รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2557 วันที่รายงาน 31 กรกฎาคม 2558

ข้อมูลทั่วไป
รหัสหลักสูตร
มคอ 2
1. นางกันฑิมาลย์
จินดาประเสริฐ
2. นายจรินทร์ ฟักประไพ
3. นางสาวเปรมจิต ทาบุรี
4. นางธราธร บุ้งทอง
5. นางสาวมยุรี นาสา

ปัจจุบนั
1. นางสาววรลัญช์ (เปรมจิต)
ทาบุรี
2. นายจรินทร์
ฟักประไพ
3. นางกันฑิมาลย์ จินดา
ประเสริฐ
4. นางธราธร
บุ้งทอง
5. นางสุวิชาน
ศรีถาน

คุณวุฒิ

หมายเหตุ

บธ.ม.(การจัดการท่องเที่ยว)

สภามหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีมติ
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ให้ความเห็นชอบ
รายชื่ออาจารย์
บธ.ม.(การจัดการท่องเที่ยว)
ประจาหลักสูตรชุด
ปัจจุบันในคราว
ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยวและ ประชุมครั้งที่
การโรงแรม)
2/2558 วันที่ 27
ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยวและ กุมภาพันธ์ 2558
โรงแรม)

อาจารย์ผู้สอน
1. อาจารย์ปฐมพงศ์ ณ จาปาศักดิ์ (อยู่ระหว่างการอนุมัติการจบระดับปริญญาเอก และได้ยื่นเรื่องขอกาหนดตาแหน่ง
วิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์)
2. อาจารย์วิรยิ า ศรีบญ
ุ เรือง (อยู่ระหว่างการขอกาหนดตาแหน่งวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์)
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ ศรีสถิตย์
4. อาจารย์ณัฐนิตย์รดี สวัสดิชีวิน
5. อาจารย์ ดร.นันทนา อุ่นเจริญ
6. อาจารย์พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ
7. อาจารย์ ดร.ภารดี ยโสธรศรีกุล

สถานทีจ่ ัดการเรียนการสอน
อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เขตพื้นที่ในเมือง ตาบลตลาด อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม คณะอื่นที่เกีย่ วข้อง และสถานประกอบการ

องค์ประกอบที่ 1 : การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ในปีการศึกษา 2557 (1 สิงหาคม 2557 – 31 กรกฎาคม 2558) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว มีผลการดาเนินงานครบถ้วนทั้ง 4 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ข้อ 1, 2, 11, และ
14) ส่งผลให้มีการบริหารจัดการหลักสูตรฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังรายละเอียดในตารางด้านล่าง
ผลการดาเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
ลาดับที่

เกณฑ์การประเมิน

1

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจา
หลักสูตร

3 (ข้อ
11)

การปรับปรุงตามกรอบระยะเวลาที่
กาหนด

4 (ข้อ
12)

การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้
ผลการดาเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรฯ มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน ตลอดระยะเวลาที่
ดาเนินการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทัง้ 5 ท่าน มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โดยสาเร็จการศึกษาปริญญา
มหาบัณฑิตทางการท่องเที่ยว การจัดการท่องเที่ยว และบริหารธุรกิจ ซึ่ง
เป็นองค์ประกอบของรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรนี้
หลักสูตรฯ ในวงรอบประเมินนี้ เป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ซึ่ง
มีระยะเวลาในการดาเนินงานยังไม่ครบ 5 ปี ตามกรอบระยะเวลาของการ
ปรับปรุงหลักสูตร แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรได้มีการปรับปรุงย่อยอย่าง
สม่าเสมอ อาทิ การเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และในขณะนี้
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมอยู่ระหว่างการดาเนินงานแต่งตั้ง
กรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตร และการรวบรวมเนื้อหาสาระวิชาเพื่อ
การปรับปรุงรายวิชาต่อไป
หลักสูตรฯ ได้มีการดาเนินการตามเกณฑ์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติฯ
และตามที่ระบุไว้ใน มคอ 2 จานวนทั้งสิ้น 12 ข้อ โดยอาจารย์ประจา
หลักสูตรฯ ทุกคน ได้ร่วมประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ในวงรอบปี
การศึกษา 2557 เพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวน ผลการดาเนินงาน
จานวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง เพื่อนาผลการประชุมมาปรับปรุงคุณภาพการบริหาร
จัดการหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และแนวทางในการพัฒนา

ปรับปรุง มคอ 2 (รายละเอียดในตารางด้านล่าง)
ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ลาดับที่
1

ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน
เป็นไปตาม
(Key Performance Indicators)
เกณฑ์
อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ใช้กลไกการ
√
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อวาง
ดาเนินงานหลักสูตร
แผนการบริหารจัดการการเรียนการสอน จัด
รายวิชาที่เปิดสอน และกาหนดอาจารย์
ผู้สอนในแต่ละภาคการศึกษา กากับติดตาม
การจัดการเรียนการสอน สรุปผลการ
ดาเนินงาน ประเมินผลการเรียน และ
ทบทวนกระบวนการจัดการเรียนการสอน
เพื่อการปรับปรุงผลการดาเนินงานและ
กระบวนการดาเนินงาน จานวนทัง้ สิ้น 6
ครั้ง ในปีการศึกษา 2557 โดยมีวาระหลัก
เพื่อพิจารณาดังนี้
 ครั้งที่ 1/ปีการศึกษา 2557 วาง
แผนการจัดการเรียนการสอนใน
ภาพรวม จัดรายวิชาที่เปิดสอนและ
กาหนดอาจารย์ผสู้ อน ประจาภาค
การศึกษาที่ 1/2557
 ครั้งที่ 2/ปีการศึกษา 2557 กากับ
ติดตามการดาเนินงาน ตามแบบ มคอ
3-4
 ครั้งที่ 3/ปีการศึกษา 2557 รายงาน
ผลการดาเนินงาน ประเมินผลการ
ดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ตามแบบ มคอ 5-6 จัดรายวิชาที่เปิด
สอน ทบทวนกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุง
กระบวนการ และกาหนดอาจารย์
ผู้สอน ประจาภาคการศึกษาที่ 2/2557
 ครั้งที่ 4/ปีการศึกษา 2557 กากับ
ติดตามการดาเนินงาน ตามแบบ มคอ
3-4 ภาคการศึกษาที่ 2/2557
 ครั้งที่ 5/ปีการศึกษา 2557 รายงาน

ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์

2

3

4

ผลการดาเนินงาน ประเมินผลการ
ดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน
ตามแบบ มคอ 5-6 รายงานผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ จัดรายวิชาที่เปิด
สอน และกาหนดอาจารย์ผสู้ อน ภาค
การศึกษาที่ 1/2558
 ครั้งที่ 6/ปีการศึกษา 2557 รายงาน
ผลการดาเนินงานตามแบบ มคอ 7
พร้อมข้อเสนอแนะการปรับปรุง
รายวิชา และหลักสูตร พร้อมทั้ง
ทบทวนเพื่อปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน
มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
มคอ 2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
จัดการท่องเที่ยว (มคอ 2) ฉบับปรับปรุง
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
พ.ศ. 2554 ได้รับความเห็นชอบจากสภา
แห่งชาติ และ มคอ 1 สาขาวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในคราวประชุม
จัดการท่องเที่ยว
ครั้งที่ 11/2554 วันที่ 25 พฤศจิกายน
2554
มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ในปีการศึกษา 2557 ที่ประชุมอาจารย์
รายละเอียดของประสบการณ์
ประจาหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ 3 สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ในคราว
และ มคอ 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด ประชุมครั้งที่ 1/ปีการศึกษา 2557 ให้ความ
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบ เห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอน และรายละเอียด
ทุกรายวิชา
ของรายวิชาตามแบบ มคอ 3 จานวนทั้งสิ้น
13 รายวิชา และการประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตรครั้งที่ 3/ปีการศึกษา 2557 ให้
ความเห็นชอบรายวิชาที่เปิดสอนและ
อาจารย์ผู้สอน ในภาคการศึกษาที่ 2/2557
จานวน 15 รายวิชา ทุกรายวิชามี
รายละเอียดการจัดการเรียนการสอนตาม
แบบ มคอ 3 ทุกรายวิชา (ในปีการศึกษานี้
ไม่มรี ายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม จึงไม่มี
มคอ 4) ทุกรายวิชาดาเนินการแล้วเสร็จก่อน
เปิดภาคการศึกษา
จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ศิลปศาสตร
รายวิชา และรายงานผลการ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ใน
ดาเนินงานของประสบการณ์
คราวประชุมครั้งที่ 3/ปีการศึกษา 2557 ให้

√

√

√

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ 5
และ มคอ 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้
ครบทุกรายวิชา

5

6

7

8

9

ความเห็นชอบรายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา ตามแบบ มคอ 5 จานวนทั้งสิ้น
13 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่
1/2557 (รายงานผลดาเนินงานของรายวิชา
ตามแบบ มคอ 5 ของภาคการศึกษาที่
2/2557 จะดาเนินการภายใน 30 วัน
หลังจากสิ้นภาคเรียนที่ 2/2557 ต่อไป)
จัดทารายงานผลการดาเนินการของ ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ศิลปศาสตร
หลักสูตร ตามแบบ มคอ 7 ภายใน บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว จะ
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
ดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ 7 ภายใน 60 วัน
หลังจากสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557
มีการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของ
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ศิลปศาสตร
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว จะ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ 3 และ
ดาเนินการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา
มคอ 4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี
มคอ 3 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557
การศึกษา
มีการพัฒนา/ปรับปรุง การจัดการ ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ศิลปศาสตร
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ใน
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผล คราวประชุมครั้งที่ 1/ปีการศึกษา 2557 ให้
การประเมินการดาเนินงานที่
ความเห็นชอบแผนพัฒนา ปรับปรุงการ
รายงานใน มคอ 7 ปีที่แล้ว
จัดการเรียนการสอน โดยให้เน้นการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ พ.ศ.
2557 และให้ขยายโอกาสการเรียนรู้นอก
ห้องเรียนผ่านกระบวนการกิจกรรมชมรม
และการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษใน
รายวิชา จากวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการทีเ่ กี่ยวข้อง
อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคนได้รับการ ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตร ศิลปศาสตร
ปฐมนิเทศ หรือคาแนะนาด้านการ บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ไม่มี
จัดการเรียนการสอน
อาจารย์ใหม่
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจา
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
หลักสูตรหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละครั้ง
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ได้เข้าร่วม

ไม่รับการ
ประเมินยังไม่
ครบวงรอบ

ไม่รับการ
ประเมินยังไม่
ครบวงรอบ

√

ไม่รับการ
ประเมิน
√

โครงการพัฒนาทางวิชาการทั้งในส่วนที่คณะ
ดาเนินการ อาทิ การเตรียมความพร้อมเพื่อ
เข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ การสัมมนาทาง
วิชาการระดับชาติ และนานาชาติ (คณะ
ดาเนินการร่วมกับสถาบันในเครือข่าย
จานวน 2 ครั้ง) และการเข้าร่วมโครงการ
ประชุมทางวิชาการ การสัมมนาระดับชาติ
และนานาชาติ ที่จดั โดยสถานศึกษา และ
สถานประกอบการต่างๆ ตลอดจนการศึกษา
ดูงาน อย่างสม่าเสมอ
10

11

12

จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5
ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.5 จากคะแนนเต็ม 5
รวมตัวบ่งชี้ในปี การศึกษา 2557
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่าน
เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการ
ระดับผ่าน เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีการศึกษา 2557
ที่ดาเนินการระดับผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปี
การศึกษา 2557 ที่ดาเนินการระดับ
ผ่าน

ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุนปฏิบัตหิ น้าที่ใน
ระดับหลักสูตร

ไม่รับการ
ประเมิน

ไม่มีนสิ ิตปีสุดท้ายในวงรอบนี้

ไม่รับการ
ประเมิน

ไม่มีบณ
ั ฑิตในวงรอบนี้

ไม่รับการ
ประเมิน
6
5
100
6
100

องค์ประกอบที่ 2 : บัณฑิต

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ยังไม่มีนสิ ิตชัน้ ปีสดุ ท้าย และ
บัณฑิต (นิสิตชั้นปีที่ 3 เป็นนิสิตชั้นปีสูงสุด) จึงไม่ขอรับการประเมิน ตัวบ่งชี้ 2.1 “คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” และตัวบ่งชี้ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปี” แต่อย่างไรก็ตาม หลักสูตรได้พัฒนาระบบบริหารหลักสูตร ระบบบริหารและพัฒนาอาจารย์ คุณภาพอาจารย์วุฒิปริญญา
เอก อาจารย์ผดู้ ารงตาแหน่งทางวิชาการ การผลิตเผยแพร่งานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ทั้งในรูปแบบของการตีพิมพ์ และ
การนาเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ ดังรายละเอียดในองค์ประกอบที่เกีย่ วข้อง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนา
คุณภาพของบัณฑิตตามที่ระบุไว้ใน มคอ 2 อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการเตรียมความพร้อมพัฒนาเครื่องมือการประเมิน
คุณภาพบัณฑิต ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ ไม่ขอรับการประเมิน เนื่องจากยังไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละชองบัณฑิต
ไม่ขอรับการประเมิน เนื่องจากยังไม่มผี ู้สาเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1
ปี

องค์ประกอบที่ 3 : นักศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ให้ความสาคัญต่อ
การพัฒนาระบบและกลไกการรับเข้านิสิตชั้นปีที่ 1 ทีม่ ีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผน พร้อมทั้งเน้นการจัดการ
การเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง การจัดกิจกรรมศึกษา ดูงาน ณ สถานประกอบการ และเส้นทางท่องเที่ยวหลักของประเทศ
ไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉลีย่ แล้วนิสิตทุกคนจะร่วมโครงการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ณ สถานที่จริง อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
นอกจากนี้ตามนโยบายของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม หลักสูตรฯ ได้จัดโครงการบรรยายพิเศษในรายวิชาต่างๆ โดย
วิทยากรที่มีคุณภาพทุกภาคการศึกษา จัดโครงการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ (ในฐานะผู้จัด และผู้เข้าประกวดแข่งขัน) จัด
โครงการบริการวิชาการทีเ่ ป็นผลสืบเนื่องมาจากการบูรณาการการเรียนการสอน กับงานวิจัย และการบริการวิชาการ อย่าง
ต่อเนื่อง ทุกภาคการศึกษา
จากกระบวนการและการบริหารกระบวนการที่มีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้หลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มีนิสิตใหม่ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนการรับนิสิตใหม่ ถึงแม้ว่าจะเป็นปีการศึกษา
ที่มีอุปสรรค สืบเนื่องมาจากระยะเวลาในการรับนิสติ ใหม่ที่กาหนดตามปฏิทินการศึกษาอาเซียน ล่าช้ากว่าปกติ ส่งผลให้ขีด

ความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตรฯ ลดลง เมื่อเทียบกับสถาบันการศึกษาในเขตพื้นที่เป้าหมาย ที่ดาเนินการรับ
นักศึกษาใหม่ไปก่อนหน้านั้นแล้ว จากปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวหลักสูตรฯ จะได้นาไปปรับปรุงกระบวนการการรับเข้านิสติ
ใหม่ในปีการศึกษา 2558 ต่อไป สาหรับอัตราความคงอยู่ ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต หลักสูตรอยู่
ในช่วงดาเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อสิ้นปีการศึกษา 2557
รายละเอียดของผลการดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 3 ตามตัวบ่งชี้ 3.1 ตัวบ่งชี้ 3.2 และตัวบ่งชี้ 3.3 มีดังต่อไปนี้
ตัวบ่งชี้
3.1 การรับนักศึกษา

ผลการดาเนินงาน
การรับเข้านิสิตใหม่
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ได้
ดาเนินการตามกระบวนการรับนิสติ ใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งในส่วนของการรับตรง
การรับผ่านระบบกลางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ และระบบการรับตรง
โดยคณะดาเนินการเอง กระบวนการเริม่ จากการกาหนดแผนการรับนิสิต ที่ได้รับความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัย การสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่น การกาหนดจานวนรับและคุณสมบัติของ
ผู้สมัคร การประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทั้งทางเว็บไซต์ และการสมัครด้วยตนเอง การประกาศ
รายชื่อผู้มสี ิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก การสอบคัดเลือก (พิจารณาผลการเรียนในระดับมัธยมศึกษาและ
การสัมภาษณ์) การประกาศรายชื่อ และการรายงานตัว
กระบวนการรับเข้านิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2557 ได้รับการปรับปรุงจากกระบวนการ
รับเข้านิสติ ใหม่ปีการศึกษา 2556 เพื่อให้ได้นิสติ ที่มีคณ
ุ ภาพตามเป้าหมาย จากการวิเคราะห์ปัญหา
และอุปสรรคในกระบวนการรับเข้านิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2556 พบว่าการประชาสัมพันธ์และ
ภาพลักษณ์ของหลักสูตรฯ ยังไม่มขี ีดความสามารถในการแข่งขันเท่าที่ควร นักเรียน และนักศึกษา
(อาชีวศึกษา) กลุ่มเป้าหมาย ยังไม่เห็นความโดดเด่นของหลักสูตรฯ ดังนั้นหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ภายใต้ระบบการกากับดูแลของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
เห็นชอบให้มีการสร้างและเผยแพร่ภาพลักษณ์ของหลักสูตรและคณะฯ อย่างต่อเนื่องตลอดปี
การศึกษา 2556 โดยจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ในฐานะคณะผู้นาด้านกระบวนการผลิต
บัณฑิตที่มคี ุณภาพ อาทิ การเป็นผู้นาด้านวิชาชีพการท่องเที่ยว และการโรงแรม ผ่านการเป็น
เจ้าภาพการประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพทางด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม การเป็นเจ้าภาพ
ประชุมวิชาการระดับชาติ และระดับนานาชาติ ร่วมกับสถาบันเครือข่าย ทั้งในและต่างประเทศ
การให้บริการแก่หน่วยงานภายนอก การออกร้าน การจัดแสดงนิทรรศการในงานเทศกาลต่างๆ
การร่วมกิจกรรมสาธารณะกับจังหวัดมหาสารคาม และหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งเป็น
การสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพิ่มเติมจากโครงการแนะแนวทางการศึกษา
การรับเข้านิสิตใหม่ของหลักสูตรได้ดาเนินตามกระบวนการทีไ่ ด้รบั การปรับปรุง จาแนก
เป็นการรับเข้า 4 ครั้งดังนี้
 การรับเข้าในโครงการรับตรงพร้อมกับหลักสูตรอื่นๆ ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
 การรับผ่านระบบกลางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาฯ
 การรับเข้าในโครงการคณะดาเนินการเอง ครั้งที่ 1

 การรับเข้าในโครงการคณะดาเนินการเอง ครั้งที่ 2
หลังจากการรับเข้าในโครงการรับตรงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย หลักสูตรฯ ได้ตดิ ตาม
ผลการดาเนินงาน วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค เพื่อปรับปรุงกระบวนการรับเข้านิสิตใหม่ พบว่าปัญหา
และอุปสรรคของกระบวนการรับเข้านิสิตใหม่ในโครงการรับตรงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย มี
มูลเหตุมาจากระยะเวลาดาเนินการล่าช้า เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันในเขตพื้นที่เป้าหมาย
นอกจากนี้ขั้นตอนการรับสมัครซับซ้อนเนื่องจากเป็นกระบวนการรับนิสิตใหม่ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย จึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการรับเข้าในโครงการคณะดาเนินการเองครั้งที่ 1 และ
ครั้งที่ 2 โดยนักเรียนและผู้สนใจสามารถสมัครแบบออนไลน์ สามารถดาเนินการทุกขั้นตอน
โดยตรงผ่านเว็บไซต์คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม นอกจากนี้ยงั เพิ่มจานวนรับเข้าโครงการที่
คณะดาเนินการเอง ทั้ง 2 ครั้ง
จากกระบวนการและการบริหารกระบวนการทีม่ ีการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ส่งผล
ให้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มีจานวนนิสิตใหม่ตามเป้าหมายที่
กาหนดไว้ในแผน จัดอยู่ในกลุ่มหลักสูตรทีร่ ับเข้านิสิตใหม่ที่ตรงตามเป้าหมายของแผนมากที่สุด ใน
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่
ในด้านการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว ได้ดาเนินการในภาพรวมของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ทั้งด้านการให้ความรู้
ฝึกทักษะการดารงชีวิตในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ตลอดจนปลูกจิตสานึก
การมีจิตสาธารณะ และการให้บริการในวิชาชีพ ในโครงการต่างๆ อาทิ (1) โครงการปฐมนิเทศนิสติ
ใหม่ ให้ความรู้เรื่องระเบียบ ข้อบังคับ การปฏิบัตติ นในฐานะนิสิตด้านอุตสาหกรรมบริการ (2)
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ และภาษาจีน (3) โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม ผ่านกิจกรรมชมรมต่างๆ อาทิ ชมรมมัคคุเทศก์ ชมรมเบเกอรี่ ชมรมประชาสัมพันธ์
นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญต่อการร่วมเตรียมความพร้อมให้กับนิสติ ใหม่ร่วมกับทุกหลักสูตรใน
ระดับปริญญาตรี ใน “โครงการคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมพบผู้ปกครองนิสติ ใหม่”
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2557 หลักสูตรฯ ได้สรุปผลการดาเนินงานในคราวประชุมครั้ง
ที่ 2/ปีการศึกษา 2557 ความว่า นิสิตยังไม่ให้ความสาคัญต่อการเข้ารับการอบรม
ภาษาต่างประเทศ อย่างต่อเนื่อง จึงได้ปรับกระบวนการสร้างแรงจูงใจ เพิ่มโอกาสในการไปศึกษาดู
งาน หรืออบรมเพิ่มเติม ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี (โครงการร่วมระหว่างคณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรมกับสถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม) โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
ณ Malaysian Hospitality College มาเลเซีย และโครงการ Outbound Internship ของ
มหาวิทยาลัย
ผลจากการเตรียมความพร้อมนิสติ ใหม่ดังกล่าว พบว่า นิสิตในหลักสูตรฯ และนิสติ ใน
หลักสูตรอื่นๆ ในคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม สามารถลงทะเบียนเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การเพิ่ม ถอน รายวิชาตามกรอบระยะเวลาที่กองทะเบียนและประมวลผลกาหนด
นิสิตพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และภาษาจีน อย่างต่อเนื่อง นิสิตได้รับการคัดเลือกร่วมโครงการ
ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี และอยูร่ ะหว่างกระบวนการคัดเลือกไปอบรม

3.2 การส่งเสริมและ
การพัฒนานักศึกษา

ภาษาอังกฤษเพิ่มเติม ณ Malaysian Hospitality College นิสิตได้เรียนรู้ในการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพผ่านกิจกรรมชมรม และนิสิตได้รับรางวัลจากการประกวด แข่งขันทักษะทางวิชาชีพการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม อย่างต่อเนื่องตลอดปีการศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ได้จดั ให้
มีการดาเนินงานส่งเสริมพัฒนานิสติ ตามระบบพัฒนานิสิตของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม 5
ระบบ ได้แก่ (1) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา (2) ระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(3) ระบบส่งเสริมให้นิสติ เข้าร่วมและเสนอผลงานทางวิชาการ (4) ระบบการเข้าร่วมกิจกรรมของ
นิสิต (กิจกรรมชมรม กิจกรรมบังคับ และกิจกรรมเลือก) (5) ระบบส่งนิสิตเข้าร่วมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ระบบกาหนดให้นิสิตทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษา กาหนดบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้
คาปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการ อาทิการลงทะเบียน การพัฒนาศักยภาพทางการเรียน การพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน การใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ กาหนดกิจกรรมพบอาจารย์ที่
ปรึกษาทุกภาคการศึกษา ขยายช่องทางในการสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา และหลักสูตรกับ
นิสิต อาทิ ทาง facebook ของฝ่ายวิชาการ facebook ฝ่ายพัฒนานิสิต facebook กลุ่ม ชบาช่อ
ที่ 14 HOS Society และ facebook ของชมรมต่างๆ
ระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
หลักสูตรฯ ได้ประยุกต์ใช้ ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ประกอบด้วย
 การกาหนดนโยบาย
 การชี้แจงให้ความรู้หรือเผยแพร่ระบบและกลไก
 การให้ความรูค้ วามเข้าใจในวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 การจัดทา มคอ 3-4 ที่เน้นการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
 การวิพากษ์ มคอ 3-4
 การรายงานผลการดาเนินงานตามแบบ มคอ 5-6
 การพัฒนาปรับปรุง มคอ 3-4 จากผลการดาเนินงาน มคอ 5-6 สาหรับการ
จัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป
การจัดการเรียนการสอนในระบบนี้ให้ความสาคัญกับกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 ให้ความสาคัญกับการเรียนรู้จากการทางาน จากประสบการณ์ ณ สถานที่จริง ตลอดจน
ขยายโอกาสให้ได้เรียนรู้จากอาจารย์พิเศษ วิทยากร ผู้มีความรู้ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังจัดให้นิสิตเรียนรู้จากการปฏิบัติ อาทิ จากการดาเนินงาน
ในบริษัททัวร์จาลอง และกิจกรรมชมรม ตลอดจนเรียนรู้จากการเข้าประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม อาทิ การแข่งขันการตอบคาถามด้านการท่องเที่ยว ของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ การเข้าร่วมการแข่งขันทักษะด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ระดับชาติ HOS FAIR 2014 การประกวดผสมเครื่องดืม่ ระดับอุดมศึกษา การประกวดเชพรุ่นเยาว์

ซึ่งนิสิตในหลักสูตรได้เข้าร่วมโครงการ และได้รับรางวัลในการประกวดแข่งขันดังกล่าว
ระบบส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมและเสนอผลงานทางวิชาการ
หลักสูตร ได้ประยุกต์ใช้ระบบและกลไกส่งเสริมให้นิสติ เข้าร่วมและเสนอผลงานทาง
วิชาการเริ่มจาก
 การกาหนดนโยบาย
 การประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ
 การจัดสรรงบประมาณ
 การคัดเลือกโครงการและบุคคลเข้าร่วมโครงการ
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการ
 การเดินทางเข้าร่วมโครงการ
 การประเมินและสรุปผลกระทบที่เป็นประโยชน์ และ
 การเผยแพร่ผลที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรโดยความร่วมมือกับคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
และสถาบันเครือข่าย ส่งเสริมให้นสิ ิตเข้าร่วมโครงการทั้งในฐานผู้จดั ผู้ช่วยวิทยากร ผู้เข้าร่วม
โครงการ และผูเ้ ข้าร่วมการประกวดแข่งขัน ในกิจกรรมวิชาการที่หลากหลาย อาทิ การบรรยาย
ทางวิชาการในรายวิชาต่างๆ ทุกภาคการศึกษา สัมมนาวิชาการระดับชาติ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การประกวดแข่งขันทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม และกิจกรรมชมรม เพื่อให้
นิสิตได้นาเสนอผลงานทางวิชาการ งานสร้างสรรค์ และงานบริการรูปแบบต่างๆ
ระบบการเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
หลักสูตร ได้ประยุกต์ใช้ระบบการเข้าร่วมกิจกรรมของคณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ให้นสิ ิตในหลักสูตรสังกัดชมรมที่มีส่วนในการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม ในโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชมรม และระบบการดาเนินกิจกรรมของสโมสรนิสติ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่สอดคล้องกับระบบกิจกรรมของฝ่ายพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม กาหนดรูปแบบกิจกรรมเป็น กิจกรรมบังคับที่ทุกคนต้องเข้าร่วม กิจกรรมเลือก และ
กิจกรรมสร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์ การบันทึกการเข้าร่วม โอกาสที่จะได้รับ และการตัดสิทธิ์
บางประการหากไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ระบบส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หลักสูตรฯ ได้ประยุกต์ใช้ระบบส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของคณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม ตั้งแต่
 การกาหนดคุณสมบัติของนิสติ (ชั้นปี และรายวิชาที่สอบผ่านก่อนไปฝึกงาน)
 กาหนดสถานประกอบการ
 กาหนดวิธีการสมัคร และวิธีการคัดเลือกของสถานประกอบการ
 กาหนดขอบเขตหน้าที่ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ








3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา

กาหนดการปฐมนิเทศ
กาหนดวิธีการรายงานตัว การปฏิบัติงาน
กาหนดค่าตอบแทนและสิ่งอานวยความสะดวกขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กาหนดการวิธีและเกณฑ์การวัดผลและการประเมินผล
กาหนดวิธีการนิเทศการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กาหนดแนวปฏิบตั ิหลังจากเดินทางกลับจากสถานประกอบการ

เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ได้
สรุปผลการดาเนินงานการส่งเสริมพัฒนานิสิต ในคราวประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ครั้งที่ 2/ปี
การศึกษา 2557 พบว่า การดาเนินงานตามระบบทั้ง 5 ระบบ มีประสิทธิภาพดี แต่อย่างไรก็ตาม
ได้พบปัญหาเกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด โดยเฉพาะการเพิม่
การถอน และการชาระค่าลงทะเบียน หลักสูตรจึงได้เพิ่มกระบวนการให้อาจารย์ที่ปรึกษา
ตรวจสอบและกากับดูแลให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กาหนด ตลอดจนให้ฝ่ายวิชาการคณะการ
ท่องเที่ยว เผยแพร่ ข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องใน facebook อย่างต่อเนื่อง และรณรงค์ให้นิสติ
ใช้ ช่องทางการสื่อสารดังกล่าวอย่างสม่าเสมอ ในส่วนของการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพนิสิตตาม
แนวการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 พบว่าการจัดงบประมาณส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมโครงการประกวด
แข่งขันทักษะวิชาชีพไม่เพียงพอ หลักสูตรฯ โดยความเห็นชอบของคณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม ได้ปรับกระบวนการโดยปรับเปลีย่ นงบประมาณทีเ่ หลือจ่ายจากโครงการอื่นๆ สนับสนุน
โครงการพัฒนาศักยภาพดังกล่าว
จากการปรับปรุงดังกล่าว ผลการลงทะเบียนนิสิตในหลักสูตรถูกต้อง มีการยื่นคาร้องเพื่อ
ขอยกเว้นเนื่องจากไม่เป็นไปตามกาหนดเวลาน้อยลงมาก การส่งนิสติ เข้าประกวดแข่งขันมี
ประสิทธิภาพ มีงบประมาณในการเตรียมความพร้อมเพิม่ ขึ้น ส่งผลต่อความสาเร็จในหลายโครงการ
อาทิโครงการประกวดเชพรุ่นเยาว์ และโครงการประกวดการผสมเครื่องดื่มในปีการศึกษา 2557
เป็นต้น
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวมีผลการ
ดาเนินการดังนี้
 หลักสูตรได้เตรียมความพร้อมในการรายงานผลอัตราความคงอยู่ของนิสิตในหลักสูตรเมื่อมี
นิสิตครบ 4 ชั้นปี ในปีการศึกษา 2558
 หลักสูตรได้เตรียมความพร้อมในการรายงานผลจานวนและร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา
เมื่อมีนิสติ ครบ 4 ชั้นปี ในปีการศึกษา 2558
 ความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต พบว่า ในปีการศึกษา 2557 อยู่ระหว่าง
การจัดทาเครื่องมือในการสารวจความพึงพอใจต่อหลักสูตร เพื่อใช้ในการสารวจความพึง
พอใจฯ ของนิสิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 ในปี
การศึกษา 2558
 นิสิตไม่มีข้อร้องเรียนในปีการศึกษานี้

หลักสูตรฯ ไม่ขอรับการประเมินเนื่องจากยังไม่มีผู้สาเร็จการศึกษา จึงไม่สามารถเปรียบเทียบ
อัตราคงอยู่ และจานวนผูส้ าเร็จการศึกษาได้ตามเกณฑ์ ตลอดจนการรายงานแนวโน้มของการ
ดาเนินงานที่ดขี ึ้น โดยนัยการรายงานผลการดาเนินงานในตัวบ่งชี้นี้คือการเปรียบเทียบทั้ง
จานวนรับเข้า อัตราความคงอยู่ และจานวนสาเร็จการศึกษาของแต่ละรุ่นที่รับเข้า 3 รุ่น ในปี
การศึกษา 2555-2557

ปีการศึกษาที่รับเข้า

จานวนที่รับเข้า /
ร้อยละ

2555
2556
2557

300
300
300

จานวนคงอยู่ ณ ปี
สุดท้ายของหลักสูตร/
ร้อยละชองจานวนที่
รับเข้า
ยังไม่มี
ยังไม่มี
ยังไม่มี

จานวนที่สาเร็จ
การศึกษา /ร้อยละ
ของจานวนที่รับเข้า

จานวนที่ไม่สาเร็จตาม
ระยะเวลาที่กาหนด (4
ปี)

ยังไม่มี
ยังไม่มี
ยังไม่มี

ยังไม่มี
ยังไม่มี
ยังไม่มี

องค์ประกอบที่ 4 : อาจารย์
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ดาเนินงานพัฒนาระบบ กลไก
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ ที่สาคัญคือการกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพภายในฯ พ.ศ. 2557 ผลการวิเคราะห์อัตรากาลังพบว่า มีอัตรากาลังที่เหมาะสม จึงไม่มีการรับอาจารย์
ใหม่ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรได้ทบทวนกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร และกาหนดคุณสมบัติของอาจารย์
ประจาหลักสูตร เพิม่ เติมจากระบบและกลไกการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน ได้กาหนดให้แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี เพื่อกากับติดตาม และทบทวนการดาเนินงานของอาจารย์
ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว รายละเอียดมีดังนี้
ตัวบ่งชี้
4.1 การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวดาเนินงาน
ตามระบบและกลไกบริหารและพัฒนาอาจารย์ดังนี้
การรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว นาระบบการรับอาจารย์และการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นหลักในการดาเนินการ แต่

อย่างไรก็ตาม ในปีการศึกษานี้ หลักสูตรฯ ไม่มีการรับอาจารย์ใหม่ ในส่วนของการแต่งตั้งอาจารย์
ประจาหลักสูตร หลักสูตรฯ ได้ดาเนินการตามระบบ ประกอบด้วยขัน้ ตอนดังนี้
 หลักสูตรฯ วิเคราะห์จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรว่าเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานกากับหลักสูตรฯ ซึ่งพบว่ามีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 1 คน
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้เนื่องจากลาศึกษาต่อ
 หลักสูตรฯ พิจารณาคัดสรรอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในปีการศึกษา 2557 ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติในการคัดสรรอาจารย์
ประจาหลักสูตรเพิ่มเติมจากระบบและกลไกลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้
-มีคุณวุฒิปริญญาเอก (พิจารณาลาดับต้น)
-ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (พิจารณาลาดับต้น)
-มีศักยภาพสูงในการผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
-มีความมุ่งมั่นในการบริหารหลักสูตร
-มีความเป็นผู้นา และความสามารถทางานเป็นทีม
 หลักสูตรฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายชื่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
 คณะเสนอเรื่องการขอปรับปรุงหลักสูตรต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาเสนอให้
กรรมการวิชาการพิจารณา
 กรรมการวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ชุดใหม่ โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558
มีมติให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรชุดปัจจุบัน
 มหาวิทยาลัยแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อทราบ
ระบบบริหารอาจารย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ภายใต้ระบบการบริหารอาจารย์
และบุคลากรของคณะการท่องเทีย่ วและการโรงแรม ซึ่งเริม่ จาก
 หลักสูตรฯ วิเคราะห์ภาระงาน และกาหนดกรอบอัตรากาลัง
 คณะกรรมการบริหารคณะให้ความเห็นชอบกับกรอบอัตรากาลังที่ควรมี
 คณะขออนุมัติกรอบอัตรากาลัง ไปที่กองแผนงาน เพื่อดาเนินการวิเคราะห์กาหนดกรอบ
อัตรากาลังตามที่เสนอ
 หลักสูตรภายใต้ระบบบริหารและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรจัดทาแผนบริหารและพัฒนา
บุคลากร
 หลักสูตรฯ ภายใต้ระบบบริหารและจัดการของคณะฯ จัดทาคาของบประมาณประจาปี
เสนอตามขั้นตอน
 หลักสูตรฯ ภายใต้ระบบการบริหารจัดการของคณะดาเนินการรับอาจารย์ใหม่ตาม
กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย

ในปีการศึกษา 2557 ไม่มกี ารขอกาหนดกรอบอัตรากาลังเพิม่ เติมแต่อย่างไร
ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ภายใต้ระบบการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีดาเนินการดังนี้
 คณะชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เร่งพัฒนาเพิ่มจานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
และผูด้ ารงตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน (ชี้แจงในวัน
ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจาปี และในกรรมการบริหารคณะอย่าง
ต่อเนื่อง)
 หลักสูตรฯ สารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตร และ
อาจารย์ผู้สอนทุกคน
 หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ จัดทาแผนบริหารและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรประจาปี
การศึกษา 2557 มีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้
เป็นไปตามนโยบายของคณะ มหาวิทยาลัย ตามความต้องการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผสู้ อน
 หลักสูตรฯ ดาเนินงาน กากับ ติดตามการทางานให้เป็นไปตามแผน (ร่วมกับคณะ)
 หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ประเมินและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน เพื่อจัดทาแผน
บริหารและพัฒนาอาจารย์ในวงรอบถัดไป
หลักสูตรฯ ภายใต้ระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม ในคราวประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 5/2558 มีมติให้ความเห็นชอบผลการ
ดาเนินงานบริหารและพัฒนาอาจารย์รอบ 6 เดือน และมีข้อเสนอแนะว่า ควรปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงานคณะ โดยเพิ่มตาแหน่งผู้ช่วยคณบดีจากอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 1 ตาแหน่ง/
หลักสูตร เพื่อกากับดูแลการบริหารจัดการหลักสูตรให้มีคณ
ุ ภาพ และกาหนดให้มีการพัฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตรด้านการวิจยั ในโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งงานวิจัย และการจัดประชุมสัมมนา
วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีการนาเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร โดยพิจารณาจัดร่วมกับสถาบันเครือข่าย
จากการปรับเปลีย่ นกระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ส่งผลให้มีการปรับปรุงรายชื่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้ทันสมัย ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ ผู้ช่วยคณบดีประจาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว เป็นกลจักรที่สาคัญในการผลักดันให้เกิดการจัด
ประชุมวิชาการระดับชาติ ร่วมกับสถาบันการศึกษาที่จดั การเรียนการสอน สาขาวิชาการท่องเที่ยว
และการโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 สัมมนานานาชาติร่วมกับ
คณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในเดือนกรกฎาคม 2558 และการจัดทาศูนย์ดิจิตอล
งานนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
4.2 คุณภาพอาจารย์

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มีผลการดาเนินงาน
การพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้

4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์

 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 0 (หลักสูตรอยู่ในช่วง
พัฒนาจานวนอาจารย์คณ
ุ วุฒิปริญญาเอก โดย อาจารย์จรินทร์ ฟักประไพ และอาจารย์
กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ระดับ
ปริญญาเอกผ่านเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยูร่ ะหว่างการดาเนินงานเรือ่ งการตีพิมพ์บทความ
วิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา)
 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งวิชาการ (หลักสูตรอยู่ในช่วงพัฒนา
อาจารย์ที่ดารงตาแหน่งวิชาการ โดย อาจารย์จรินทร์ ฟักประไพ ได้ยื่นขอกาหนดตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว)
 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตรเท่ากับ 0 (อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5
คน อยู่ในระหว่างการดาเนินการส่งบทความวิจัย และบทความวิชาการ ในการ
ประชุมสัมมนาระดับนานาชาติ เดือนกรกฎาคม 2558 ณ คณะบริหารศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และการสัมมนาระดับชาติ วันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ คณะ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งอยู่ในวงรอบการประเมิน
คุณภาพภายในฯ ประจาปีการศึกษา 2557)
การคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2554 ได้ปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดระยะเวลาดาเนินการการจัดการเรียนการ
สอน และในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรได้เสนอรายชื่ออาจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ พ.ศ. 2557 และตามแนวปฏิบัติการพิจารณาอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่รายงานผลในตัวบ่งชี้ที่ 4.1 : การบริหารพัฒนาอาจารย์ ผลการดาเนินงานในลักษณะนี้
สะท้อนให้เห็นการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร
จากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ เพื่อวางแผน กากับดูแล ประเมินผล
และทบทวนผลการดาเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการทีเ่ กี่ยวข้อง อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
มีส่วนร่วมในการเสนอความคิด เพื่อการดาเนินงานที่มีคณ
ุ ภาพ แสดงถึงความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการหลักสูตร แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรฯ จะดาเนินการสารวจความพึงพอใจต่อการบริหาร
หลักสูตรเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557 เพื่อรายงานต่อที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และที่
ประชุมกรรมการบริหารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมต่อไป

องค์ประกอบที่ 5 : หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ได้ดาเนินตามระบบและกลไกการ
ปรับปรุงหลักสูตร ศึกษานโยบายทิศทางการพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ความต้องการของผู้เรียน

ผู้ประกอบการ ผูร้ ับบริการ ศึกษาเอกสาร งานวิจัย และแนวโน้มการจัดการศึกษาด้านการท่องเที่ยว จากสถาบันเครือข่าย ทั้ง
ในและต่างประเทศ ตลอดจนวิเคราะห์ผลการดาเนินงานรายวิชา และหลักสูตร (ระดับหลักสูตรจะครบวงจรเมื่อมีการประเมิน
มคอ 7 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557) ผลการวิเคราะห์กระบวนการดาเนินงานเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2557 พบว่าการ
พัฒนาหลักสูตร โดยเฉพาะรายวิชา และสาระรายวิชา ดาเนินไปอย่างล่าช้า ไม่ทันต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคมที่พัฒนาไป
อย่างรวดเร็ว จึงมีการเพิ่มขั้นตอนการทางานร่วมกันของทุกหลักสูตรในคณะฯ ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยใช้กลไกต่างๆ อาทิ
การประชุม การจัดการความรู้ เป็นต้น ส่งผลให้มีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงรายวิชา และสาระรายวิชาที่จะนาเป็นข้อมูลใน
การปรับปรุงหลักสูตรใหญ่ ซึ่งอยู่ระหว่างการดาเนินงานอยู่ในขณะนี้
นอกจากนี้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ ว ได้ดาเนินการจัดระบบการจัดการเรียนการ
สอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนที่มีบูรณาการระหว่างงานวิจัยกับการเรียนการสอน เป็น
ขั้นตอนที่เพิ่มเติมในการจัดทา มคอ 3 ส่งผลให้อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องมีงานวิจัยทีส่ อดคล้องกับรายวิชาที่รับผิดชอบใน
โครงการ 1 หลักสูตร 1 งานวิจัย
ในส่วนของการประเมินผูเ้ รียน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว พบว่าการรายงานผลการ
ประเมินตามแบบ มคอ 5 ยังไม่สะท้อนภาพการดาเนินงานที่แท้จริง โดยเฉพาะในส่วนของการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 5
ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้พจิ าณาเพิม่ ขั้นตอน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิพากย์
หรือการจัดการความรู้ เพื่อเพิ่มคุณภาพของ มคอ 5 สาหรับผลสาเร็จจากการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าวจะได้รายงานผล
เมื่อเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2557 ในรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร ตามแบบ มคอ 7 ฉบับ
สมบูรณ์ต่อไป (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในตารางผลการดาเนินงานจาแนกตามตัวบ่งชี้ด้านล่าง)

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน

5.1 การออกแบบ
หลักสูตรและสาระของ
รายวิชาในหลักสูตร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว พัฒนาระบบและกลไกการ
ปรับปรุงหลักสูตรดังนี้
 อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผสู้ อน ติดตามกระแสการพัฒนาธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ความต้องการของผู้เรียน ผู้ประกอบการ และผู้รับบริการ และกระแสการ
พัฒนาหลักสูตรเกี่ยวกับการท่องเที่ยว
 อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา ตามแบบ มคอ 5 (ในปี
การศึกษานี้ไม่มีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม จึงไม่มี มคอ 6) เสนอที่ประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตร
 อาจารย์ผู้สอนจัดทารายงานการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ 3 เสนอทีป่ ระชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
 อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทาผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ 7 เมื่อสิ้น
ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2557 (ขณะนีอ้ ยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูล และ
วิเคราะห์ผลการดาเนินงานของการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2557)

 ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรประเมิน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในการ
ดาเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนารายวิชา หลักสูตร และการบริหาร
จัดการหลักสูตร ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ปีละ 2 ครั้ง
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และมอบหมายผู้รับผิดชอบแก้ไข ปรับปรุง หรือรวบรวมไว้
เป็นข้อมูลในการปรับปรุงเล็กน้อย หรือปรับปรุงใหญ่ เมื่อหลักสูตรครบวงรอบ
ปรับปรุง
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ได้จัด
และร่วมกิจกรรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าของกระแสการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยว ทั้งในส่วน
ของติดตามนโยบายของภาครัฐที่มุ่งพัฒนาการท่องเที่ยววิถีไทย กระแสการท่องเที่ยวทั้งในไทยและ
ต่างประเทศ ผ่านโครงการบรรยายวิชาการจากผูเ้ ชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการ การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก และผูป้ ระกอบการ รวบรวมประเด็นความต้องการของผู้เรียน
ความต้องการของผู้ประกอบการ และความต้องการของผู้ใช้บริการอื่นๆ ตลอดจนผลงานวิจัย ทิศ
ทางการพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวของภาครัฐ และภาคเอกชน
ในส่วนของกระบวนการ ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 3/ ปีการศึกษา 2557
พบว่ายังขาดขั้นตอนในการทางานร่วมกันของหลักสูตรอื่นๆ ในคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ส่งผลให้การพัฒนาหลักสูตรล่าช้า จึงเสนอให้เพิ่มขั้นตอนประยุกต์ใช้กระบวนการจัดการความรู้
และการประชุมร่วมในคณะกรรมการบริหารคณะ ร่วมกับ 3 หลักสูตร ในคณะการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม เพื่อค้นหาแนวปฏิบัตทิ ี่ดีในการปรับปรุงรายวิชา หลักสูตร และกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
จากการปรับกระบวนการดาเนินงาน หลักสูตรฯ ภายใต้ระบบการกากับดูแลของ
คณะกรรมการบริหารคณะได้มีข้อเสนอแนะให้ เพิ่มเติมรายวิชาที่ส่งเสริมให้บัณฑิต สาขาวิชาการ
จัดการการท่องเที่ยว และสาขาการจัดการโรงแรม สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งาน
อิสระได้ด้วยตนเอง และการจัดการท่องเที่ยวในบริบทของอาเซียน การกาหนดรายวิชาที่สามารถ
จัดการเรียนการสอนในลักษณะการบูรณาการกับการปฏิบตั ิงาน (Work-integrated Learning)
การปรับการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรูจ้ ากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) เพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน มคอ 2 ซึ่ง
ในขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหญ่ ตามระบบ
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป
5.2 การวางระบบ
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ได้นา
ผู้เรียนและกระบวนการ ระบบและกลไกการวางระบบผู้เรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ของคณะการท่องเที่ยว
จัดการเรียนการสอน
และการโรงแรม มาประยุกต์ใช้อย่างต่อเนื่อง 8 ระบบ ด้วยกัน ได้แก่ (1) ระบบจัดรายวิชาที่เปิด
สอนและอาจารย์ผู้สอนประจาภาคการศึกษาที่มีความสอดคล้องกับ มคอ 2 (2) ระบบลงทะเบียน
และเพิ่ม/ถอน รายวิชาที่ลงทะเบียน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (3) ระบบการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (4) ระบบการจัดการความรู้
ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม (5) ระบบวัดผลและประเมินผล ของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (6) ระบบทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (7) ระบบรายงานผล

การเรียนของกองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ (8) ระบบประเมิน
อาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รายละเอียดของการดาเนินงาน
ทุกระบบ ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2/2557 มีดังนี้
 ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร กาหนดรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1/2557 จานวนทั้งสิ้น 13 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2/2557 จานวนทั้งสิ้น
15 วิชา อาจารย์มีชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ย 15/สัปดาห์
 ฝ่ายวิชาการโดยการกับดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ประกาศรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา และอาจารย์ผู้สอน และกาหนดกลุ่มนิสิต
ที่สามารถลงทะเบียนได้
 นิสิต ภายใต้การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม/ถอน รายวิชาเรียน
ตามเงื่อนไข และกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
 อาจารย์ผู้สอนโดยการกากับดูแลของหลักสูตรฯ และคณะกรรมการบริหารคณะฯ จัดทา
แผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ 3 ที่เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญ บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ดาเนินงานตามระบบ ในระยะเวลาที่กาหนด
 หลักสูตรฯ กากับดูแลให้กระบวนการเรียนการสอนดาเนินตามเงื่อนไข และระบบที่กาหนด
ไว้
 หลักสูตรฯ ภายใต้การกากับดูแลของคณะ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ และจัดการ
ความรู้ ในประเด็นเกีย่ วกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน และการวัดผลประเมินผล
 อาจารย์ผู้สอนพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
 อาจารย์ผู้สอนภายใต้การกากับดูแลของหลักสูตรฯ จัดสอบ วัดผล ประเมินผลการเรียน
รายวิชา และทวนสอบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนตลอดจนการบริหารจัดการเรียนการสอน
 หลักสูตรภายใต้ระบบการกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาผลการเรียน
ผลการประเมินการสอนฯ ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ รายงานผลการดาเนินงานตามแบบ
มคอ 5 และ มคอ 7 (ภาคการศึกษาที่ 2) และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
 หลักสูตรฯ พิจารณานาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารจัดการการวางระบบผู้เรียนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2557 ทีป่ ระชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ในคราวครั้งที่ 3/ปี
การศึกษา 2557 ได้พิจารณาผลการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน พบว่ารายวิชาที่บูรณาการ
การเรียนการสอนกับงานวิจัยมีจานวนน้อย เนื่องจากอาจารย์ผสู้ อนมีผลงานวิจยั ที่สอดคล้องกับ
รายวิชาที่รับผิดชอบจานวนน้อย ประธานที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ได้นาเสนอนโยบาย
ของคณบดีในโครงการ 1 หลักสูตร 1 งานวิจัย เพื่อขับเคลื่อนให้หลักสูตรมีงานวิจัยชิ้นใหญ่
สอดคล้องรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน ที่ประชุมเห็นชอบให้กาหนดแนวทางปรับปรุงการเรียน
การสอน โดยนาผลการวิจัย หรือกระบวนการวิจยั 1 หลักสูตร 1 งานวิจัยมาบูรณาการกับการ
เรียนการสอน

5.3 การประเมินผู้เรียน

ผลจากการปรับกระบวนการดังกล่าว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย ในโครงการ 1 หลักสูตร 1 งานวิจัย ประจาปี
งบประมาณ 2558 เพื่อที่จะนาไปบูรณาการกับการเรียนการสอนต่อไป
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ภายใต้
ระบบการกากับดูแลของกรรมการบริหารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้จดั การประเมินการ
เรียนรู้ของผูเ้ รียน 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามที่ระบุไว้ใน
มคอ 2 ตามกระบวนการดังนี้
 ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร กากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามที่
ระบุไว้ใน มคอ 3 (ปีการศึกษานี้ยงั ไม่มีการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม จึงไม่มี มคอ 4)
 อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน มคอ 3 ตามแบบของกอง
ทะเบียนและประมวลผล และการรายงานผลดาเนินงานตาม แบบ มคอ 5
 นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบลงทะเบียน
กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (แต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหลักสูตร) จัดทาผลการ
ทวนสอนฯ
 ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ ให้ความเห็นชอบ
ผลการเรียน ผลการประเมินอาจารย์ผสู้ อนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
 ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะฯ ให้ความเห็นชอบผล
การดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามแบบ มคอ 5 และมีข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาปรับปรุง
 ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรหลักสูตรให้ความเห็นชอบผลการทวนสอบฯ พร้อม
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
 หลักสูตร จัดทาผลการดาเนินงานหลักสูตรตามแบบ มคอ 7 เพื่อประเมินหลักสูตร ซึ่ง
จะดาเนินการเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557
 ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะให้ความ
เห็นชอบผลการดาเนินงานหลักสูตรตามแบบ มคอ 7 พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการ
ปรับปรุง ซึ่งจะได้ดาเนินงานตามแผน เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2557
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2557 ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรในคราวประชุมครั้งที่ 3/
ปีการศึกษา 2557 และที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ได้พิจารณาผลการดาเนินงานการประเมิน
ผู้เรียน พบว่า การดาเนินงานประเมินผูเ้ รียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามระบบและกลไกของ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าการรายงานผลการประเมินตามแบบ
มคอ 5 ยังไม่สะท้อนภาพการดาเนินงานที่แท้จริง โดยเฉพาะในส่วนของการประเมินการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน 5 ด้าน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นที่ประชุมฯ ได้ให้ความ
เห็นชอบการเพิ่มขั้นตอน การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิพากย์ หรือการจัดการความรู้ เพื่อเพิ่ม

คุณภาพของ มคอ 5
จากมติที่ประชุมฯ ดังกล่าว หลักสูตรฯ ร่วมกับฝ่ายประกันคุณภาพฯ คณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม กาหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพ มคอ 5” และถือโอกาส
ผนวก”แนวทางในการจัดทา มคอ 7 ในลักษณะของการรายงานตนเอง (SAR) ตามแนวปฏิบตั ิ
เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ 2557” ในเดือนพฤษภาคม 2558 และให้ถือเป็นขั้นตอน
ปฏิบัติในการกระบวนการประเมินผู้เรียนต่อไป
5.4 ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มีการ
ตามกรอบมาตรฐาน
ดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา จานวนทั้งสิ้น 6 ตัวบ่งชี้ เท่ากับร้อยละ 100
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี่ที่ไม่รับการประเมินได้แก่ ตัวบ่งชี้ที่ 5, 6, 8, 10, 11 และ 12 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ผล
การดาเนินงานในองค์ประกอบที่ 1)

องค์ประกอบที่ 6 : สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในปีงบประมาณ 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ได้ดาเนินตามระบบและกลไก
การจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับกระบวนการทางานในส่วนของการกากับดูแล การใช้สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ความสาคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย และกาหนดวิธีการ และเงื่อนไขที่กลุ่มเป้าหมาย
ต้องปฏิบัติตาม ให้สอดคล้องนโยบายการใช้เทคโนโลยีบรู ณาการกับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ (ดูรายละเอียดผลการ
ดาเนินงานในตารางด้านล่าง)
ตัวบ่งชี้
6.1 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

ผลการดาเนินงาน
ในปีงบประมาณ 2557 อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน มีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ
และกลไกการจัดหาสิ่งสนับการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
 ให้ข้อมูลจัดทาห้องสมุดออนไลน์ Digital Learning Center และ Smart Tourism
Center
 สารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 วิเคราะห์ จัดลาดับการพัฒนา และการจัดหาอุปกรณ์สนับสุนนการเรียนรู้
 เขียนคาของบประมาณประจาปี
 จัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา
มคอ 3
 กากับ ดูแล การใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
ในปีงบประมาณ 2557 คณะได้รับการจัดสรรงบประเมินในการส่งเสริมการเรียนรู้ ใน

รายการต่างๆ ดังนี้
 จัดทาห้องสมุดออนไลน์ Digital Learning Center
 Smart Tourism Center
 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการครัว
 ปรับปรุงห้อง Chabarista เพื่อฝึกประสบการประกอบธุรกิจเครื่องดืม่ กาแฟ
 งบครุภัณฑ์และหนังสือ ตารา ต่างๆ
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2557 หลักสูตร ได้ประชุมทบทวนผลการดาเนินงาน พบว่า การ
จัดซื้อจัดจ้างบางรายการ ไม่เป็นไปตามแผน ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอน และการให้บริการ
ไม่มีประสิทธิภาพ ปัญหาดังกล่าวเกิดจากขาดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ดังนั้นหลักสูตรฯ
ภายใต้ระบบการบริหารจัดการของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม จึงได้เพิ่มขั้นตอนการ
ติดตามการใช้งบประมาณในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปตามแผน ตามระยะเวลาทีก่ าหนด นอกจากนี้ยังพบว่าการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้บาง
รายการมีการใช้ประโยชน์ไม่คุ้มค่า อาทิ Smart Tourism Center และ Digital Learning
Center ซึ่งเกิดจากการขาดความเชื่อมโยงกับรายวิชาที่เปิดสอน และอุปกรณ์ยังไม่เสร็จสมบูรณ์
จึงได้มีการปรับปรุงขั้นตอน “การกากับดูแลการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ฯ” ในเรื่องกลุ่มเป้าหมาย
โดยส่งเสริมให้นิสติ ที่ลงทะเบียนรายวิชาที่เกี่ยวข้องใช้ Smart Tourism Center ในการแสวงหา
ข้อมูลเบื้องต้น ก่อนออกไปศึกษาเรียนรู้ ณ สถานที่จริง และมีการจัดสรรงบประมาณ ในส่วนของที่
นั่ง และการจัดบรรยากาศเรียนรู้ เพิ่มอุปกรณ์สารสนเทศ เพื่อการสืบค้น ซึ่งคณะท่องเที่ยวและ
การโรงแรม โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จัดสรรงบประมาณจานวน
800,000 (แปดแสนบ้านถ้วน) เพื่อพัฒนาต่อไป ในส่วนของการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรได้กาหนดแผนดาเนินการ และรายงาน
ในผลการดาเนินงานหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2557 เมื่อครบวงรอบการประเมินในเดือน
กรกฎาคม 2558 ต่อไป

