยวำงแผนและประกันคุณภำพเปรียบเทียบจำนวนนิสิตลงทะเบียนเรียนกับแผนกำรรับนิสิตเสนอผู้บริหำร
 ฝ่ำยวำงแผนตรวจสอบรำยรับจริง ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 เสนอต่อกองแผนงำน
2. กำรประเมินกระบวนกำรภำยใต้ระบบและกลไกกำรรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ
3. มีแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน คือ ประชำสัมพันธ์ที่ดี สร้ำงพันธมิตรกับ
สื่อสำรมวลชน กำหนดช่วงเวลำในกำรรับนิสิต กำหนดจำนวนนิสิตที่เรียนในแต่ละห้อง กำรจัดสรร
งบประมำณกำรรับนิสิตที่มำกขึ้น
4. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ จำนวนนิสิตที่รับเข้ำศึกษำอย่ำงต่อเนื่องในแต่ละปีกำรศึกษำ
เช่น 53 = 13 / 54 = 24 / 55 = 21 / 56 = 20 / 57 = 9 เนื่องจำกมีกำรติดประชำสัมพันธ์ ที่ก่อให้เกิดกำร
รับรู้และเข้ำใจรำยละเอียดมำกขึ้น
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 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. มีระบบและกลไกกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ 5 ขั้นตอนดังนี้
 แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำ
 ประชุมร่วมกับสำนักบัณฑิตศึกษำและวิจัยเพื่อเตรียมควำมพร้อมในกำรจัดกิจกรรม
 ดำเนินกำรจัดกิจกรรม
 ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม
 รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม
2. กำรประเมินกระบวนกำรภำยใต้ระบบและกลไกกำรเตรียมควำมพร้อมก่อนเข้ำศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ
3. มีแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน คือ กำรปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ
ประมำณ 2-3 วัน
4. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ จัดโครงกำรปฐมนิเทศนิสิตใหม่ และโครงกำรสำนสัมพันธ์พี่
น้องระดับบัณฑิตศึกษำที่มีคณำจำรย์ประจำหลักสูตร อำจำรย์ผู้สอน อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ อำจำรย์ที่
ปรึกษำร่วม นิสิตรุ่นพี่และรุ่นน้อง รวมถึงวิทยำกรจำกภำยนอก
ข้อมูลเพิ่มเติม ทำงฝ่ำยบัณฑิตศึกษำและวิจัยดำเนินกำรเตรียมควำมพร้อมนิสิตก่อนเข้ำรับกำรศึกษำเป็นประจำทุกปี
ประกอบด้วยโครงกำรหลัก 2 โครงกำรคือ 1) โครงกำรปฐมนิเทศนิสิตใหม่ก่อนเปิดภำคเรียน ซึ่งจะเชิญคณำจำรย์ประจำ
หลักสูตรทุกหลักสูตรมำแนะนำตัวและให้คำแนะนำเกี่ยวกับกำรเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับกำรเรียนในระดับ บัณฑิตศึกษำ ทั้ง
ยังเชิญวิทยำกรจำกกองทะเบียนและประมวลผลของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำมมำให้ควำมรู้เกี่ยวกับระบบกำรลงทะเบียน
ค่ำธรรมเนียม และกฎระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ และ 2)โครงกำรสำนสัมพันธ์พี่น้องระดับ
บัณฑิตศึกษำ ซึ่งจะเป็นสร้ำงโอกำสให้ รุ่ นพี่รุ่นน้อง คณำจำรย์ที่ส อนในรำยวิช ำต่ำง ๆ ได้ทำกิจกรรมละลำยพฤติกรรม
สันทนำกำร แลกเปลี่ยนและถ่ำยทอดประสบกำรณ์จำกรุ่นพี่ คณำจำรย์สู่นิสิตใหม่ สร้ำงควำมสำมัคคีระหว่ำงหมู่คณะด้วยกำร
เล่นเกม และกำรแสดงของนิสิตรุ่นและสำขำต่ำง ๆ
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กำรส่งเสริมและพัฒนำนักศึกษำ

 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
1. มีระบบและกลไกกำรควบคุมกำรดูแลกำรให้คำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษำ 6 ขั้นตอนดังนี้
 นิสิตเสนอหัวข้อและสำนักหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษำทำประกำศหัวข้อวิทยำนิพนธ์และที่ปรึกษำ
 ที่ปรึกษำให้คำปรึกษำวิทยำนิพนธ์เพื่อจัดทำขึ้นสอบ 3 บท 5 บท และแก้ไขหลังกำรขึ้นสอบ
 ที่ปรึกษำให้คำปรึกษำตีพิมพ์บทควำมวิทยำนิพนธ์ในฐำนข้อมูลที่ได้รับกำรยอมรับ
 นิสิตนำส่งเล่มวิทยำนิพนธ์สมบูรณ์เสนอต่อผู้บริหำรและนำส่งบัณฑิตวิทยำลัย
 นิสิตนำส่งเอกสำรตอบรับกำรตีพิมพ์วิทยำนิพนธ์และขอสำเร็จกำรศึกษำจำกงำนทะเบียน
 ประเมินควำมพึงพอใจของนิสิตต่ออำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์
2. กำรประเมินกระบวนกำรภำยใต้ระบบและกลไกกำรควบคุมกำรดูแลกำรให้คำปรึกษำวิทยำนิพนธ์แก่
บัณฑิตศึกษำ
3. มีแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน คือ กำหนดให้มีกำรเข้ำพบนิสิตในแต่ละ
ภำคกำรศึกษำ อย่ำงน้อย 2 ครั้ง
4. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รำยงำนกำรให้คำปรึกษำของอำจำรย์ที่ปรึกษำที่นำส่งคณบดี
ข้อมูลเพิ่มเติม ในปีกำรศึกษำ 2557 หลักสูตรเศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต ได้จัดให้มีกำรดำเนินงำนส่งเสริมพัฒนำนิสิต
ตำมระบบพัฒนำนิสิตของคณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร 3 ระบบ ได้แก่ (1) ระบบอำจำรย์ที่ปรึกษำ (2) ระบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (3) ระบบส่งเสริมให้นิสิตเข้ำร่วมและเสนอผลงำนทำงวิชำกำร
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร โดยสำนักหลักสูตร เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิตกำหนดให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำทุกคน
มีอำจำรย์ที่ปรึกษำ กำหนดบทบำทหน้ำที่อำจำรย์ที่ปรึกษำให้คำปรึกษำทั้งทำงด้ำนวิชำกำร อำทิกำรลงทะเบียน กำรพัฒนำ
ศักยภำพทำงกำรเรียน กำรใช้ชีวิต ที่มีคุณภำพ ขยำยช่องทำงในกำรสื่อสำรผ่ำน facebook ของฝ่ำยบัณฑิตศึกษำ ทั้งนี้ฝ่ำย
บัณฑิตศึกษำและวิจัยได้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในกำรจัดโครงกำรกำรจัดกำรควำมรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรให้คำปรึกษำและ
กำรดูแลควบคุมกำรทำวิทยำนิพนธ์ของนิสิตอย่ำงสม่ำเสมอ
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ระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
อำจำรย์ประจำหลักสูตรฯ ได้ประยุกต์ใช้ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ของคณะ
กำรบัญชีและกำรจัดกำร เพื่อกำรควบคุมดูแลกำรเรียนกำรสอนของหลักสูตร เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต ประกอบด้วย
-กำรประชุมชี้แจงและสร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันระหว่ำงอำจำรย์ประจำหลักสูตร อำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำ และอำจำรย์ที่
ปรึกษำวิทยำนิพนธ์เกี่ยวกับรูปแบบกำรเรียนกำรสอน กำรให้คำปรึกษำที่เน้นกำรพัฒนำควำมรู้ ทักษะ และประสบกำรณ์อิง
ตำมควำมแตกต่ำงในด้ำนควำมสำมำรถและบุคลิกภำพของผู้เรียนแต่ละรำย แต่ละกลุ่ม และแต่ละสำขำ
-กำรจัดทำ มคอ 3 ที่เน้นกำรจัดกำรเรียนกำรสอนที่มีควำมเหมำะสมกับภูมิหลัง ประสบกำรณ์และควำมสำมำรถของ
ผู้เรียนในแต่ละกลุ่ม
-กำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนใน มคอ 5
-กำรพัฒนำปรับปรุง มคอ 3 จำกผลกำรดำเนินงำน มคอ 5 สำหรับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในครั้งต่อไป โดยมุ่งเน้น
ประเด็นกำรพัฒนำกลยุทธ์กำรสอนที่สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนในปัจจุบัน
ระบบส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมและเสนอผลงานทางวิชาการ
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนในระบบนี้ให้ควำมสำคัญกับโครงกำรประชุมทำงวิชำกำรที่ให้ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ เข้ำ
ร่วมกิจกรรมทำงวิชำกำรและงำนวิจัย
ในเวทีระดับชำติและระดับนำนำชำติที่ฝ่ำยบัณฑิตศึกษำและวิจัยของคณะกำรบัญชีฯ และบัณฑิตวิทยำลัยของมหำวิทยำลัย
มหำสำรคำมทำกำรประชำสัมพันธ์ อำจำรย์ประจำหลักสูตรได้ส่งเสริมให้นิสิตเข้ำร่วมและเสนอผลงำนทำงวิ ชำกำรเริ่มจำก
กำรให้ข้อมูลกำรประชุมสัมมนำทำงวิชำกำร กำรคัดเลือกบุคคลเข้ำร่วมโครงกำร กำรเดินทำงเข้ำร่วมโครงกำร และผลที่จะ
ได้รับจำกกำรเข้ำร่วมโครงกำร ทั้งนี้ทำงคณะกำรบัญชีจะเป็นผู้รับผิดชอบงบประมำณต่ำง ๆ ของกำรเข้ำร่วมโครงกำรของนิสิต
ทุกคน
การควบคุมระบบการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา
ฝ่ำยบัณฑิตศึกษำและวิจัยจะเป็นผู้รวบรวมหัวข้อวิทยำนิพนธ์ของนิสิตเพื่อนำเสนอคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำของ
คณะ ซึ่งมีประธำนหลักสูตรบริหำรธุรกิจ สำขำกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์เป็นกรรมกำรเพื่อทำกำรอนุมัติชื่อเรื่องและคัดเลือก
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อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์หลัก ตำมควำมเชี่ยวชำญ โดยอำจำรย์ประจำหลักสูตรได้ประยุกต์ใช้ระบบและกลไลของบัณฑิต
วิทยำลัยในกำรควบคุมดูแลกำรให้คำปรึกษำวิทยำนิพนธ์ของอำจำรย์ที่ปรึกษำประกอบด้วย
-กำรมีสมุดบันทึก/แบบฟอร์มบันทึกกำรเข้ำพบอำจำรย์ที่ปรึกษำและคำแนะนำที่ได้รับอย่ำงน้อยภำคกำรศึกษำละ 2
ครั้ง
-กำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรทำวิทยำนิพนธ์จำกระยะเวลำนับตั้งแต่เข้ำศึกษำจนถึงระยะเวลำที่สำมำรถขอขึ้น
สอบเค้ำโครงวิทยำนิพนธ์และสอบปกป้องวิทยำนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์เพื่อขอสำเร็จกำรศึกษำ
-กำรติดตำมกำรตีพิมพ์บทควำมวิจัยเพื่อใช้สำเร็จกำรศึกษำ
 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1. มีระบบและกลไกกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น 5
ขั้นตอนดังนี้
 ปฏิทินกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษำ
 ดำเนินกำรจัดกิจกรรม
 ประเมินผลกำรจัดกิจกรรม
 รำยงำนผลกำรจัดกิจกรรม
 ปรับปรุงแผนกำรจัดกิจกรรมในปีถัดไป
2. กำรประเมินกระบวนกำรภำยใต้ระบบและกลไกกำรพัฒนำศักยภำพนักศึกษำและกำรเสริมสร้ำงทักษะกำร
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. มีแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน คือ ฝ่ำยบัณฑิตศึกษำมีโครงกำรพัฒนำ
ศักยภำพและเสริมสร้ำงทักษะกำรเรียนรู้ ปรำกฏอยู่ในแผนงบประมำณประจำปี 2558
4. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รำยงำนควำมสำเร็จของกำรจัดทำโครงกำรที่เกิดขึ้นใน
ปีงบประมำณ 2558 ของฝ่ำยบัณฑิตศึกษำ
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ข้อมูลเพิ่มเติม
1. คุณธรรม จริยธรรม
ประธำนหลักสูตรเชิญอำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำต่ำง ๆ ในแต่ละภำคกำรศึกษำเพื่อทำกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวำง
แผนกำรสอนใน มคอ.3 และกำรด ำเนิน กำรสอนตำมแผนที่เ น้น กำรสอดคล้ องแง่ คิด เชิ งคุ ณธรรมจริย ธรรมและควำม
รับผิดชอบต่อสังคมทั้งในฐำนะผู้ปฏิบัติวิชำชีพและกำรเป็นส่วนหนึ่งของสังคมให้แก่นิสิต
2. ด้านความรู้
ประธำนหลักสูตรร่วมกับบัณฑิตศึกษำของคณะกำรบัญชีฯ ในกำรวำงแผนปฏิทินกำรจัดโครงกำรอบรมควำมรู้เชิงวิชำกำร
และกำรศึกษำดูงำนภำยในประเทศและต่ำงประเทศเพื่อเปิดโลกทัศน์ทำงกำรจัดกำรให้แก่นิสิต
3. ด้านทักษะทางปัญญา
ประธำนหลักสูตรเชิญอำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำต่ำง ๆ ในแต่ละภำคกำรศึกษำเพื่อทำกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวำง
แผนกำรสอนใน มคอ.3 และกำรดำเนินกำรสอน กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนด้วยกรณีศึกษำ หรือสถำนกำรณ์ปัญหำ
ทำงกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ที่ปรำกฏตำมสื่อต่ำง ๆ ในปัจจุ บัน เพื่อให้นิสิตได้มีกำรฝึกฝนทักษะกำรคิดวิเครำะห์ ประเมินค่ำ
และตัดสินเลือกวิธีกำรแก้ปัญหำได้
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
ประธำนหลักสูตรเชิญอำจำรย์ผู้สอนรำยวิชำต่ำง ๆ ในแต่ละภำคกำรศึกษำเพื่อทำกำรซักซ้อมควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรวำง
แผนกำรสอนใน มคอ.3 กำรดำเนินกำรสอนตำมแผน และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่เน้นกำรทำกิจกรรมหรือกำร
มอบหมำยงำนเป็นรำยกลุ่ม ทั้งนี้หลักสูตรมีแนวคิดในกำรเชิญอำจำรย์จำกสถำบันกำรศึกษำอื่นทั้งในและต่ำงประเทศ รวมถึง
ผู้บริหำรและนักปฏิบัติกำรที่มีควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์จริงมำช่วยสอนและให้ประสบกำรณ์ต่อบัณฑิตอีกด้วย
5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
หลักสูตรมีรำยวิชำต่ำง ๆ ที่นิสิตจำเป็นต้องใช้ทักษะควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และคำนวณตัวเลขอันได้แก่ วิชำสถิติ
ธุรกิจเพื่อกำรวิจัย วิชำกำรบัญชีบริหำร และวิชำกำรจัดกำรทำงกำรเงิน รวมถึงกำรจัดทำวิทยำนิพนธ์ซึ่งเน้นกำรวิจัยเชิง
ปริมำณที่ต้องมีสถิติเป็นเครื่องมือสำคัญในกำรทดสอบสมมุติฐำนกำรวิจัย
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ผลที่เกิดกับนักศึกษำ

ในปีกำรศึกษำ 2557 หลักสูตร เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต มีผลกำรดำเนินกำรดังนี้
 อัตราการคงอยู่
 อัตรำกำรคงอยู่ของนิสิตมีแนวโน้มที่ดีขึ้น โดยนิสิตรับเข้ำในปีกำรศึกษำ 2553 เท่ำกับ 13 คน มีอัตรำกำรคงอยู่ในปีที่
2 3 และ 4 เท่ำกับ 13, 4, และ 1 คน ตำมลำดับ สำหรับนิสิตที่รับเข้ำในปีกำรศึกษำ 2554 เท่ำกับ 24 คน มีอัตรำกำรคงอยู่
ในปีที่ 2 และปีที่ 3 เท่ำกับ 5 และ 3 คน และนิสิตที่รับเข้ำในปีกำรศึกษำ 2555 เท่ำกับ 21 คน มีอัตรำกำรคงอยู่ในปีที่ 2
เท่ำกับ 0 คน ส่วนนิสิตรับเข้ำในปีกำรศึกษำ 2556 เท่ำกับ 20 คน มีอัตรำกำรคงอยู่ในปีที่ 2 เท่ำกับ 12 คน ส่วนนิสิตรับเข้ำ
ในปีกำรศึกษำ 2557 เท่ำกับ 9 คน
 นิสิต หลักสูตร เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต ที่เข้ำศึกษำในปีกำรศึกษำ
2553 มีจำนวน 13 คน
2554 มีจำนวน 24 คน
2555 มีจำนวน 21 คน
2555 มีจำนวน 20 คน
2555 มีจำนวน 9 คน
 ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ควำมพึงพอใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของนิสิต หลักสูตร เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต พบว่ำ ในปีกำรศึกษำ 2557 มี
คะแนนเฉลี่ยเท่ำกับ 4.03 (คะแนนเต็ม 5) และจำแนกได้ดังนี้
- ด้ำนเนื้อหำรำยวิชำ 4.04
- ด้ำนกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 4.06
- กำรร้องเรียนของนิสิต 3.97
•
นิสิตไม่มีข้อร้องเรียนในปีกำรศึกษำนี้
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จานวนผู้สาเร็จการศึกษา
ปีกำรศึกษำที่รับเข้ำ (ตั้งแต่ปีกำรศึกษำที่เริ่มใช้
หลักสูตร)

ปีกำรศึกษำที่สำเร็จกำรศึกษำ

จำนวน
ร้อยละของจำนวนที่รับเข้ำในรุ่น
จำนวน
ร้อยละของจำนวนที่รับเข้ำในรุ่น
จำนวน
ร้อยละของจำนวนที่รับเข้ำในรุ่น

2553
2554
2555

54

55

56

57

58

-

8

1

-

-

-

-

12

2

1

-

-

-

-
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ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรสำเร็จกำรศึกษำ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อกำรสำเร็จกำรศึกษำ มีกำรปรับเปลี่ยนภำคกำรศึกษำ นิสิตขำดประสิทธิภำพในกำรบริหำรเวลำ
การวิเคราะห์ผลที่ได้
วิเครำะห์ผลกำรเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของกำรได้งำนทำ โดยใช้ข้อมูลภำวะตลำดแรงงำน ภำวะเศรษฐกิจ และกำรเปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่ำนมำและสถำบัน
อื่นที่เปิดสอนสำขำ/สำขำวิชำเดียวกัน เพื่อเป็นข้อมูลในกำรพัฒนำ/ปรับปรุงหลักสูตร
การเผยแพร่ผลงานของนักศึกษาและผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
นักศึกษำและผู้สำเร็จ
ชื่อผลงำน
กำรศึกษำ
กนกพรรณ นวลงำม ผลกระทบศักยภำพกำรตอบสนองลูกค้ำที่มีต่อผลกำร
ดำเนินงำนของธุรกิจโรงแรมในภำคเหนือ.
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แหล่งเผยแพร่

ค่ำน้ำหนัก

วำรสำรกำรบัญชีและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม. ปี 0.6
ที่ 7 ฉบับที่ 1 ประจำเดือน มกรำคม - มีนำคม 2558.

รัฐกรณ์ พงษ์ประเสริฐ ผลกระทบของกำรบริหำรแบบมืออำชีพที่มีต่อควำมสำเร็จ
ขององค์กรของสโมสรฟุตบอลอำชีพในประเทศไทย.
จิรวัฒน์ วจิสิงห์
ผลกระทบของควำมสำมำรถในกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ที่มีต่อประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนธนำคำรออม
สินในเขตจังหวัดขอนแก่น กำฬสินธุ์ มหำสำรคำม และ
ร้อยเอ็ด.
ขจรพรรณ ธรรม
ผลกระทบของกำรพัฒนำควำมมั่นคงในกำรทำงำนที่มีต่อ
พิทักษ์
ควำมจงรักภักดีต่อองค์กรของเจ้ำพนักงำนสรรพำกร
สำนักงำนสรรพำกร ภำค 10
ศิริพร พึ่งพรพรม
ผลกระทบของกำรบริหำรควำมเสี่ยงทำงกำรเงินที่มีต่อ
ประสิทธิภำพองค์กรของธุรกิจส่งออกข้ำวหอมมะลิใน
ประเทศไทย
ปิยนุช พิลำรักษ์
ผลกระทบของศักยภำพทำงกำรตลำดเชิงกลยุทธ์ที่มีต่อผล
กำรดำเนินงำนของธุรกิจตัวแทนประกันวินำศภัยใน
ประเทศไทย.
นวพล โมยะ
พิทกั ษ์. ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบรรยำกำศกำรทำงำนกับ
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของพนักงำนธนำคำรออมสินใน
เขตภำค 10
ปลวัชร ปัดแสน
กันยะมำส อุปชีวะ
Sochhath Ngo

วำรสำรกำรบัญชีและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม. ปี 0.6
ที่ 7 ฉบับที่ 1ประจำเดือน มกรำคม - มีนำคม 2558
วำรสำรกำรบัญชีและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม. ปี 0.6
ที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษำยน - มิถุนำยน พ.ศ. 2558.
วำรสำรกำรบัญชีและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม. ปี 0.6
ที่ 6 ฉบับที่ 2 ประจำเดือน เมษำยน - มิถุนำยน พ.ศ. 2558.

วำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม.ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎำคม สิงหำคม พ.ศ. 2558.
วำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม.ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎำคม สิงหำคม พ.ศ. 2558.
วำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม. ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎำคม สิงหำคม พ.ศ. 2558.
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประสิทธิภำพ กลยุทธ์กำรบริหำร
วำรสำรกำรบัญชีและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม. ปี
กำรเงินกับผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรเงินของธุรกิจพัฒนำ ที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎำคม - กันยำยน
อสังหำริมทรัพย์ในประเทศไทย
ผลกระทบของประสิทธิภำพกำรบริหำรควำมเสี่ยงด้ำน
วำรสำรกำรบัญชีและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม. ปี
สินเชื่อที่มีต่อผลกำรดำเนินงำนของสำขำธนำคำรออมสิน ที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎำคม - กันยำยน พ.ศ. 2558.
Effects of application of sufficiency economy
วำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
philosophy on household life quality of rubber มหำสำรคำม. ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎำคม -
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0.6
0.6
0.6

0.6
0.6
0.6

Zhzng Ao
วรำงคณำ คำทำ
วิลำวรรณ คำทำ
อภิญญำ ฤทธิ์ธรรม
ชำคร อ่อนฉวี

farmers in buriram province
ผลกระทบของคุณค่ำตรำสินค้ำที่มีต่อพฤติกรรมกำร
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ในจังหวัดขอนแก่น.
ผลกระทบของกลยุทธ์กำรบริหำรกำรบริกำรสมัยใหม่ที่มี
ต่อควำมสำเร็จขององค์กรของธุรกิจสปำในประเทศไทย.

สิงหำคม พ.ศ. 2558.
วำรสำรกำรบัญชีและกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม. ปี
ที่ 6 ฉบับที่ 3 ประจำเดือน กรกฎำคม - กันยำยน พ.ศ. 2558.
วำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
มหำสำรคำม. ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎำคมสิงหำคม พ.ศ. 2558.
ผลกระทบของกำรบริหำรควำมสัมพันธ์ที่มีต่อประสิทธิผล วำรสำรมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
องค์กรของธุรกิจตัวแทนประกันชีวิตในประเทศไทย
มหำสำรคำม. ปีที่ 34 ฉบับที่ 4 ประจำเดือน กรกฎำคม สิงหำคม พ.ศ. 2558.
ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมน่ำเชื่อถือขององค์กรกับควำม วำรสำรกำรบัญชีและกำรจัดกำร คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
จงรักภักดีของลูกค้ำของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย.
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน เมษำยน มิถุนำยน 2558.
ผลกระทบของประสิทธิภำพกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี วำรสำรกำรบัญชีและกำรจัดกำร คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร
ต่อผลกำรดำเนินงำนของธุรกิจสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่มใน มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม.ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลำคม ภำคกลำง.
ธันวำคม 2558.

ประกฤษฏิ์ สิงห์ยบุตร ผลกระทบของกำรบริหำรเครือข่ำยที่มีต่อผลกำร
ดำเนินงำนของนักธุรกิจแอมเวย์ในภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือ.
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0.6
0.6
0.6
0.6
0.6

วำรสำรกำรบัญชีและกำรจัดกำร คณะกำรบัญชีและกำรจัดกำร 0.6
มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม.ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 เดือน ตุลำคม –
ธันวำคม0

หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร
ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร
สรุปผลรำยวิชำที่เปิดสอนในภำค/ปีกำรศึกษำ (เปิดครบทุกรำยวิชำ)
รหัส ชื่อวิชำ
มีผลกำรประเมิน
ภำค/ปีกำรศึกษำ
ร้อยละกำรกระจำยของเกรด
โดยนิสิต
A B+ B C+ C D+ D
0903514 Managerial
/
2/2557
4 3 2
Economics
/
0907504 Monetary
2/2557
2 5 2
Economics
/
0907507 Economics Policy
2/2557
4 3 2
and Business Environment
/
0907502 Microeconomic
3/2557
2
1
/
0907508 Research
3/2557
2 1 1
Methodology for Business
Economics
/
0907514 Statistics for
3/2557
2 4
Business Economics
/
0907514 Statistics for
3/2557
2 4
Business Research
0907508 Research
/
3/2557
2 1 1
Methodology for Business
Economics
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F

จำนวนนักศึกษำ
ลงทะเบียน
สอบผ่ำน
9
9
9

9

9

9

2
2

5
6

3
4

2

6

4

2

6

4

2

6

4

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงาน
สำระของรำยวิชำใน
 การออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
หลักสูตร
1. มีระบบและกลไกกำรออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสูตร ทั้งสิ้น 8 ขั้นตอนดังนี้
 แผนกำรออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรครบรอบ 5 ปี
 แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินงำน/อำจำรย์ประจำหลักสูตร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ
 ยกร่ำงหลักสูตรมคอ.2 และวิพำกษ์หลักสูตร
 นำเสนอคณะกรรมกำรประจำคณะ
 คณะฯ นำส่งเล่มหลักสูตร มคอ.2 ให้งำนหลักสูตร มมส. เพื่อนำเข้ำวำระกำรประชุมคณะกรรมกำรวิชำกำร
 งำนหลักสูตร มมส. คณะรับทรำบผลกำรพิจำรณำ
 ถ้ำผ่ำนกำรพิจำรณำคณะนำส่งเล่มหลักสูตร มคอ.2 ไปยังงำนหลักสูตร มมส. เพื่อนำส่งไปยังสกอ. และสภำวิชำชีพ (ถ้ำมี)
 ตำรำงสรุปกำรรับรองหลักสูตรจำกสภำมหำวิทยำลัย และสกอ.
2. กำรประเมินกระบวนกำรภำยใต้ระบบและกลไกกำรออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสำระรำยวิชำในหลักสูตร
3. มีแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน คือ ปรับเนื้อหำสำระรำยวิชำในแต่ละรำยวิชำ โดยกำรใช้
กรณีศึกษำที่ทันสมัย
4. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มีกำรนำเอำงำนวิจัยที่ทันสมัยเข้ำมำใช้ในกำรเรียนกำรสอน โดยกำหนดไว้ใน
มคอ 3 และ มคอ 5 รวมถึงกำรปรับปรุงอำจำรย์ประจำหลักสูตรเพื่อให้มีควำมทันสมัยและเป็นไปตำมข้อกำหนด
ข้อมูลเพิ่มเติม กำรออกแบบ พัฒนำหรือปรับปรุง หลักสูตร เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต จะยึดหลัก 7 ประกำรคือ กำรกระตุ้นผู้เรียนให้
มีควำมใฝ่รู้ (Challenge and enjoyment) กำรเปิดกว้ำงในกำรเรียนรู้ (Breadths) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้สู่ควำมก้ำวหน้ำในงำน (Progressions)
กำรสร้ำงโอกำสได้ใช้ควำมรู้ลึกซึ้ง (Depths) กำรปรับเนื้อหำและวัตถุประสงค์ให้สนองตอบบริบทของตลำดแรงงำน (Coherence) กำรคำนึงถึง
ควำมสอดคล้องของเนื้อหำกับวัตถุประสงค์หลั กสูตร (Relevance) และกำรสร้ำงเอกลักษณ์ของบัณฑิต (Personalization) หลักสูตรยังคำนึงถึง
กำรพัฒนำทักษะที่จำเป็นสำหรับหลักสูตร เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต ในศตวรรษที่ 21 อันได้แก่ กำรพัฒนำควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ กำร
แก้ปัญหำ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ ทักษะกำรทำงำนเป็นทีม ทักษะกำรทำควำมเข้ำใจกลุ่มบุคคลในหลำกหลำยวัฒนธรรมและควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีอีกด้วย ทั้งนี้กำรออกแบบหลักสูตรจะแบ่งเป็นแบบ
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แผน ก แบบ ก2 (เรียนรำยวิชำและทำวิจัย-วิทยำนิพนธ์)
แผน ข (เรียนรำยวิชำและทำกำรค้นคว้ำอิสระ)
โดยกำรเปิดรับสมัครแบ่งเป็นระบบปกติ (เรียนวันจันทร์-ศุกร์) และระบบพิเศษ (เรียนวันเสำร์-อำทิตย์) ซึ่งจำนวนนิสิตที่รับเข้ำในแต่ละ
ปีคือ
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
หลักสูตร เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต พัฒนำระบบและกลไกกำรปรับปรุงหลักสูตรดังนี้
1. อำจำรย์ประจำหลักสูตร และอำจำรย์ผู้สอน ติดตำมสถำนกำรณ์ต่ำงๆ โดยเฉพำะกำรปรับตัวด้ำนกำรวำงแผนกลยุทธ์ขององค์กร
ภำคเอกชนและภำครำชกำร รวมถึ งติ ด ตำมภำวะเศรษฐกิจ ของประเทศและต่ำ งประเทศ รวมถึ ง งำนวิ จั ยทำงด้ ำ นกำรบั ญ ชีแ ละด้ ำ นกำร
บริหำรธุรกิจทั้งภำยในและต่ำงประเทศ
2. อำจำรย์ผู้สอนจัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของรำยวิชำ และรำยงำนผลกำร ตำมแบบ มคอ 5 เสนอที่ประชุมอำจำรย์ประจำ
หลักสูตร
3. อำจำรย์ผู้สอนจัดทำรำยงำนกำรทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ 3 เสนอที่ประชุมอำจำรย์
ประจำหลักสูตร
4. อำจำรย์ประจำหลักสูตรจัดทำผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตรตำมแบบ มคอ 7 เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำที่ 2/2557
5. อำจำรย์ประจำหลักสูตรจัดประชุมเพื่อประเมิน วิเครำะห์ปัญหำ อุปสรรค ในกำรดำเนินงำน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อกำรพัฒนำ
รำยวิชำ หลักสูตร และกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตร ให้ทันสมัย สอดคล้องกับควำมต้องกำรของผู้ใช้บัณฑิต ปีละ 2 ครั้ง ภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง
และมอบหมำยผู้รับผิดชอบแก้ไขปรับปรุง หรือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในกำรปรับปรุงย่อย หรือปรับปรุงใหญ่หลักสูตรครบวงรอบปรับปรุง นอกจำกนี้
หลักสูตรยังมีแผนที่จะทำกำรวิจัย/สำรวจควำมต้องกำรของสถำนประกอบกำร/ผู้ใช้บัณฑิตอย่ำงต่อเนื่อง ทั้งในเชิงวิชำกำรและวิชำชีพในอนำคตอีก
ด้วย
การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิต
1. หลักสูตรกำหนดหลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติกำรพิจำรณำอนุมัติหัวข้อวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระ ดังนี้
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1.1 เป็นประเด็นกำรวิจัยร่วมสมัย/สนองตอบควำมต้องกำรของสังคม นักวิชำกำรด้ำนกำรบัญชี ผู้บริหำรธุรกิจ หรือองค์กรภำครัฐ
รัฐวิสำหกิจ

1.2 เป็นประเด็นกำรวิจัยที่ไม่ซ้ำซ้อนกับกำรวิจัยในอดีตในลักษณะของตัวแปรที่ศึกษำ กลุ่มตัวอย่ำงและบริบทแวดล้อม
1.3 เป็นประเด็นกำรวิจัยที่สำมำรถดำเนินกำรวิจัยได้แล้วเสร็จภำยในระยะเวลำกำรเรียนกำรสอนที่กำหนดไว้ในหลักสูตร
1.4 เป็นประเด็นกำรวิจัยที่หลักสูตรสำมำรถกำหนดอำจำรย์ที่ปรึกษำหลักที่มีควำมรู้ควำมเชี่ยวชำญและประสบกำรณ์เพื่อเป็นที่ปรึกษำ
ให้แก่นิสิตได้
2. หลักสูตรกำหนดให้หัวข้อวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระที่นิสิตจะดำเนินกำรทำวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระต้องได้รับอนุมัติจำก
คณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำของคณะและบัณฑิตวิทยำลัยของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม ซึ่งหำกคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำมีมติให้ปรับแก้
หัวข้อนิสิตต้องดำเนินกำรปรับแก้ตำมมติ
 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
กำรวำงระบบผู้สอนและ
กระบวนกำรจัดกำร
1. มีระบบและกลไกกำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทั้งสิ้น 10 ขั้นตอนดังนี้
เรียนกำรสอน
 สำขำวิชำประชุมหำรือรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ
 งำนบัณฑิตศึกษำและผู้บริหำรพิจำรณำกำหนดผู้สอนในรำยวิชำและประสำนงำนกับผู้สอนเบื้องต้น และประกำศตำรำงสอน
 บัณฑิตศึกษำและผู้บริหำรวำงแผนกิจกรรมพัฒนำนิสิตด้ำนกำรวิจัย/ วิทยำนิพนธ์
 ประชุมกำรเรียนกำรสอนโดยคณบดีภำคกำรศึกษำที่ 1/2557 และ2/2557
 งำนวิชำกำรกำกับติดตำมมคอ.3
 บัณฑิตศึกษำติดตำมคุณภำพกำรเรียน กำรสอนอำจำรย์เป็นไปตำมมำตรฐำน ที่กำหนด
 งำนบัณฑิตศึกษำ รวบรวมและเก็บแบบสอบถำมกำรประเมินกำรเรียนกำรสอนเป็นประจำทุกภำคกำรศึกษำ/นิสิตชั้นปีสุดท้ำย/
กำรจัดกำรข้อร้องเรียน/หลักสูตร/ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/ที่ปรึกษำ
 สำขำวิชำรำยงำนผลกำรเรียนกำรสอนรำยหลักสูตรและรำยงำนกิจกรรมกำรเรียนรู้นอกชั้นเรียนโดยงำนบัณฑิตศึกษำ
 สำขำวิชำทบทวนกำรดำเนินงำนหลักสูตร หำรือรำยวิชำที่สอนถึงควำมทันสมัยของรำยวิชำ กำรสอดแทรกองค์ควำมรู้ใหม่ให้กับ
นิสิต กำรเพื่อวัตถุประสงค์กำรเรียนรู้บำงรำยวิชำ
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 คณะกรรมกำรประจำคณะดำเนินกำรทบทวนกำรตัดเกรดของอำจำรย์ในกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนิสิตในทุกรำยวิชำ
2. กำรประเมินกระบวนกำรภำยใต้ระบบและกลไกกำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
3. มีแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน คือ กำกับติดตำม มคอ 3 และกำหนดให้มีกำรนำงำนวิจัยที่เป็น
ประเด็นสำคัญต่ำงๆ เข้ำสู่กำรเรียนกำรสอน
4. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มคอ 3 ครบทุกรำยวิชำ และมีรำยวิชำที่มีกำรนำงำนวิจัยที่เป็นประเด็นสำคัญ
ต่ำงๆ เข้ำสู่กำรเรียนกำรสอนตำมหลักบูรณำกำร รวมถึงกำรตัดเกรดที่ถูกต้องโดยใช้โปรแกรมตัดเดรด version 2 เข้ำมำช่วยเหลือ
คณำจำรย์
ข้อมูลเพิ่มเติม
หลักสูตรมีกำรพิจำรณำกำหนดผู้สอนในรำยวิชำของหลักสูตร เศรษฐศำสตร์มหำบัณฑิต ดังนี้
1. กำรวำงแผนกำรจั ด อำจำรย์ ผู้ ส อนตลอดหลั ก สู ต รตำมแผนกำรสอนที่ ก ำหนดในมคอ.2 โดยประธำนหลั ก สู ต รร่ ว มกั บ ฝ่ ำ ย
บัณฑิตศึกษำของคณะกำรบัญชีฯ ในกำรวำงแผนปฏิทินกำรสอนในแต่ละภำคกำรศึกษำ เพื่อป้องกันควำมซ้ำซ้อนและเพิ่มประสิทธิภำพในกำร
บริหำรหลักสูตรทุกหลักสูตรของคณะ
2. กำรพิจำรณำผู้สอนคำนึงถึงควำมรู้ ควำมชำนำญในเนื้อหำวิชำ และมีประสบกำรณ์กำรสอนและกำรทำงำนหรือกำรทำวิจัยในวิชำ
ที่สอน รวมถึงมีผลงำนทำงวิชำกำร
3. กำรจัดให้นิสิตได้เรียนรำยวิชำเฉพำะกับอำจำรย์คนเดิมไม่เกิน 3 รำยวิชำตลอด หลักสูตร
4. กำหนดให้ผู้สอนจัดทำประมวลกำรสอน กำหนดหนังสือหรือตำรำ รวมถึงจัดทำเอกสำรประกอบกำรสอนให้นิสิตและกำรจัดกำร
สอนตำมประมวลกำรสอนนั้นๆ โดยมอบให้ฝ่ำยบัณฑิตศึกษำเป็นผู้ประสำนงำนในกำรสั่งซื้อและจัดเตรียมเอกสำรกำรสอนทั้งหมด
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3) การจัดการเรียนการสอน
1. หลักสูตรจัดทำตำรำงปฏิทินกำหนดกำรจัดส่ง มคอ. 3 ตำมกำหนดก่อนกำรเปิดสอนตำมปฏิทินปีกำรศึกษำ
2. กำรจัดประชุมอำจำรย์ประจำหลักสูตร ตรวจสอบข้อมูลกำรจัดทำ มคอ.3 ให้มีกำรปรับปรุงใหม่ทุกปีกำรศึกษำ โดยพิจำรณำถึง
ควำมทันสมัยของเนื้อหำวิชำ กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน และกำรประเมินผลเพื่อให้มำตรฐำนคุณภำพของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทุก
ระบบในหลักสูตรเท่ำเทียมกัน
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3. กำรจัดประชุมอำจำรย์ประจำหลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอนเพื่อแลกเปลี่ยนและร่วมกันเสนอแนวทำงกำรพัฒนำแผนกำรเรียนรู้ มคอ.
3
การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์
1. หลักสูตรกำหนดตำรำงปฏิทินกำรประชุมพิจำรณำหัวข้อวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระของนิสิต
2. กำรจัดประชุมอำจำรย์ประจำหลักสูตรพิจำรณำหัวข้อวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระให้มีควำมสอดคล้องกับศำสตร์ด้ำนกำรบัญชี
และกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
3. ประธำนหลักสูตรเข้ำร่วมเป็นคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำของคณะเพื่อพิจำรณำอนุมัติหัวข้อวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระของ
นิสิต
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์
กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
1. จัดทำข้อมูลจำนวนอำจำรย์เต็มเวลำที่มีคุณสมบัติของอำจำรย์ที่ปรึกษำสำขำกำรจัดกำรและประสำนงำนกับฝ่ำยบัณฑิตศึกษำเสนอ
ต่อบัณฑิตวิทยำลัยเพื่อแต่งตั้งเป็นอำจำรย์บัณฑิตศึกษำของคณะ
2. กำหนดสัดส่วนอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระต่อนิสิตให้เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ สกอ.กำหนด (1:5)
3. จัดประชุมอำจำรย์ประจำหลั กสู ตรพิจำรณำคัดเลื อกอำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิส ระที่มีคุณสมบัติและควำม
เชี่ยวชำญเหมำะสมกับหัวข้อวิจัย
4. กำหนดคุณสมบัติของอำจำรย์พิเศษหรือผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกที่มำทำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ที่ปรึกษำร่วมให้มีกำรผลิตผลงำนวิชำกำร
อย่ำงต่อเนื่อง
5. นำมติที่ประชุมอำจำรย์ประจำหลักสูตรเสนอผ่ำนคณะกรรมกำรบัณฑิตศึกษำของคณะและส่งไปยังบัณฑิตวิทยำลัยเพื่อแต่งตั้ง
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระอย่ำงเป็นทำงกำร
การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
หลั ก สู ต รร่ ว มกั บ ส ำนั ก หลั ก สู ต รบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษำและวิ จั ย ของคณะได้ จั ด ให้ มี ร ะบบและกลไกกำรช่ ว ยเหลื อ ก ำกั บ และติ ด ตำม
ควำมก้ำวหน้ำในกำรทำวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระของนิสิต เพื่อให้นิสิตสำเร็จกำรศึกษำได้ทันตำมระยะเวลำที่กำหนดดังนี้
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กำรประเมินผู้เรียน

ผลการดาเนินงาน
1. กำรใช้ระบบกำรติดตำมควำมก้ำวหน้ำของกำรทำวิทยำนิพนธ์/กำรค้นคว้ำอิสระของนิสิตแต่ละคนโดยต้องมีกำรเข้ำพบอำจำรย์ที่
ปรึกษำอย่ำงน้อย 2 ครั้งต่อภำคกำรศึกษำ
2. กำรจัดหำฐำนข้อมูลงำนวิจัยออนไลน์ที่เกี่ยวข้องและนิสิตสำมำรถเข้ำใช้ได้อย่ำงสะดวก
3. กำรให้ควำมรู้และระดับชั้นควำมสำคัญในกำรตีพิมพ์เผยแพร่ผลงำนวิจัยในวำรสำรวิชำกำรตำมฐำนข้อมูลที่ สกอ.รับรอง
4. กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับจรรยำบรรณนักวิจัย ปัญหำกำรคัดลอกงำนวิจัย และปัญหำของวำรสำรที่ไม่มีคุณภำพ
5. กำรให้ทุนสนับสนุนกำรทำวิทยำนิพนธ์
6. กำรจัดทำวำรสำรกำรบัญชีและกำรจัดกำรเพื่อรองรับผลงำนวิจัยตีพิมพ์ส่วนหนึ่งของนิสิต
 การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต และการ
กากับการประเมินผลการเรียนการสอนและประเมิน หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
1. มีระบบและกลไกกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ กำรตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของ
นิสิต และกำรกำกับกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนและประเมินทั้งสิ้น 12 ขั้นตอนดังนี้
 นิสิตลงทะเบียนเรียนรำยวิชำและชำระ ค่ำธรรมเนียม ค่ำหน่วยกิจครบถ้วน
 อำจำรย์ผู้สอนและผู้เรียนกำหนดเกณฑ์กำรประเมินตนเองใน มคอ.3
 ผู้สอนจัดกำรเรียนรู้และประเมินกำรสอนตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
 ดำเนินกำรสอบเก็บคะแนน/สอบกลำงภำค ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่กำหนดไว้ เพื่อตรวจประเมินผลกำรเรียนรู้ของนิสิต
 แจ้งผลกำรสอบกลำงภำค/สอบเก็บคะแนนแก่นิสิต
 ดำเนินกำรสอบปลำยภำค (ถ้ำกรณีสอนวิชำเดียวกันหลำยคนอำจำรย์ผู้สอนจะทำกำรออกข้อสอบร่วมกัน)
 ส่งกำรประเมินผล/ส่งเกรดรำยวิชำ
 คณะกรรมกำรประจำคณะดำเนินกำรทบทวนกำรตัดเกรดของอำจำรย์ในกำรวัดผลกำรเรียนรู้ของนิสิตในทุกรำยวิชำ
 กำรนำส่งมอค.5 ภำยใน 30 วันหลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ และมคอ.6 รำยงำนกำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพ
 กำรนำส่งมคอ.7 ภำยใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ
 กำรประเมินควำมพึงพอใจนิสิตต่อหลักสูตรและกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
 ประธำน/กรรมกำร/ผู้รับผิดชอบรำยหลักสูตรนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในปีถัดไป
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ผลการดาเนินงาน
2. กำรประเมินกระบวนกำรภำยใต้ระบบและกลไกกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำ กำร
ตรวจสอบกำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนิสิต และกำรกำกับกำรประเมินผลกำรเรียนกำรสอนและประเมิน
3. มีแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน คือ กำกับติดตำม มคอ 3 และจัดให้มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์
4. มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มีกำรกำกับติดตำม มคอ 5 ครบทุกรำยวิชำ และมีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดย
คณำจำรย์ภำยใน นิสิตและผู้ใช้บัณฑิตจำกภำยนอก
ข้อมูลเพิ่มเติม
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
1. กำรกำหนดเกณฑ์กำรประเมินให้นิสิตได้มีส่วนร่วม
2. กำรกำหนดน้ำหนักขององค์ประกอบในกำรประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของรำยวิชำ (วิชำทฤษฎี ปฏิบัติ สัมมนำ)
3. กำรประเมินผลกำรเรียนรู้ของนิสิตโดยใช้กำรประเมินตำมสภำพจริง (เครื่องมือประเมินมีควำมหลำกหลำย เช่น ข้อสอบปรนัย
อัตนัย กำรบ้ำน รำยงำนที่มอบหมำย กำรสอบปำกเปล่ำ กำรสังเกตพฤติกรรมนิสิต กำรวัดทักษะ กำรปฏิบัติงำนและเค รื่องมือประเมินสะท้อน
สภำพกำรปฏิบัติงำนจริงในกำรประกอบอำชีพ)
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. อำจำรย์ประจำหลักสูตรร่วมหำรือกับอำจำรย์ผู้สอนเพื่อให้มีกำรพัฒนำและตรวจสอบเครื่องมือประเมินนิสิตที่เหมำะสมกับวิชำและ
ผลลัพธ์กำรเรียนรู้
2. กำรวิเครำะห์ตรวจสอบคุณภำพ/ปรับปรุงพัฒนำเครื่องมือที่ใช้ในกำรประเมินคุณภำพนิสิตโดยกำรวิพำกษ์ข้อสอบ ปรับปรุงข้อสอบ
สร้ำงข้อสอบใหม่ ๆ เสมอ
3. กำรตัดเกรดและแจ้งให้นิสิตรับรู้ชัดเจน เช่น
- กำหนดเกณฑ์กำรประเมิน/กำรตัดเกรดชัดเจนสอดคล้องกับที่เกณฑ์ที่นิสิตมีส่วนรวม หรือรับรู้ร่วมกันตั้งแต่แรก
- สำมำรถแสดงข้อมูลหลักฐำนหรือที่มำของคะแนนที่ใช้ในกำรตัดเกรด ชัดเจน กำรกระจำยของเกรด สะท้อนควำมสำมำรถที่
แท้จริงของนิสิตและลักษณะของรำยวิชำ
4. จัดให้มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนในระดับรำยวิชำและระดับหลั กสูตร โดยกำรประเมินตนเองของ
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ผลการดาเนินงาน
นิสิต กำรสัมภำษณ์ผู้เรียน และกำรพิจำรณำสัดส่วนจำนวนนิสิตที่ได้เกรดในระดับต่ำง ๆ
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และมคอ.7
1. กำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอนจำกควำมพึงพอใจของนิสิตทุกภำคกำรศึกษำ
2. กำรประเมินควำมพึงพอใจของอำจำรย์ประจำหลักสูตร
การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
1. หลักสูตรใช้เกณฑ์กำรประเมินของบัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยมหำสำรคำมซึ่งกำหนดเกณฑ์ 4 ข้อไว้อย่ำงชัดเจน และมีตัวบ่งชี้
คุณภำพของรำยงำนวิทยำนิพนธ์และกำรสอบป้องกัน ชัดเจน โดยมีประธำนและกรรมกำรสอบวิทยำนิพนธ์และกำรค้นคว้ำอิสระเป็นผู้ประเมิน
ตัดสิน
- 2. ผลงำนวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของวิทยำนิพนธ์สำมำรถเผยแพร่ในรูปแบบ/วำรสำรซึ่งเป็นที่ยอมรับในสำขำวิชำชีพหรือรับรองโดย สกอ.

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key
Performance Indicators)
1) อำจำรย์ประจำหลักสูตรอย่ำงน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในกำรประชุมเพื่อ
วำงแผน ติดตำม และทบทวนกำร
ดำเนินงำนหลักสูตร

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ผลการดาเนินงาน
อำจำรย์ประจำหลักสูตรได้ใช้กลไกกำรประชุมอำจำรย์ประจำหลักสูตร เพื่อวำงแผนกำร
บริหำรจัดกำรกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จัดรำยวิชำที่เปิดสอน และกำหนดอำจำรย์ผู้สอนใน
แต่ละภำคกำรศึกษำ กำกับติดตำมกำรจัดกำรเรียนกำรสอน สรุปผลกำรดำเนินงำน
ประเมินผลกำรเรียน และทบทวนกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพื่อกำรปรับปรุง
จำนวนทั้งสิ้น 5 ครั้ง ในภำคเรียนที่ 1 และ 2 ปีกำรศึกษำ 2557 โดยมีอำจำรย์ประจำ
หลักสูตรเข้ำร่วมประชุม คิดเป็น 80% ในแต่ละครั้ง ซึ่งวำระหลักเพื่อพิจำรณำดังนี้
• ครั้งที่ 1 ปีกำรศึกษำ 1/2557 ในวันที่ 1 ส.ค. 57 เพื่อกำรวำงแผน จัดรำยวิชำที่เปิดสอน
และกำหนดอำจำรย์ผู้สอน ประจำภำคกำรศึกษำที่ 1/2557
• ครั้งที่ 2 ปีกำรศึกษำ 1/2557 ในวันที่ 10 พ.ย. 57 เพื่อกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำน
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เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
/

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ผลการดาเนินงาน

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key
Performance Indicators)

2) มีรำยละเอียดของหลักสูตร ตำมแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิแห่งชำติ หรือ มำตรฐำนคุณวุฒิ
สำขำ/สำขำวิชำ (ถ้ำมี)
3) มีรำยละเอียดของรำยวิชำ และ
รำยละเอียดของประสบกำรณ์ภำคสนำม
(ถ้ำมี) ตำมแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
อย่ำงน้อยก่อนกำรเปิดสอนในแต่ละภำค

ตำมแบบ มคอ 3
• ครั้งที่ 3 ปีกำรศึกษำ 1/2557 ในวันที่ 31 ธ.ค. 57 เพื่อกำรทบทวน รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน ประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแบบ มคอ 5รวมถึง กำร
จัดรำยวิชำที่เปิดสอน และกำหนดอำจำรย์ผู้สอนประจำปีกำรศึกษำ 2/2557
• ครั้งที่ 4 ปีกำรศึกษำ 2/2557 ในวันที่ 1 พ.ค. 58 เพื่อกำรกำกับติดตำมกำรดำเนินงำน
ตำมแบบ มคอ 3
• ครั้งที่ 5 ปีกำรศึกษำ 2/2557 ในวันที่ 15 มิ.ย. 58 เพื่อกำรทบทวน รำยงำนผลกำร
ดำเนินงำน ประเมินผลกำรดำเนินงำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแบบ มคอ 5 รำยงำนผล
กำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ จัดรำยวิชำที่เปิดสอน และกำหนดอำจำรย์ผู้สอน ภำคกำรศึกษำที่
2/2557 รวมถึงรำยงำนผลกำรดำเนินงำนตำมแบบ
มคอ 7 พร้อมข้อเสนอแนะกำร
ปรับปรุงรำยวิชำ และหลักสูตร
หลักสูตรเศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต (มคอ 2) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2556 ได้กำหนดมำตรฐำน
กำรเรียนรู้ครบ 5 ด้ำน ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ

ในปีกำรศึกษำ 2557 ที่ประชุมอำจำรย์ประจำหลักสูตรเศรษฐศำสตรมหำบัณฑิตในครำว
ประชุมครั้งที่ 1/ปีกำรศึกษำ 2557 ให้ควำมเห็นชอบรำยวิชำที่เปิดสอน และรำยละเอียดของ
รำยวิชำตำม
แบบ มคอ 3 จำนวนทั้งสิ้น 12 รำยวิชำ
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เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์

/

/

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key
Performance Indicators)
กำรศึกษำให้ครบทุกรำยวิชำ

4) จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของ
รำยวิชำ และรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ของประสบกำรณ์ภำคสนำม (ถ้ำมี) ตำม
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภำยใน 30 วัน
หลังสิ้นสุดภำคกำรศึกษำที่เปิดสอนให้
ครบทุกรำยวิชำ
5) จัดทำรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของ
หลักสูตร ตำมแบบ มคอ.7 ภำยใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปีกำรศึกษำ
6) มีกำรทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษำ
ตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ ที่กำหนดใน
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ำมี) อย่ำงน้อยร้อย
ละ 25 ของรำยวิชำที่เปิดสอนในแต่ละปี
กำรศึกษำ
7) มีกำรพัฒนำ/ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียน
กำรสอน กลยุทธ์กำรสอน หรือ กำร

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ผลการดาเนินงาน

เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์

ภำคกำรศึกษำที่ 1 จำนวน 5 รำยวิชำ ภำคกำรศึกษำที่ 2 จำนวน7 รำยวิชำ ทุกรำยวิชำมี
รำยละเอียดกำรจัดกำรเรียนกำรสอนตำมแบบ มคอ 3 ทุกรำยวิชำ
ในปีกำรศึกษำ 2557 หลักสูตรเศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต ในครำวประชุมครั้งที่ 3 และ 6 ปี
กำรศึกษำ 1/2557 ให้ควำมเห็นชอบรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของรำยวิชำ ตำมแบบ มคอ 5
จำนวนทั้งสิ้น5 รำยวิชำ คิดเป็น 100 % ของรำยวิชำในภำคกำรศึกษำที่ 1/2557
จำนวนทั้งสิ้น 5รำยวิชำ คิดเป็น 100 %ของรำยวิชำที่ในภำคกำรศึกษำที่ 2/2557

/

ในปีกำรศึกษำ 2557 หลักสูตรเศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต มีกรรมกำรประจำหลักสูตรทำกำร
วิเครำะห์และสังเครำะห์ใน มคอ.7 ภำยใน 60 วัน ณ วันสิ้นภำคกำรศึกษำที่ 2/2557

/

ในปีกำรศึกษำ 2557 หลักสูตรเศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต ดำเนินกำรทบทวนผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษำตำมมำตรฐำนผลกำรเรียนรู้ที่กำหนดใน มคอ 3 เมื่อสิ้นภำคกำรศึกษำที่ 2/2557

/

มีกำรจัดกำรเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่ำนกำรสัมมนำในปีกำรศึกษำ 2557 ของบัณฑิตระดับ
บัณฑิตศึกษำหลักสูตร และกำรเข้ำร่วมสัมนำวิชำกำรในโครงกำร MBS Festival 2015 ตำม

/
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8)

9)

10)

11)

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key
Performance Indicators)
ประเมินผลกำรเรียนรู้ จำกผลกำร
ประเมินกำรดำเนินงำนที่รำยงำนใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว
อำจำรย์ใหม่ (ถ้ำมี) ทุกคน ได้รับกำร
ปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด้ำนกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
อำจำรย์ประจำหลักสูตรทุกคนได้รับกำร
พัฒนำทำงวิชำกำร และ/หรือวิชำชีพ
อย่ำงน้อยปีละหนึ่งครั้ง
จำนวนบุคลำกรสนับสนุนกำรเรียนกำร
สอน (ถ้ำมี) ได้รับกำรพัฒนำวิชำกำร
และ/หรือวิชำชีพ ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50
ต่อปี
ระดับควำมพึงพอใจของนักศึกษำปี
สุดท้ำย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภำพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำก
คะแนนเต็ม 5.0

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ผลการดาเนินงาน

เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์

แนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำตำม มคอ 7 ปีที่แล้ว

ในปีกำรศึกษำ 2557 หลักสูตรเศรษฐศำสตรมหำบัณฑิต ไม่มีอำจำรย์ใหม่

ในปีกำรศึกษำ 2557 อำจำรย์ประจำหลักสูตรหลักสูตร เศรษฐศำสตรมหำบัณฑิตได้เข้ำร่วม
โครงกำรพัฒนำทำงวิชำกำรทั้งในส่วนที่คณะดำเนินกำร อำทิ กำรเตรียมควำมพร้อมเพื่อเข้ำสู่
ตำแหน่งวิชำกำร กำรสัมมนำทำงวิชำกำรระดับชำติ และนำนำชำติ
ไม่มีบุคลำกรสำยสนับสนุนปฏิบัติหน้ำที่ในระดับหลักสูตร)

ผลประเมินควำมพึงพอใจกำรเรียน/สอน
ประจำปีกำรศึกษำ1/2557 ไม่ต่ำกว่ำ 3.51 ประจำปีกำรศึกษำ//2557 ไม่ต่ำกว่ำ 3.51
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ไม่รับ
กำรประเมิน

/

ไม่รับ
กำรประเมิน

/

ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ผลการดาเนินงาน

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน (Key
Performance Indicators)
12) ระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี 1. จำนวนผู้สำเร็จกำรศึกษำปีกำรศึกษำ 2556 จำนวน 5 คน
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่ำ 3.5 จำก 2. จำนวนบัณฑิตจำกข้อ 1 ที่ได้รับกำรประเมิน จำนวน 1 คน
คะแนนเต็ม 5.0
3. ผลรวมของคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินบัณฑิต 125 คะแนน
4. ค่ำเฉลี่ยเต็ม 5 ผลกำรประเมินบัณฑิต ค่ำเฉลี่ย 5.00
5. ร้อยละผู้ตอบแบบสำรวจ 20.00
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
10
10
จำนวนตัวบ่งชี้ที่ดำเนินกำรผ่ำนเฉพำะตัวบ่งชี้ที่
1-5
100
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
10
จำนวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดำเนินกำรผ่ำน
100
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้
การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รหัส ชื่อวิชำ ภำคกำรศึกษำ ควำมผิดปกติ

กำรตรวจสอบ

นำมำจำก มคอ 5 ของแต่ละวิชำ
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เหตุที่ทำให้ผิดปกติ มำตรกำรแก้ไข

ผู้ประสำนงำน/
ผู้รับผิดชอบ
อำจำรย์ประจำ
หลักสูตร

เป็นไป ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ ตามเกณฑ์
/

เอกสำร/
หลักฐำน

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
โดยกำรพิจำรณำจำก มคอ. 5 ของแต่ละรำยวิชำในหลักสูตรกำรจัดกำรพบว่ำ ในรำยวิชำต่ำงๆ ได้มีกำรปรับปรุงเนื้อหำให้มีควำมทันสมัย ทันต่อเหตุกำรณ์อย่ำง
เหมำะสม และสอดคล้องกับคำอธิบำยของแต่ละรำยวิชำ ทำให้นิสิตได้รับควำมรู้ที่เป็นปัจจุบันและสำมำรถนำไปใช้ได้จริงในอนำคต นอกจำกนี้ ยังพบว่ำนิสิตส่วนใหญ่มีกำร
ประเมินผลรำยวิชำต่ำงๆ อยู่ในระดับคะแนนที่ค่อนข้ำงสูง (ค่ำเฉลี่ยอยู่ที่ประมำณ 4 ขึ้นไปจำก 5) ซึ่งเป็นกำรสะท้อนให้เห็นถึงคุณภำพกำรสอนที่ตรงตำมวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรปรัชญำดุษฎีบัณฑิต สำขำกำรจัดกำร และยังสำมำรถสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่นิสิตที่อยู่ในหลักสูตรได้เป็นอย่ำงดี ซึ่งจะนำสู่คุณภำพด้ำนกำรสอนที่มีประสิทธิภำพ
ที่ดีของหลักสูตร
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
คุณธรรมจริยธรรม

ควำมรู้

ทักษะทำงปัญญำ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ
แม้จะมีกำรสอดแทรกหลักคุณธรรมจริยธรรมและสำนึก
ควำมรับผิดชอบต่อสังคมระหว่ำงกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนแต่หลักสูตรยังขำดกำรจัดโครงกำรที่มีควำมเด่นชัด
ในกำรส่งเสริมหรือพัฒนำคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นิสิต
นิสิตมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเนื้อหำวิชำต่ำง ๆ เพิ่มมำก
ขึ้นและสำมำรถผ่ำนกำรวัดและประเมินผลตำมเกณฑ์
มำตรฐำนที่กำหนด หำกแต่ควำมรู้นอกเหนือตำรำ
โดยเฉพำะจำกตำรำและบทควำมภำษำอังกฤษนิสิตยัง
จำเป็นต้องได้รับกำรกระตุ้นและส่งเสริม
บำงรำยวิชำยังมีกำรใช้กรณีศึกษำ สถำนกำรณ์จำลองใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินผลค่อนข้ำงน้อย
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แนวทางแก้ไขปรับปรุง
หลักสูตรร่วมกับฝ่ำยบัณฑิตศึกษำในกำรจัดทำโครงกำรอำทิเช่น กำร
เข้ำรับฝึกอบรมพัฒนำคุณธรรม จริยธรรมในวัด เป็นต้น

หลักสูตรร่วมกับอำจำรย์ผู้สอนในกำรกระตุ้นและใช้ตำรำรวมถึง
บทควำมภำษำอังกฤษเป็นสื่อในกำรเรียนรู้เพิ่มมำกขึ้น

หลักสูตรและอำจำรย์ผู้สอนหำรือร่วมกันเกี่ยวกับกำรคัดเลือก
กรณีศึกษำหรือสถำนกำรณ์จำลองที่สอดคล้องกับเหตุกำรณ์ใน
ปัจจุบันเพื่อนำมำใช้ในกำรฝึกกำรคิดวิเครำะห์ ประเมินค่ำ และ

มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูลป้อนกลับจาก
แหล่งต่าง ๆ

ทักษะควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลและ
ควำมรับผิดชอบ

ทุกรำยวิชำมีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและประเมินผล
โดยใช้กระบวนกำรกลุ่มเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้นิสิตมีกำร
พัฒนำทักษะควำมเป็นผู้นำ ผู้ตำม กำรทำงำนร่วมกับ
ผู้อื่น กำรสื่อสำร และกำรทำงำนเป็นทีม
ทักษะกำรวิเครำะห์เชิงตัวเลข กำรสื่อสำร นิสิตส่วนหนึ่งโดยเฉพำะนิสิตภำคพิเศษยังขำดทักษะใน
และกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ
กำรใช้ซอฟแวร์ทำงสถิติเพื่อกำรวิเครำะห์ข้อมูลในกำร
ทำวิจัย/วิทยำนิพนธ์
การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
กำรปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี 
จำนวนอำจำรย์ใหม่ …………2………. จำนวนอำจำรย์ที่เข้ำร่วมปฐมนิเทศ ………2………

33

แนวทางแก้ไขปรับปรุง
ตัดสินใจแก้ปัญหำ
ไม่มีข้อเสนอแนะ

หลักสูตรร่วมกับฝ่ำยบัณฑิตศึกษำในกำรเพิ่มจำนวนครั้งของกำรจัด
โครงกำรอบรมพัฒนำทักษะกำรวิเครำะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS
จำกปีกำรศึกษำละ 1 ครั้ง เพิ่มเป็นภำคกำรศึกษำละ 1 ครั้ง

กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
บุคลากรสาย
อาจารย์
สนับสนุน
โครงกำรจัดกำรควำมรู้เสริมสร้ำงพัฒนำทักษะ
กำรเขียนผลงำนทำงวิชำกำรและงำนวิจัยให้กับ
อำจำรย์ระดับบัณฑิตศึกษำ
โครงกำรสัมมนำผู้บริหำร ผู้ประสำนงำน
จานวน จานวน 21
สำขำวิชำ และหัวหน้ำส่วนงำน เพื่อสร้ำงกล
21 คน
คน
ยุทธ์สูควำมสำเร็จขององค์กร

สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ผู้บริหำร คณำจำรย์ มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรเขียนผลงำนทำงวิชำ กำร ผลงำนวิจัย หัวข้อ
งำนวิจัยสมัยใหม่ กำรตีพิมพ์งำนวิจัยในฐำนข้อมูลที่ได้รับกำรยอมรับ จรรยำบรรณนักวิจัย
และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบกำรณ์ผลิตงำนวิจัยที่มีคุณภำพ
ผู้บริหำร คณำจำรย์ผู้ประสำนงำนสำขำวิชำ และเจ้ำหน้ำที่ สรุปผลกำรดำเนินงำนที่ผ่ำน
และหำรือประเด็นปัญหำอุปสรรคในกำรดำเนินงำน และรับฟังนโยบำยกำรพัฒนำระบบกำร
ทำงำนร่วมกับผู้บริหำร

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปัญหำในกำรบริหำรหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหำต่อสัมฤทธิผลตำมวัตถุประสงค์
แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำในอนำคต
ของหลักสูตร
อำจำรย์ประจำหลักสูตรยังมีส่วนร่วมน้อย อำจำรย์ประจำหลักสูตรขำดข้อมูลที่จำเป็นสำหรับกำร เสนอให้อำจำรย์ประจำหลักสูตรทุกหลักสูตรร่วมประชุมหำรือกับฝ่ำย
ในกำรจัดกิจกรรมหรือโครงกำรพัฒนำ
ปรับปรุงกลยุทธ์กำรสอนและกำรพัฒนำคุณธรรม
บัณฑิตศึกษำและวิจัยเพื่อวำงแผนกำรจัดโครงกำรต่ำง ๆ ในรอบปีและ
ควำมรู้ ทักษะและคุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรม รวมถึงทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่ 21 ให้อำจำรย์ประจำหลักสูตรได้มีส่วนรับผิดชอบเป็นหัวหน้ำโครงกำร
ของนิสิต
ของนิสิต
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สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน
 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 1. มีระบบและกลไกสิง่ สนับสนุนกำรเรียนรู้ มี 6 ขั้นตอนดังนี้
 งำนอำคำรสถำนที่สำรวจต้องกำร ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติกำร/อุปกรณ์สื่อกำรสอน/สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ จำก
อำจำรย์ผู้สอน นิสิต และผู้บริหำร เพื่อวำงแผนงบประมำณประจำปี
 งำนอำคำรสถำนที่สำรวจแนวโน้มปริมำณจำนวนนิสิตใหม่/และ นิสิตที่มีอยู่เดิม เพื่อเตรียมควำมพร้อมด้ำน
ห้องเรียนอุปกรณ์ในกำรสอนห้องปฏิบัติกำร และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ก่อนเปิดภำคกำรศึกษำ
 งำนอำคำรสถำนที่จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ให้เหมำะสมกับรำยวิชำและเพียงพอต่อ จำนวนนิสิต
 อำจำรย์และนิสิตไปใช้ห้องเรียนและลำนกิจกรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพ
 ประเมินควำมพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อควำมพร้อมทำงด้ำนห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร สภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้
 กำรปรับปรุงผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของนิสิตและอำจำรย์ต่อสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้ โดยระบบออนไลน์
2. กำรประเมินกระบวนกำรภำยใต้ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
3. มีแนวทำงกำรปรับปรุงและพัฒนำกระบวนกำรจำกผลกำรประเมิน คือ จัดให้มีห้องเรียนพื้นที่ใช้สอย และสิ่งอำนวย
ควำมสะดวกในกำรเรียนรู้และกำรทำกิจกรรมเพิ่มขึ้น
มีผลจำกกำรปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มีกำรจัดห้องเรียนในอำคำรเรียนตึกบรมฯ ชั้นบนของสำนักศึกษำทั่วไปเป็น
ทั้งหมด 4 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ในกำรเรียนกำรสอน เช่น โปรเจ็คเตอร์ โต๊ะ เก้ำอี้ คอมพิวเตอร์ รวมถึงกำรจัดให้มีสัญญำณ wifi และ
พื้นที่สำหรับกำรเรียนรู้ ในอำคำรกิจกรรมด้ำนหลังคณะฯ นอกจำกนั้นยังคงมีกำรจัดทำห้องอ่ำนหนังสือที่เปิดตลอด 24 ชม.
ข้อมูลเพิ่มเติม
1. กำรจัดห้องอ่ำนหนังสือ ห้องคอมพิวเตอร์ และกำรบริกำรอินเตอร์เน็ตให้กับนิสิต ที่ตึก MBS และลำนชั้น 1 ใต้ตึกสิ
รินธร
2.นอกจำกนี้ทำงคณะ ยังได้จัดสร้ำงลำนเอนกประสงค์เพื่อให้นิสิตใช้ในกำรทำกิจกรรมต่ำง ๆ เช่น ประชุมเชียร์ หรือ
ออกกำลังกำยร่วมกัน
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ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
3. ทำงคณะได้เปลี่ยนจำกโต๊ะแลคเชอร์ เป็นโต๊ะเรียนยำว ตำมคำร้องขอของนิสิตที่ว่ำ โต๊ะแลคเชอร์เล้กเกินไป ไม่
สะดวกในกำรวำงอุปกรณ์กำรเรียน ทั้งสมุดหนังสือเครื่องคิดเลข เป็นต้น
4. มีกำรจัดสรรอุปกรณ์ โสตทัศนอุปกรณ์ และอุปกรณ์พื้นฐำนที่สำคัญในกำรเรียนกำรสอน ได้แก่ โต๊ะเรียนและเก้ำอี้ที่เพียงพอต่อ
จำนวนนิสิต คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย 1 เครื่อง ไมโครโฟนและเครื่องขยำยเสียง 1 ชุด จอฉำยภำพและฉำกหลัง 1 ชุด เครื่องฉำยแผ่น
1 ชุด และเครื่องปรับอำกำศภำยในห้องเรียน ซึ่งจำกกำรที่ห้องเรียนมีอุปกรณ์ครบครันและมีบรรยำกำศที่ส่งเสริมต่อกำรเรียน จะ
ส่งผลให้อำจำรย์สำมำรถบูรณำกำรกำรใช้สื่อในกำรเรียนกำรสอนได้หลำกหลำยมำกขึ้น เช่น กำรใช้สื่ออินเตอร์เนต VDO ภำพและ
เสียง รวมถึงกำรใช้สื่อกำรสอนหลัก (หนังสือ เอกสำร Powerpoint) เข้ำด้วยกัน ทำให้เกิดประสิทธิภำพในกำรเรียนรู้ของนิสิต และ
ช่วยส่งเสริมให้นิสิตมีควำมสุขในกำรเรียน
หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
กำหนด มคอ 3 และ 5 เป็นภำระงำนประจำที่มีค่ำ
คะแนนชัดเจนให้กับบุคลำกรสำยวิชำกำรในแบบฟอร์ม
TOR ประเมินเป็นควำมดีควำมชอบ

ความเห็นของหลักสูตร/
ผู้ประสานงาน/ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระที่ได้รับ
เห็นควรต่อกำรนำไปดำเนินกำร

ออกแบบฟอร์มกำรจัดเก็บข้อมูลกำรดำเนินงำนตำมระบบ เห็นควรต่อกำรนำไปดำเนินกำร
กำรติดตำมเอกสำรที่ใช้ประกอบ TQF ให้มีประสิทธิภำพ
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การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุง
หลักสูตร
กรรมกำรประจำคณะฯ มีกำรกำหนดภำระงำน
เกี่ยวกับ มคอ 3 และ 5 เข้ำสู่กำรประเมินผลกำร
ปฏิบัติงำน TOR ของบุคคลำกรฝ่ำยวิชำกำรเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว
มีกำรออกแบบฟอร์มกำรจัดเก็บข้อมูลตำม TQF
และนำส่งให้อำจำรย์ผู้สอนทำง Email เป็นที่
เรียบร้อยแล้ว

สรุปการประเมินหลักสูตร
กำรประเมินจำกผู้ที่สำเร็จกำรศึกษำ (รำยงำนตำมปีที่สำรวจ) วันที่สำรวจ วันพระรำชทำนปริญญำบัตรของมหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ข้อวิพำกษ์ที่สำคัญจำกผลกำรประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณำจำรย์ต่อผลกำรประเมิน
ควรให้นิสิตได้ทำวิจัยเป็นกลุ่มนอกชั้นเรียน โดยกำหนดปัญหำที่ต้องกำรศึกษำวิจัยด้วยตัวนิสิตเอง ใน ส่งเสริมให้นิสิตทำวิจัยระหว่ำงกำรศึกษำสอดแทรกในรำยวิชำ
รำยวิชำด้ำนกำรจัดกำรเชิงกลยุทธ์ โดยกำรนำงำนวิจัยของอำจำรย์มำประยุกต์ใช้กับกำรวิจัยของนิสิต (Term Paper)
โดยนำประเด็นปัญหำกำรปฏิบัติงำนใน
องค์กรที่สังกัด มำกำหนดหัวข้องำนวิจัย

กำรประเมินจำกผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) เดือนมีนำคม – เมษำยน 2558
กระบวนกำรประเมิน ……………………………………………………………………..
ข้อวิพำกษ์ที่สำคัญจำกผลกำรประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณำจำรย์ต่อผลกำรประเมิน
สร้ำงควำมมั่นใจให้กับบัณฑิต วิธีกำรนำเสนอผลงำนอย่ำงเป็นระบบ
ส่งเสริมให้นิสิตนำเสนอผลงำนวิจัยในเครือข่ำยงำนวิจัยที่คณะลงนำมควำมร่วมมือ เพื่อฝึก
ทักษะกำรนำเสนอแบบมืออำชีพ
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หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
แผนดำเนินกำร
ปรับปรุงกลยุทธ์
กำรสอนในรำยวิชำเกี่ยวกับสถิติเพื่องำนวิจัย
ปรับปรุงรำยละเอียด เกี่ยวกับรำยวิชำสัมมนำ

กำหนดเวลำที่แล้วเสร็จ

ผู้ประสำนงำน/ผู้รับผิดชอบ

พฤษภำคม 2555

ผศ.ดร.กำรุณย์ ประทุม

ควำมสำเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สำมำรถดำเนินกำรได้สำเร็จ
ดำเนินกำรแล้ว

มิถุนำยน 2555

ผศ.ดร.กำรุณย์ ประทุม

ดำเนินกำรแล้ว

ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
1. ข้อเสนอในกำรปรับโครงสร้ำงหลักสูตร (จำนวนหน่วยกิต รำยวิชำแกน รำยวิชำเลือกฯ)
(ไม่มี)
2. ข้อเสนอในกำรเปลี่ยนแปลงรำยวิชำ (กำรเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหำในรำยวิชำ กำรเปลี่ยนแปลงวิธีกำรสอนและกำรประเมินสัมฤทธิผลรำยวิชำฯ)
(ไม่มี)
3. กิจกรรมกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน โครงกำรพัฒนำคณำจำรย์ และบุคลำกรสนับสนุนกำรศึกษำที่ดำเนินกำรอยู่มี
ควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ดีแล้ว
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แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปี 2558 (อาจารย์ประจาหลักสูตร)
ระบุแผนกำรปฏิบัติกำรแต่ละแผน วันที่คำดว่ำจะสิ้นสุดแผน และผู้ประสำนงำน/ผู้รับผิดชอบ
แผนดำเนินกำร
1. กำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับกำรออกแบบเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย
2. กำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำควำมรู้เกี่ยวกับสถิติที่ใช้ในกำรวิจัย และทักษะที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลงำนวิจัย
3. กำรจัดอบรมเพื่อพัฒนำทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษอย่ำงเข้มข้น
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กำหนดเวลำที่แล้วเสร็จ
31 กรกฎำคม 2559
31 กรกฎำคม 2559
31 กรกฎำคม 2559

