แบบฟอร์มสำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี หลักสูตร 4ปี
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์ พ.ศ2555
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
ประจำปีกำรศึกษำ 2557
(ผลกำรดำเนินงำนระหว่ำงวันที่ 1 สิงหำคม 2557 ถึง วันที่ 31 กรกฎำคม 2558)
วันที่รำยงำน 24 กรกฎำคม 2558
รับรองควำมถูกต้องของข้อมูล
1. ประธานหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ หรรนภา
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์วิรยา ตาสว่าง
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร : นายอิสเรส สุขเสนี
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร : นางสาวกนกกุล มาเวียง
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร : นางสาวพิมประไพ สุภารี
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
6. เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
7.เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
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ส่วนที่ 1
ข้อมูลทั่วไปของหลักสูตร
1. รหัสหลักสูตร 25500211107388
1.1  มี มคอ.1
1.2  ไม่มี มคอ.1
2. วันที่สภำมหำวิทยำลัยให้ควำมเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 27เดือนกรกฎาคม ปี 2555
3. วันที่นำส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทรำบกำรเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 27เดือนกรกฎาคม ปี 2555
4. สถำนที่จัดกำรเรียนกำรสอนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
5. รำยชื่อ/คุณวุฒิ/ตำแหน่งทำงวิชำกำรอำจำรย์ประจำหลักสูตร

ที่ระบุใน มคอ.2

ปัจจุบัน

1.ผศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา 1.ผศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา

วุฒิกำรศึกษำ
อำจำรย์ปัจจุบัน
ศศ.ด. (ภาษาไทย)
นศ.ม. (นิเทศศาสตร์)
ศศ.ม.(ภาษาไทยเพื่อการ
สื่อสาร)
นศ.บ. (การหนังสือพิมพ์)

2. อ.ฉันทนา การสะอาด
(ลาศึกษาต่อ)
3. อ.ณัชชา อาจารยุตต์
(ลาศึกษาต่อ)

2. อ.วิรยา ตาสว่าง

วม.(สื่อสารมวลชน)

3. อ.อิสเรส สุขเสนี

ศศ.บ.(ภาษไทย)
วท.ม.(เทคโนโลยีการพิมพ์)

4. อ.วิรยา ตาสว่าง

4. อ.กนกกุล มาเวียง

ศป.บ.(นฤมิตศิลป์)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)

5. อ.พิมประไพ สุภารี

ศศ.บ.(ภาษไทย)
ศศ.ม. (ภาษาไทย)

5. อ.อัครครา มะเสนา
(ลาศึกษาต่อ)

(กาลังศึกษา)

หมำยเหตุ
สภาฯเห็นชอบวันที่24
เดือนเมษายน ปี 2558

สภาฯเห็นชอบวันที่24
เดือนเมษายน ปี 2558
สภาฯเห็นชอบวันที่24
เดือนเมษายน ปี 2558
สภาฯเห็นชอบวันที่24
เดือนเมษายน ปี 2558
สภาฯเห็นชอบวันที่24
เดือนเมษายน ปี 2558

ศศ.บ.(ภาษาเพื่อการ
สร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์)
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5.1 ประธำนหลักสูตร คือ ลำดับที่ 1
5.2 ผู้รับผิดชอบหลักสูตร คือ ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2
6. รำยชื่ออำจำรย์ผู้สอนหมวดวิชำเฉพำะ
1. ผศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
2. ผศ.ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์
3. ผศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา
4. อ.ดร. อรทัย สุทธิ
5. อ.ดร.รัชนี ศรีสมาน
6. อ.วิรยา ตาสว่าง
7. อ.อิสเรส สุขเสนี
8. อ.กนกกุล มาเวียง
9. อ.พิมประไพ สุภารี
7. รำยชื่ออำจำรย์ผู้สอนหมวดศึกษำทั่วไป
กลุ่มมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์
กลุ่มวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี
กลุ่มวิทยำศำสตร์สุขภำพ
กลุ่มสหศำสตร์
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ส่วนที่ 2
ผลกำรดำเนินงำนตำมองค์ประกอบคุณภำพในกำรประกันคุณภำพหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 กำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรตำมเกณฑ์มำตรฐำนหลักสูตรทีก่ ำหนดโดย สกอ.
สรุปผลการดาเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน
 ผ่านทั้ง 4 ข้อ
 ไม่ผ่านครบทั้ง 4 ข้อ
โดยมีรายละเอียดในแต่ละเกณฑ์การประเมินตามตารางดังนี้
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ข้อที่
1

เกณฑ์กำรประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

3

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

4

การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
ตามกรอบมาตรฐาน TQF

ผลกำรดำเนินงำน
หลักสูตรสาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์
งานสื่อสิ่งพิมพ์ มีจานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตร 5 ท่าน ตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา ปีการศึกษา 2557 และทั้ง 5
ท่านไม่ได้เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรสาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์
งานสื่อสิ่งพิมพ์
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน
มีคุณวุฒิตรงสาขา 5 คน และคุณวุฒิ
สัมพันธ์กับสาขา 5 คน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ตั้งแต่ระดับปริญญาโท จานวน 4 คน
และมีตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ระดับ
ผศ. จานวน 1 คน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรสาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์
เป็นหลักสูตร 4 ปี รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อ
ปีการศึกษา 2555 ครบวงรอบการ
ปรับปรุงในปีการศึกษา 2560 โดยยังไม่
ครบกาหนดระยะการปรับปรุง
จึงไม่ขอรับการประเมินในข้อนี้
ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า 2 5 5 7 มี ผ ล ก า ร
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ TQF
 ครบทั้ง 5 ข้อแรก
 ไม่ครบ 5 ข้อแรก
โดยมีรายละเอียดปรากฏในผล
การดาเนินงานองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้
ที่ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
แห่งชาติ
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภำพบัณฑิตตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
หลักสูตรสาขาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์ มีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
จานวน12คน ดาเนินการสารวจผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตในมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จานวน 12 คน คิดเป็นร้อย
ละ100 ของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 4 รายละเอียดดังตาราง
ที่
1
2
3
4
5

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดใน มคอ.2
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตภาพรวม

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิต
4.58 คะแนน
4.86 คะแนน
4.63 คะแนน
4.33 คะแนน
4.38 คะแนน
4.56 คะแนน

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนทำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน 1 ปี
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวม
ผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)

จานวน
4
4
4

ร้อยละ
100
100
100

3

75
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องค์ประกอบที่ 3 นิสติ
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 กำรรับนิสิต
ผลกำรดำเนินงำน
ระบบการรับนิสิต

ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ได้ดาเนินการตาม
กระบวนการรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระบบโควตารับตรง และการรับ นิสิตผ่านระบบ
กลางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ
กระบวนการรับนิสิตในปีการศึกษา 2557 ได้วิเคราะห์และปรับปรุงจากกระบวนการรับนิสิตในปีการศึกษา
2556 คือการ กาหนดเกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์ให้ชัดเจนมากขึ้น เพื่อให้ได้นักเรีย นที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับสาขาวิชา โดยเกณฑ์ในการพิจารณา ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก คือ 1) ผลกำรเรียน เกรดรวม ควำม
ตั้งใจจริง 3) สุขภำพกำย 4) สุขภำพใจ 5) สติปัญญำ ควำมรอบรู้ และ 6) บุคลิกภำพ (เอกสารที่3.1บันทึก
การประชุม)
ในการสอบสัมภาษณ์เดิมจะเป็นการสอบสัมภาษณ์ 1 ต่อ 1 ในปีการศึกษา 2557 เปลี่ยนเป็นกรรมการ
สอบ 1 ต่อ 5 เพื่อให้เกิดความเห็นร่วม โดยสรุปผลคะแนนผู้เข้าสอบในลักษณะความเห็นร่วม และประชุม
กรรมการเพื่อสรุปผลผู้ผ่านการคัดเลือกในภาพรวมหลักสูตร และนาส่งฝ่ายวิชาการคณะต่อไป
ในระบบโควตารับตรงนี้แผนรับ 40 คน มีผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์ จานวน 70 คน มาสัมภาษณ์จานวน 28
คน และผ่านการสัมภาษณ์ จานวน 26 คน รายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปีการศึกษา 2557 จานวน 26คน มารายงานตัว 26 คน ทั้งนี้เนื่องจากใน
ระบบโควตารับ ตรงนี้คัดเลือกก่อนระบบกลาง ส่งผลให้ผู้ผ่านเกณฑ์บางส่วนไม่มา รายงานตัวเพื่อรักษาสิทธิใน
การสมัครระบบกลาง
ในการรับนิสิตผ่านระบบกลาง ปีการศึกษา 2557 แผนรับ 20 คน มีผู้มีสิทธิเข้าสัมภาษณ์จานวน 20 คน
มาสัมภาษณ์จานวน 13 คน และผ่านการสัมภาษณ์จานวน 13 คน มารายงานตัว 12 คนพบว่า ส่วนมากผู้ที่
ผ่านมาสอบสัมภาษณ์ส่วนมากเลือกในอันดับที่ 3-5 หรือ เลือกเพราะคะแนนถึง ซึ่งในการปรับปรุงปีต่อไป
(2559) เห็นควรปรับ เกณฑ์ในการรับให้สูงขึ้น
ในรอบโควตารับตรง ระบบพิเศษ แผนรับ 20 คน มีผู้มีสิทธิเข้า สัมภาษณ์จานวน 35 คน มาสัมภาษณ์
จานวน17 คน และผ่านการ สัมภาษณ์จานวน 17 คน มารายงานตัว 12 คน
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

ผลการดาเนินงาน
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกดาเนินการโดยผ่านฝ่ายพัฒนานิสิต และฝ่าย
วิชาการคณะฯ ในการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิ สิตใหม่ ประจาปีการศึกษา 2557 เพื่อชี้แจงระเบียบ
ข้อบังคับ วิธีการเรียนการสอนในคณะ และหลักสูตรได้กาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปี 1 เพื่อให้นิสิตใหม่ และ
ผู้ปกครองพบในวันปฐมนิเทศในการพบอาจารย์ที่ปรึกษานี้ทางหลักสูตรใช้แนวปฏิบัติการพบในภาพรวมทุกชั้น
ปี คณาจารย์หลักสูตรทุกท่านเข้าร่วม เพื่อทาความเข้าใจ ชี้แจง สรุปปัญหาปีที่ผ่านมา มอบรางวัลนิสิตดีเด่นใน
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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ด้าน ต่าง ๆ เช่น พัฒนาการด้านการเรียน การแต่งกาย กิจกรรมเด่น มีจิต สาธารณะ เพื่อเชิดชูและเป็น
ต้นแบบให้เพื่อนให้น้อง รวมทั้งชี้แจงแนว ปฏิบัติหรือนโยบายของหลักสูตร
ส่วนที่สอง ดาเนินการโดยสาขาวิชาฯ โดยการจัดการออกค่ายอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาที่เรียน
และการเรียนในสาขาวิชาให้นิสิตได้รับทราบ โดยปีการศึกษา 2557 นโยบาย หลักสูตรจากที่ประชุมคณาจารย์
จะเน้นเรื่องการมีสัมมาคารวะ การตรง ต่อเวลา การใช้สื่อสาธารณะต่าง ๆ หลังจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาแยก
พบนิสิตในที่ปรึกษาแต่ละชั้นปี
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 3 คะแนน

แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำนิสิต
ผลกำรดำเนินงำน
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรฯกาหนดให้นิสิตทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต ในลักษณะอาจารย์ที่
ปรึกษาประจาชั้นปี โดยดูแลนิสิตชั้นปีนั้นจนสาเร็จการศึกษา และอาจารย์ 1 ท่านสามารถ เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาวิชาการ มีบ ทบาท หน้าที่ในการดูแลด้านการเรียน การพัฒนาศักยภาพการเรียน รวมทั้ง การให้
คาปรึกษาแนะแนวในด้านการใช้ชีวิตของนิสิต โดยในแต่ละปีการศึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาต้องพบนิสิตอย่างน้อย
ภาคเรียนละ 4 ครั้ง และต้องรายงานสถานภาพผลการเรียนของนิสิตทุกภาคเรียน เพื่อจัดกลุ่มนิสิตเฝ้ าระวัง
ด้านการเรียน ในส่วนพฤติกรรมนิสิตนั้น กาหนดให้มีการติดตามพฤติกรรมการเรียน ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ
นิสิต ในการประชุมหลักสูตรทุกครั้ง ติดตามปัญหา อุปสรรค การ จัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นการสะท้อน
ภาพการเรียนการสอนในแต่ละชั้นปี นิสิตเฝ้าระวัง เพื่อให้คณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับ ทราบ เพื่อหา
ทางแก้ไขปัญหาหรือตักเตือน และมีระบบการติดตามการแก้ไขปัญหาในการประชุมคราวต่อไป ส่วนระบบการ
ประเมินอาจารย์ที่ ปรึกษานั้นดาเนินการโดยฝ่ายวิชาการคณะฯ เพื่อเป็นการสะท้อนการ ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์
ที่ปรึกษา
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่

21

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 เริ่มกระบวนการจัดการเรียนการสอน ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วย 1) การคิดวิเคราะห์2) การทางานเป็นทีม 3) ทักษะการสื่อสาร 4) ทักษะการใช้เทคโนโลยี 5)
การคิดสร้างสรรค์ 6) ความเป็นมืออาชีพ 7) เข้าใจวัฒนธรรมข้ามศาสตร์ เช่น วิชาการเขียนข่าว การผลิต
หนังสือพิมพ์ ศิลปะการออกแบบสิ่งพิมพ์ การออกแบบสิ่งพิมพ์เบื้องต้น วิชาวิเคราะห์เหตุการณ์และสถานการ
ปัจจุบัน วิชาหลักการตลาดเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นต้น ทางหลักสูตรฯ ได้เตรียมการจัดการเรียนการสอน ปี
การศึกษา 2558 ในลักษณะการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ให้ เป็นกระบวนการที่ชัดเจน
และเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเชิญวิทยากรบรรยายข้อมูลเพิ่มเติมและนาเสนอต่อที่ประชุมหลักสูตรในการ
พิจารณาสาระหลักของรายวิชา สาหรับให้ผู้สอนแต่ละรายวิชานาไปพิจารณาวิธีการจัดการเรียนการสอนภาค
เรียนที่ 1/2558
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 5 คะแนน

แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
รุ่นปีการศึกษา 2553
รุ่นปีการศึกษา 2554
รุ่นปีการศึกษา 2555
รุ่นปีการศึกษา 2556
รุ่นปีการศึกษา 2557

จานวนนิสิตคงอยู่ (จานวนจริง)ในแต่ละปีการศึกษา
2553
15

2554
15
27

2555
12
22
56

2556
12
22
35
49

2557
21
28
39
44

จานวนที่สาเร็จ
การศึกษาตาม
ระยะเวลา
12
21

ผลกำรดำเนินงำน
การคงอยู่ของนิสิต

ผลที่เกิด
ทางสาขาวิชามีการวางแผนเพื่อศึกษาการคงอยู่ของนิสิต โดยอาจารย์ที่ปรึกษามีบันทึกการ
เฝ้าระวังนิสิตในที่ปรึกษาตนเอง และทางสาขาวิชาติดตามบันทึกการเฝ้าระวังนิสิต ผลที่ออกมาจากการ
ตรวจสอบบันทึกการเฝ้าระวังนิสิตคือการคงอยู่ของนิสิตมีการลดจานวนในทุกปี เนื่องจากนิสิตที่เลือกเข้าเรียน
ในสาขายังไม่ทราบกระบวนการเรียนวิชาในสาขา หรืออาจศึกษาข้อมูลไม่ดีพอ จึงส่งผลทาให้เมื่อเข้ามาเรียน
แล้วไม่สารถเรียนได้จนจบการศึกษาและต้องออกกลางคัน นิสิตส่วนมากจะออกตอนขึ้นปีที่ 2 เพราะเริ่มเรียน
วิชาเอกที่เข้มข้นมากขึ้น เมื่อนิสิตไม่มีความสนใจที่แท้จริงนิสิตจึงไม่สามรถเรียนได้
วิธีการปรับปรุงแก้ไข ทางสาขาวิชา จึงจัดโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน เพื่อให้นิสิตมีความรู้
เข้าเข้าใจเกี่ยวกับสาขาวิชาที่จะเข้ามาศึกษามากขึ้น
การสาเร็จการศึกษาของนิสิต

ผลที่เกิด
เนื่องจากนิสิตที่เลือกเข้าเรียนในสาขายังไม่ศึกษาข้อมูลวิชาขิงสาขายังไม่ดีพอ จึงส่งผลทาให้
เมื่อเข้ามาเรียนแล้วไม่สารถเรียนได้จนจบการศึกษาและต้องออกกลางคัน นิสิตส่วนมากจะออกตอนขึ้นปีที่ 2
เพราะเริ่มเรียนวิชาเอกที่เข้มข้นมากขึ้น จานวนนิสิตที่สามารถขึ้นปี 2 ได้ ก็คือจานวนนิสิตที่จบการศึกษา
ทางสาขาวิชามีการวางแผนเพื่อในเรื่องการสาเร็จการศึกษานิสิต โดยอาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและมีการลง
บันทึกการลงเรียนและการเรียนผ่านในหมวดวิชาต่างๆ เพื่อเป็นการตรวจสอบการสาเร็จการศึกษาเพื่อไม่ให้มี
การเกิดการผิดพลาดในการและสาเร็จการศึกษาของนิสิต
ความพึงพอใจ

และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
ทางสาขาวิชาร่วมกับทางคณะฯมีการวางแผนเพื่อสารวจความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นิสิต ในแต่ละภาคการศึกษา และมีการติดตามผล โดยขอเสนอแนะในภาคเรียนที่ 1/ 57และ 2/57
ผลที่เกิดขึ้นทางสาขาวิชาจะนาไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในปีการศึกษา 1/58 ต่อไป
ผลที่เกิด นิสิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 3.65 .(จากคะแนนเต็ม 5)
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 5 คะแนน
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 กำรบริหำรและพัฒนำอำจำรย์
ผลกำรดำเนินงำน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานอยู่ภายใต้ขั้นตอนการดาเนินการรับอาจารย์ใหม่ และการแต่งตั้งอาจารย์ประจา
หลักสูตร ตามระบบของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ที่
ต้องการส่งข้อมูลผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ใหม่
ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์จานวน และความรู้ความชานาญเฉพาะด้านสาขาวิชาที่ขาดแคลน ให้สอดคล้องกับ
แผนการพัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นการกาหนดทิศทางการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และ
คุณสมบัติอาจารย์ใหม่
2. ความรู้ความชานาญในเฉพาะด้านที่ขาดแคลน จากการวิเคราะห์แผนรายวิชาในหลักสูตร รวมทั้ง
การพัฒนาหลักสูตรตามแนวโน้มความต้องการของหลักสูตรการเรียนการสอน
3. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมกับการเป็นอาจารย์ที่ดี สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความรับผิดชอบ
และมีความตรงต่อเวลา มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้เรียน
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาอาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
1. มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
2. มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในสาขาวิชา
3. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร
4. มีวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นาที่ดี และมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์มีการเปิดรับอาจารย์ใหม่เข้ามา
ทดแทนในรายวิชาที่ขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนจากการลาศึกษาต่อจานวน 1 อัตรา ซึ่งเป็นอัตราที่มีการสอนใน
ความถนัดเฉพาะด้าน
ระบบการบริหารอาจารย์

ผลการดาเนินงาน
ในการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร กาหนดให้อาจารย์ประจาวิชาทุกท่านได้กาหนดแผนการพัฒนา
ตนเองทั้งในด้านการศึกษาที่สูงขึ้น การเข้าถึงตาแหน่งทางวิชาการ แผนการผลิตหนังสือ ตารา และเอกสาร
ประกอบการสอนที่มีคุณภาพและทันสมัย
ในทางปฏิบัติ หลักสูตรฯ ได้ช่วยบริหารจัดการให้อาจารย์ผู้สอนสามารถดาเนินตามแผนการพัฒนา
ตนเอง และให้อาจารย์ทุกท่านได้ทบทวนแผนการพัฒนาตนเอง การติดตามความก้าวหน้าของการผลิตเอกสาร
การสอนที่มีคุณภาพและทันต่อยุคสมัย และช่วยสรุปถึงปัญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามแผนที่ได้วางไว้
ในส่วนของการมอบหมายภาระงานสอน และภาระงานในด้านอื่นๆ นั้น หลักสูตรฯ ได้มอบหมายภาระ
งานโดยคานึงถึงคุณสมบัติ ความสามารถ ความชานาญการในเฉพาะด้านหรือใกล้เคียงของอาจารย์ผู้สอน โดย
ในปีการศึกษา 2557 ได้ประชุมหลักสูตรเพื่อพิจารณาร่างภาระงานสอน เพื่อให้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการ
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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กาหนดภาระงานสอนที่สอดคล้องกับความชานาญการของอาจารย์แต่ละท่าน ซึ่งทาให้อาจารย์ผู้สอนสามารถ
สอนในรายวิชาที่ตนถนัดได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมในเนื้อหารายวิชา
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ผลการดาเนินงาน
หลั ก สู ต รภาษาเพื่ อ การสร้ า งสรรค์ งานสื่ อ สิ่ ง พิม พ์ มีร ะบบการส่ ง เสริ ม ในการพั ฒ นาอาจารย์ โดย
กาหนดให้อาจารย์ทุกท่านจะต้องได้รับการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ หรือที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอย่างน้อย
ปีละ 1 ครั้ง โดยคณะฯมีนโยบายในการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองในวงเงิน 7,000 บาท/คน/ปี
การศึกษา
ในส่วนของหลักสูตรฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงหัวข้อและกาหนดการในการอบรมสัมมนาที่ มีความ
เกี่ย วข้ องกับ หลั กสู ตรฯ ที่ส อดคล้ องกั บ ความถนัด เฉพาะด้านของอาจารย์ ผู้ ส อน โดยปีการศึกษา 2557
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง
จากการเข้าร่วมการพัฒนาตนเองของอาจารย์ในหลักสูตรฯ ทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ มีทักษะใน
การเขียนบทความทางวิชาการอย่างเป็นระบบมากขึ้น การผลิตเอกสารการสอนที่เป็นระบบ เป็นผลทาให้การ
เรียนการสอนนั้นมีประสิทธิภาพ ทันยุคทันสมัยเพิ่มมากขึ้นและตรงต่อความต้องการของนิสิตในยุดปัจจุบัน
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 3 คะแนน

แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภำพอำจำรย์
ผลกำรดำเนินงำน
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มค
ี ุณวุฒิปริญญาเอก
ผลการดาเนินงานมีดังนี้
1. มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน และมีคุณวุฒิปริญญาเอกจานวน1 คนท่าน (ผศ.ดร.ภาคภูมิ
หรรนภา) คิดเป็นร้อยละ20 ของจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (1/5x100) เท่ากับ 5 คะแนน ( 20/20 x5)
2. เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป ดังนั้นคิดค่าคะแนนเป็น 5 คะแนน
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด
่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ผลการดาเนินงานมีดังนี้
1. มีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน และมีตาแหน่งทางวิชาการ (ผศ.) จานวน 1 คน (ผศ.ดร.ภาคภูมิ
หรรนภา) คิดเป็นร้อยละ.20. ของจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร (1/5x100) เท่ากับ 1.67 คะแนน ( 20/60 x5)
2. เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป ดังนั้นคิดค่าคะแนนเป็น 1.67 คะแนน
หลักสูตรฯกาหนดให้อาจารย์ทุกท่านส่งแผนพัฒนาตนเองในระดับ ที่สูงขึ้น และกาหนดการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ โดยมีอาจารย์ประจาหลักสูตรคอยกากับดูและให้เป็นไปตามแผน
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงานมีดังนี้
1. มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน
2. มีผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 2 ผลงาน ดังนี้
ที่
ชื่อผลงาน
ค่าน้าหนักคุณภาพ
1 เอกสารประกอบการสอนการเขียนเพื่อการสื่อสาร
2 หนังสือการเขียนข่าวเบื้องต้น
1.00
3
รวมค่าน้าหนักคุณภาพ
1.00
3. เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป ดังนั้นคิดค่าคะแนนเป็น 5.00 คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 3.89 คะแนน

แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับอำจำรย์
ผลกำรดำเนินงำน
การคงอยู่ของอาจารย์

ผลที่เกิด
ปีการศึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้สอน
2556
5
10
2557
5
9
ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 ท่าน แม้ว่าจะมี อาจารย์ลาศึกษาต่อ 1 ท่าน เมื่อวันที่
1 สิหาคม 2557 แต่หลักสูตรก็ยังสามารถ บริหารจัดการหลักสูตรต่อเนื่องได้ทันที เนื่องจากเปลี่ยนแปลง
รายชื่อรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปีการศึกษา 2556-2557 ลดลง 1 คน มีสาเหตุจาก
ลาศึกษาต่อ โดย หลักสูตรฯได้ดาเนินการเชิญอาจารย์มาทดแทน แทนตาแหน่งทีล่ าศึกษาต่อ
ความพึงพอใจของอาจารย์

ผลที่เกิด
ปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุมสาขาถึงการเรียนการสอน
และภาระงานที่หลักสูตรฯ ที่ได้มอบหมายให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ปฏิบัติ อาจารย์ทุกท่านได้สอนตาม
ความถนัดของตนจึงทาให้ มีความพึงพอใจในด้านการสอนที่ดี แต่ด้วยภาระงานทางด้านการสอนและการ
ควบคุมดูแลในกิจกรรมนิสิต อื่นๆ ทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ มีเวลาในการพัฒนาตนเองในด้านการสร้าง
ผลงานทางวิชาการค่อนข้างน้อย จึงทาให้ต้องมีการวางแผนเรื่องการจัดสรรเวลาและภาระหน้าที่นอกเหนือ
การสอนให้มีความสอดคล้องกับแผนการพัฒนาอาจารย์เพิ่มมากขึ้น และจากการประเมินผลความพึงพอใจของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.79 คะแนน
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 5 คะแนน

แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สำระของรำยวิชำในหลักสูตร
ผลกำรดำเนินงำน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
จากรายงานการประชุมเพื่อประเมินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2557 รายงานการประชุมการ
ประเมิน การเรี ยนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2556 โดยผ่านการประชุมจากคณะกรรมการอาจารย์ประจา
หลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาในสาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ พิจารณาตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้นาผลการประชุมดังกล่าวเพื่อมาปรับสาระรายวิชาใน
หลักสูตร โดยมอบหมายให้อาจารย์ประจารายวิชาเป็นผู้นาเสนอและปรับเนื้อหารายวิช าและวิธีการสอนใน
รายวิชาการเรียนการสอนในปีการศึกษา 1/2557 และ 2/2557 โดยมานาเสนอรายละเอียดในวันวิพากษ์การ
สอนของเทอมดังกล่าว
การปฏิบัติการดาเนินงาน และประเมินกระบวนการ และมีผลจากการปรับปรุง
รายละเอียดผลการดาเนินงาน
รายวิชา 0166 111 การเขียนเพื่อการสื่อสาร (Writing for Communication) จากผลการประเมินในปี 1/
2556 ในปีการศึกษา 2/ 2557 ได้ปรับเพิ่มรายละเอียดของหัวข้อการเขียนเพื่อปลุกใจให้มีรายละเอียดมากขึ้น
พร้อมการยกตัวอย่างที่หลากหลายมากขึ้น ซึ่งผลการดาเนินการนิสิตได้เรียนรู้หัวข้อการเขียนเพื่อปลุกใจเข้าใจ
มากขึ้น ดังนั้นในปีการศึกษา 1/2558 จึงควรนาไปปรับใช้ต่อไป
รายวิชา 0166 217 การเขียนข่าวเบื้องต้น (Introduction to News Writing) จากผลการประเมินในปี
1/ 2556 ในปีการศึกษา 2/ 2557 ได้ปรับเพิ่มรายละเอียดของหัวข้อ การเขียนข่าวสาหรับสื่อ Onlineและการ
ผลิตข่าว Online เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้การเขียนข่าวที่หลากหลายและให้เข้ากับการผลิตสื่อที่ตอบสนองผู้รับ
สารในปัจจุบัน ซึ่งผลการดาเนินการนิสิตได้เรียนรู้หัวข้อ การเขียนข่าวสาหรับสื่อ Onlineและการผลิตข่าว
Onlineเข้าใจมากขึ้น ดังนั้นในปีการศึกษา 1/2558 จึงควรนาไปปรับใช้ต่อไป
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
ผลการดาเนินงาน
จากการปรับกระบวนการดาเนินงาน หลักสูตรฯ ภายใต้ระบบการกากับดูแลของคณะกรรมการบริหาร
คณะ ได้มีข้อเสนอแนะให้ เพิ่มเติมรายวิชาที่ส่งเสริมให้บัณฑิตสาขาภาษาเพื่อการสร้า งสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานอิสระได้ด้วยตนเอง การกาหนดรายวิชาที่สามรถจัดการเรียน
การสอนในลักษณะบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง (Work-intergrated Learning) และการกาหนดรายวิชา
ให้มีส่วนร่วมในพื้นที่การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้
ระบุไว้ใน มคอ.2 ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหญ่ ตาม
ระบบของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 5 คะแนน
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 กำรวำงระบบผู้สอนและกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ผลกำรดำเนินงำน
การกาหนดผู้สอน

ผลการดาเนินงาน
ระบบ-กลไก
ในกาหนดระบบผู้สอน ในรายภาคศึกษาที่ 1/2557 และ 2/2557
 กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ในสาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์ งานสื่อสิ่งพิมพ์ร่วมกัน
กาหนดทิศทางของการเรียนการสอน ในการประชุมเพื่อวิพากษ์แผนการสอน และกาหนดผู้สอนในแต่
ละรายวิชาในลักษณะวิชาที่เป็นการบรรยายและรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติงาน โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่ม
คณาจารย์ร่วมกันในรายวิชาที่มีการปฏิบัติการณ์เพื่อกระจายในการควบคุมดูแลนิสิต
 การก าหนดผู้ ส อน คณะกรรมการผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต ร และคณาจารย์ ใ นสาขาภาษาเพื่ อ การ
สร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ได้กาหนดเกณฑ์เบื้องต้นในการวางระบบผู้สอน โดยพิจารณาจากความถนัด
และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ทาการเรียนการสอน และในแต่ละรายวิชา จัดแบ่งเป็นกลุ่มคณาจารย์
ในรายวิชาที่มีการปฏิบัติการณ์เพื่อกระจายในการดูแ ลควบคุมนิสิตและกาหนดการกระจายโหลด
ภาระงานสอนของคณาจารย์ในสาขา
 ในกรณีที่มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก จะมีการกาหนดให้ผู้สอน/ผู้ประสานงานในรายวิชาเข้าไป
เรียนรู้และสังเกตการณ์จากการสอนของวิทยากรพิเศษและตั้งเกณฑ์ในการพิจารณาการเชิญวิทยากร
ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในรายวิชานั้นๆ
การปฏิบัติการดาเนินงาน และประเมินกระบวนการ และมีผลจากการปรับปรุง
รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนในด้ำนกำรวำงตัวผู้สอน
- ที่ป ระชุมอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตร กาหนดรายวิ ช าและชื่ออาจารย์ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่
1/2557 จานวนทั้งสิ้น 15 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2/2557 จานวนทั้งสิ้น 22 รายวิชา โดยมี
จานวนผู้ ส อนเป็ นคณาจารย์ ในหลักสู ตรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่ อสิ่ งพิมพ์ มีจานวน 5 คน
(เอกสารแนบ)
- คณาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา แต่ละรายวิชา ร่วมกันจั ดทา มคอ.3 เพื่อร่วม
ประชุมวิพากษ์ก่อนการเปิดเทอม ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2557 และ 2/2557) ถึงรายละเอียดและ
ลักษณะกิจกรรมการเรียนในแต่ละรายวิชา
- คณาจารย์ผู้สอนได้จัดทาการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา โดยลุล่วงไปด้วยดี และปริมาณของภาระ
งานสอนมีการกระจายจานวนคนในแต่ละรายวิชาได้อย่างทั่วถึง
กำรประเมินกระบวนกำรวำงตัวผู้สอน
- หลังจากการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาที่ 1/2557 และ 2/2557 ทางกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลั กสู ตรและคณาจารย์ ในสาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่ อสิ่งพิมพ์ ได้จัดประชุมเพื่อกากับ
ติดตามถึงปัญหาในการวางตัวผู้สอนแต่ ละรายวิชา ในการประชุมสาขาทุกเดือน และในปีการศึกษา
2/2557 ทางหลักสูตรได้มีการจัดทาการประเมินผู้สอนในแต่ละรายวิชา โดยนิสิตในรายวิชานั้นๆ จาก
กระบวนการในการประเมินผู้สอนในระหว่างเทอม จะมีการสะท้อนถึงตัวผู้สอนในแต่ละรายวิชาว่า
ควรปรับปรุงหรือเพิ่มเนื้อหา หรือควรจะมีเทคนิคในการสอนอย่างไรเพิ่ม
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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- มีการประเมินผลของตัวผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพื่อประเมินถึงความเหมาะสมในการวางตัวผู้สอนผ่าน
การประชุ ม เพื่ อ ประเมิ น ผลการเรี ย นทุ ก ภาคการศึ ก ษา ประชุ ม ประเมิ น การเรี ย นการสอนภาค
การศึกษาที่ 1/2557 (วันที่....) และประชุมประเมินการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2557 ผล
ของกำรปรับปรุง
ในการประเมิน กระบวนการสอนของผู้ สอนระหว่างเทอม ทาให้ทราบถึงสิ่ งที่ต้องปรับในตัว ผู้ส อน ซึ่ง
กระบวนการทาการประเมินผู้สอนระหว่างเทอม ได้ผลค่อนข้างดี และสามารถชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องในการ
สอน และปรับรูปแบบการสอนของผู้สอนเป็นรายบุคคล ในช่วงส่วนหลังของภาคเรียนได้
การกากับ

ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน
ระบบ-กลไกในกำรจัดทำแผนกำรเรียนรู้
- กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ในสาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
ร่วมกันกาหนดทิศทางของการเรียนการสอน ในการประชุมเพื่อวิพากษ์แผนการสอนก่อนเปิดภาค
เรียนในทุกภาคเรียน โดยกาหนดทิศทางของการเรียนสอนในแต่ละรายวิชาในรูปแบบของ มคอ.3
- กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ในสาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่ งพิมพ์ได้
กาหนดแผนการกากับติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามการวัดผลการประเมินผลการ
เรียนรายวิชา และกาหนดการทวนสอบในแต่ละรายวิชา
- การกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) การจัดการเรียนการ
สอนคณะฯมีการกาหนดให้อาจารย์ผู้บรรยายส่ง มคอ.3 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา และมีการประชุม
เพื่อหารือในแนวทางการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ในการประชุมเพื่อวิพากษ์การเรียน
การสอน และร่วมปรึกษาหารือ ในการกาหนดทิศทางของการเรียนในแต่ละหัวข้อ และรูปแบบการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
- การวางแผนร่วมกันในการกาหนดโครงการทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ในแต่ละชั้นปีของแต่ละปี
การศึกษา
การปฏิบัติการดาเนินงาน และประเมินกระบวนการ และมีผลจากการปรับปรุง
รำยละเอียดผลกำรดำเนินงำนในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
- ผลการดาเนิ นงานในด้านการจั ดการเรียนการสอนของหลั กสู ตรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่ อ
สิ่งพิมพ์ ได้ดาเนินการตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ.3 ในส่วนของภาคการศึกษาที่ 1/2557 ทาง
หลักสูตรได้มีการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกมาบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่นิสิต ใน
รายวิชาประเด็นทางกฎหมายและจรรยาบรรณในงานสื่อสารมวลชน
- ผลการดาเนิ นงานในด้านการจั ดการเรี ยนการสอนของหลั กสู ตรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่ อ
สิ่งพิมพ์ ได้ดาเนินการตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ.3 ในส่วนของภาคการศึกษาที่ 2/2557 ทาง
หลักสูตรได้มีการนาการบูรณการวิชาเรียนร่วมกับกิจกรรมโดยการจัด โครงการสัมมนาในหัวข้อ “การ
ทาสกู๊ปข่าวทางทีวี และโครงการสัมมนา คิด & ออก Copy Writer & Graphic Design. โดยเชิญ
วิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกทั้งจากสถาบันการศึกษา และกลุ่มวิชาชีพ มาบรรยายเพื่อให้
ความรู้แก่นิสิต
- การดาเนินการการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2557 และ 2/2557 ได้มีการจัดทา มคอ.5 ทุก
รายวิชา
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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ประเมินผลในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 และ 2/2557 การเรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่ได้จัดทากันไว้ใน มคอ.
3 แต่จะมีความคลาดเคลื่อนในด้านของวันเวลาในการดาเนินการเป็นบางรายวิชา โดยเฉพาะการทัศนศึกษา
นอกสถานที่ซึ่งมีหลายปัจจัยในการจัดโครงการและการประสานงานในการจัดทาโครงการที่มีการบูรณาการกับ
หน่วยงานอื่นๆ
ผลของกำรปรับปรุง
ในการปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2557 ได้ทาการปรับปรุงระบบโดยมี
การประเมินจากเนื้อหาในการเรียนการสอนระหว่างเทอมในปีการศึกษา 2/2557 ทาให้มีการจัดการเนื้อหา
และวิธีการสอนให้สอดคล่องกับลักษณะของผู้เรียนต่อไป
การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย

การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
ระบบ-กลไกในการจัดทาแผนการเรียนรู้
- กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ใ นสาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
ร่วมกันกาหนดทิศทางของการเรียนการสอน ในการประชุมเพื่อวิพากษ์แผนการสอนก่อนเปิดภาค
เรียนในทุกภาคเรียน โดยกาหนดทิศทางของการเรียนสอนในแต่ละรายวิชาให้มีการบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างทั้งงานวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งบูรณาการระหว่าง
ศาสตร์อื่นๆเข้าด้วยกัน โดยวางแผนในรูปแบบของการกาหนดอยู่ใน มคอ.3
- กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ในสาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ได้
กาหนดแผนการกากับติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามการวัดผลการประเมินผลการ
เรียนรายวิชา และกาหนดการทวนสอบในแต่ละรายวิชา
- การกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) การจัดการเรียนการ
สอนคณะฯมีการกาหนดให้อาจารย์ผู้บรรยายส่ง มคอ.3 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา และมีการประชุม
เพื่อหารือในแนวทางการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ในการประชุมเพื่อวิพากษ์การเรียน
การสอน และร่วมปรึกษาหารือ ในการกาหนดทิศทางของการเรียนในแต่ละหัวข้อ และรูปแบบการ
เรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
การปฏิบัติการดาเนินงาน และประเมินกระบวนการ และมีผลจากการปรับปรุง
รายละเอียดผลการดาเนินงานในด้านการจัดการเรียนการสอน
- ผลการดาเนิ นงานในด้านการจั ดการเรียนการสอนของหลั กสู ตรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่ อ
สิ่งพิมพ์ ได้ดาเนินการตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ.3 ในส่วนของภาคการศึกษาที่ 1/2557 ทาง
หลักสูตรได้มีการจัดทาหนึ่งหลักสู ตรหนึ่งชุมชน ซึ่งทางสาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้ างสรรค์งานสื่ อ
สิ่งพิมพ์ได้จัดทาโครงการ “สื่อเพื่อการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนทุ่ง กุลาร้องไห้อย่างยั่งยืน”
โดยได้มีการประชุมในการจัดทารายวิชาเมื่อ ซึ่งได้มีการบูรณาการรายวิชาดังต่อไปนี้ รายวิชาศิลปะ
การสร้างสรรค์ประเด็น รายวิชาจิตวิทยาการสื่อสาร
รายวิชาทฤษฎีการสื่อสารและการ
สื่อสารมวลชน รายวิชาศิลปะเพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ รายวิชาหลักวารสารศาสตร์ รายวิชาการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร รายวิชาการเขียนข่าวเบื้องต้น รายวิชาการเขียนบทความและบทบรรณาธิการ
รายวิชาประเด็นทางกฎหมายและจรรยาบรรณในงานสื่อสารมวลชน
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รายวิชาศิลปะการบรรณาธิกร รายวิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น รายวิชาการถ่ายภาพเพื่อ
งานสื่อสิ่งพิมพ์ รายวิชาศิลปะการสัมภาษณ์เพื่อการเขียน รายวิชาการผลิตหนังสือพิมพ์ รายวิช า
ทฤษฎีการสื่อความหมายด้วยภาพ รายวิชาความรู้เท่าทันสื่อ รายวิชาการออกแบบโฆษณาเพื่ อสื่อ
สิ่งพิมพ์
- ผลการดาเนิ นงานในด้านการจั ดการเรียนการสอนของหลั กสู ตรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่ อ
สิ่งพิมพ์ ได้ดาเนินการตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ.3 ในส่วนของภาคการศึกษาที่ 2/2557 ทาง
หลั กสู ตรได้มีการนาการบูร ณการวิชาสัมมนาทางสื่อสิ่งพิมพ์ ร่ว มกับกิจกรรมโดยการจั ดโครงการ
สัมมนาในหัวข้อ “การทาสกู๊ปข่าวทางทีวี และโครงการสัมมนา คิด & ออก Copy Writer & Graphic
Design. โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกทั้งจากสถาบันการศึกษา และกลุ่มวิชาชีพ
มาบรรยายเพื่อให้ความรู้แก่นิสิต
- ในการทัศนศึกษานอกสถานที่ ได้มีการเรียนรู้ นอกสถานที่ ได้จัดทา “โครงการถ่ายภาพเชิงวิถีชีวิต
ประเพณีและวัฒนธรรมพื้นถิ่นปักษ์ใต้” ยังผลให้นิสิตในรายวิชาสามารถทราบถึงถ่ายทอดและการสื่อ
สารภาพภาพถ่ายจากสถานที่จริง ให้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างทั้งการบริการวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
- การดาเนินการการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2557 และ 2/2557 ได้มีการจัดทา มคอ.5
ทุกรายวิชา
ประเมินผลในด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ในภาคการศึกษาที่ 1/2557 และ 2/2557 การเรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่ได้จัดทากันไว้ใน มคอ.
3 แต่จะมีความคลาดเคลื่อนในด้านของวันเวลาในการดาเนินการเป็นบางรายวิชา โดยเฉพาะวิชาสัมมนาทาง
สื่อสิ่งพิมพ์ร่วมกับกิจกรรมโดยการจัดโครงการสัมมนาในหัวข้อ “การทาสกู๊ปข่าวทางทีวี และโครงการสัมมนา
คิด & ออก Copy Writer & Graphic Design. โดยเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอก ซึ่งมีหลาย
ปัจจัยในการจัดโครงการและการประสานงานในการจัดทาโครงการที่มีการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ
ผลของกำรปรับปรุง
ในการปรับปรุงระบบการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2557 ได้ทาการปรับปรุงระบบโดยมี
การประเมินจากเนื้อหาในการเรียนการสอนระหว่างเทอมในปีการศึกษา 2/2557 ทาให้มีการจัดการเนื้อหา
และวิธีการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนต่อไป
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 5 คะแนน
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 กำรประเมินผู้เรียน
ผลกำรดำเนินงำน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน
ระบบ กลไกในกำรวำงแผนกำรประเมินผู้เรียน
ในการกาหนดแผนในการประเมิน ผลผู้ เรี ย น ทางกรรมการผู้ รั บผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและคณาจารย์ ใ น
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ในการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตในแต่ละด้าน โดยมอบหมาย
ให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชากาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในแต่ละรายวิชา โดยทุกรายวิชา
ต้องนาเสนอแผนการสอน การวัดผลการเรียนรู้ในที่ประชุมวิพากษ์แผนการสอนเพื่อเป็นมติร่วม และหลังภาค
เรียน นาเสนอผลการประเมินผู้เรียนในการประชุมประเมินการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงานการประเมินผู้เรียน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ได้จัดทาการประเมินการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกด้านใน มคอ.2 โดยกาหนดให้มีการรายงานวิธีการใช้การประเมิน เกณฑ์การ
ประเมินและผลการประเมินการเรียนการสอนตาม มคอ.5
กำรกำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
 ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ได้
ให้ ความเห็น ชอบผลการดาเนิ น งานการจัดการเรียนการสอนรายวิช าตามแบบ มคอ. 5 และมี
ข้อเสนอแนะปรับปรุง ในแต่ละรายวิชาทั้งในด้านการปรับปรุงทรัพยากรในการเรียน รูปแบบในการ
จัดการเรียนการสอนที่ควรเน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์
ผลกำรดำเนินงำน
1. มี ก ารด าเนิ น การในการบู ร ณาการข้ า มศาสตร์ ก ารเรี ย นการสอนของนิ สิ ต ในรายวิ ช า การผลิ ต
หนังสือพิมพ์ โดยการทาโครงการร่วมระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศ ชื่อ โครงการพิราบเมืองคาม
2. มีการดาเนินการในการบริกรวิชาการในโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน เข้ากับ รายวิชาศิลปะการ
สร้างสรรค์ประเด็น รายวิชาจิตวิทยาการสื่อสาร รายวิชาทฤษฎีการสื่อสารและการสื่อสารมวลชน
รายวิชาศิลปะเพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ รายวิชาหลักวารสารศาสตร์ รายวิชาการเขียนเพื่อการ
สื่อสาร รายวิชาการเขียนข่าวเบื้องต้น รายวิชาการเขียนบทความและบทบรรณาธิการ รายวิชา
ประเด็นทางกฎหมายและจรรยาบรรณในงานสื่อสารมวลชน รายวิชาศิลปะการบรรณาธิกร รายวิช า
การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น รายวิชาการถ่ายภาพเพื่องานสื่อสิ่งพิมพ์ รายวิชาศิลปะการสัมภาษณ์
เพื่อการเขียน รายวิชาการผลิตหนังสือพิมพ์ รายวิชาทฤษฎีการสื่อความหมายด้วยภาพ รายวิชา
ความรู้เท่าทันสื่อ รายวิชาการออกแบบโฆษณาเพื่อสื่อสิ่งพิมพ์
ที่ประชุมได้ร่วมกันศึกษาการจัดทา มคอ.7 ร่วมกัน ในลักษณะการรายงานตนเอง
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
ผลการดาเนินงาน
ระบบ กลไกในกำรวำงแผนกำรประเมินผู้เรียน
ในการกาหนดแผนในการประเมิน ผลผู้ เรี ย น ทางกรรมการผู้ รั บผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและคณาจารย์ ใ น
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ในการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตในแต่ละด้าน โดยมอบหมาย
ให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชากาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในแต่ละรายวิชา โดยทุกรายวิชา
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ต้องนาเสนอแผนการสอน การวัดผลการเรียนรู้ในที่ประชุมวิพากษ์แผนการสอนเพื่อเป็นมติร่วม และหลังภาค
เรียน นาเสนอผลการประเมินผู้เรียนในการประชุมประเมินการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงานการประเมินผู้เรียน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ได้จัดทาการประเมินการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุกด้านใน มคอ.2 โดยกาหนดให้มีการรายงานวิธีการใช้การประเมิน เกณฑ์การ
ประเมินและผลการประเมินการเรียนการสอนตาม มคอ.5
ผลกำรดำเนินงำน
มีการดาเนินการในการบูรณาการข้ามศาสตร์การเรียนการสอนของนิสิตในรายวิชา การผลิตหนังสือพิมพ์
โดยการทาโครงการร่วมระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศ ชื่อ โครงการพิราบเมืองคาม
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
ผลการดาเนินงาน
ระบบ กลไกในกำรวำงแผนกำรประเมินผู้เรียน
ในการกาหนดแผนในการประเมิน ผลผู้ เรี ย น ทางกรรมการผู้ รั บผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและคณาจารย์ ใ น
สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ในการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิตในแต่ละด้าน โดยมอบหมาย
ให้อาจารย์ผู้สอนรายวิชากาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในแต่ละรายวิชา โดยทุกรายวิชา
ต้องนาเสนอแผนการสอน การวัดผลการเรียนรู้ในที่ประชุมวิพากษ์แผนการสอนเพื่อเป็ นมติร่วม และหลังภาค
เรียน นาเสนอผลการประเมินผู้เรียนในการประชุมประเมินการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงานการประเมินผู้เรียน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา
 ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ได้จัดทาการประเมินการ
เรียนรู้ของผู้เรียนทุก ด้านใน มคอ.2 โดยกาหนดให้มีการรายงานวิธีการใช้การประเมิน เกณฑ์การ
ประเมินและผลการประเมินการเรียนการสอนตาม มคอ.5
กำรกำกับกำรประเมินกำรจัดกำรเรียนกำรสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
 ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้า งสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ได้
ให้ ความเห็น ชอบผลการดาเนิ น งานการจัดการเรียนการสอนรายวิช าตามแบบ มคอ. 5 และมี
ข้อเสนอแนะปรับปรุง ในแต่ละรายวิชาทั้งในด้านการปรับปรุงทรัพยากรในการเรียน รูปแบบในการ
จัดการเรียนการสอนที่ควรเน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์
ผลกำรดำเนินงำน
1. มีการดาเนินการในการบูรณาการข้ามศาสตร์การเรียนกของนิสิตในรายวิชา การผลิตหนังสือพิมพ์
โดยการทาโครงการร่วมระหว่างคณะวิทยาการสารสนเทศ ชื่อ โครงการพิราบเมืองคาม
3. มีการดาเนินการในการบริกรวิชาการในโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ชุมชน เข้ากับรายวิชาศิลปะ
การสร้างสรรค์ประเด็ น
รายวิชาจิตวิทยาการสื่อสาร
รายวิชาทฤษฎีการสื่อสารและการ
สื่อสารมวลชน รายวิชาศิลปะเพื่อการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ รายวิชาหลักวารสารศาสตร์ รายวิชาการ
เขียนเพื่อการสื่อสาร รายวิชาการเขียนข่าวเบื้องต้น รายวิชาการเขียนบทความและบทบรรณาธิการ
รายวิชาประเด็นทางกฎหมายและจรรยาบรรณในงานสื่อสารมวลชน รายวิชาศิลปะการบรรณาธิกร
รายวิชาการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์เบื้องต้น รายวิชาการถ่ายภาพเพื่องานสื่อสิ่งพิมพ์ รายวิชาศิลปะการ
สัมภาษณ์เพื่อการเขียน รายวิชาการผลิตหนังสือพิมพ์ รายวิชาทฤษฎีการสื่อความหมายด้วยภาพ
ที่ประชุมได้ร่วมกันศึกษาการจัดทา มคอ.7 ร่วมกัน ในลักษณะการรายงานตนเอง
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 5 คะแนน
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลกำรดำเนินงำนหลักสูตรตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ
ตัวบ่งชี้ผลกำรดำเนินงำนTQF
ผลกำรดำเนินงำน
ตำมทีร่ ะบุใน มคอ.2 ปีกำรศึกษำ 2557
ข้อ 1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ใช้ระบบการประชุมสาขา เพื่อวางแผน
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจา
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
หลักสูตร เข้าร่วมอย่างน้อย ร้อยละ 80 ร่วมประชุม ในปีการศึกษา
ดาเนินงานหลักสูตร
2557 ดาเนินการ ประชุมจานวน 10 ครั้ง โดยมีวาระหลักเพื่อ
พิจารณาดังนี้
• ครั้งที่ 1/2557 (วันที่ 19มิถุนายน 2557 (อาจารย์ประจา
หลักสูตรเข้าร่วม 5คน)
- เพื่ อ พิ จ ารณาภาระการสอนและตารางสอน รวมทั้ ง พิ จ ารณา
แนวทางการบู ร ณาการกิ จ กรรมร่ ว มรายวิ ช าในหลั ก สู ต ร และ
แนวทางการจัด ทา มคอ.3 เตรียมความพร้อมสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ห้องปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ์
• ครั้งที่ 2/2557 (วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 อาจารย์ประจา
หลักสูตรเข้าร่วม 5คน)
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนเพื่อพิจารณารูปแบบการออก
ค่ายเตรียมความพร้อม กากับติดตามการดาเนินงานตามแบบ มคอ
3 ภาคเรียนที่ 1/57 ประชุมวิพากษ์แผนการสอนก่อนเปิดภาคเรียน
1/57 และพิจารณาการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
• ครั้งที่ 3/2557(วันที่ 30 กรกฎาคม 2557 อาจารย์ประจา
หลักสูตรเข้าร่วม 5 คน)
-เพื่อกาหนดแผนการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อ
กากับและติดตามการเรียนการสอน และการบริหารจัดการหลักสูตร
ในปี 1/57 กากับติดตามการดาเนินงาน ตามแบบ มคอ 3 ภาคเรียน
ที่ 1/57
• ครั้งที่ 4/2557 (วันที่ 30 กันยายน 2557 อาจารย์ประจา
หลักสูตรเข้าร่วม 5 คน)
-เพื่อการติดตามปัญหาอุปสรรการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่
1/57
• ครั้งที่ 5/2557 (วันที่ 18 ธันวาคม 2557 อาจารย์ประจา
หลักสูตรเข้าร่วม 5 คน) เพื่อประเมินการเรียนการสอนทั้งผู้เรียน
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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และอาจารย์ในภาคเรียน1/57 เพื่อกากับและติดตามการวิพากษ์
แผนการสอน (มคอ.3) ในรายวิชาที่เปิดสอน ในปี 2/57
• ครั้งที่ 1/2558 (วันที่ 25 ธันวาคม 2557 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เข้าร่วม 5 คน) เพื่อติดตามรายงานผลการดาเนินงานประเมินผล
การดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ 5 ภาคเรียน
1/57 จัดรายวิชาที่เปิดสอน และวางแผน กาหนดอาจารย์ผู้ สอน
ประจาภาค การศึกษาที่ 2/2557
• ครั้งที่ 2/2558 (วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 อาจารย์ประจา
หลักสูตรเข้าร่วม 5 คน) เพื่อพิจารณาแผนการคัดเลือกนิสิตรับเข้า
ภาคการศึกษา 1/58 ติดตามแผนพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจา
หลักสูตร และติดตามปัญหาอุปสรรการจัดการเรียนการสอนภาค
เรียนที่ 2/57
• ครั้งที่ 4/2558 (วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 อาจารย์ประจา
หลักสูตรเข้าร่วม 5 คน) เพื่อรายงานผลการดาเนินงาน ประเมินผล
การดาเนินงาน การจัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ 5 เพื่อ
ประเมินการเรียนการสอนทั้งผู้เรียนและอาจารย์ในภาคเรียน1/57
และจัดรายวิชาที่เปิดสอนและกาหนดอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษา
ที่ 1/2558
• ครั้งที่ 5/2558 (วันที่ 10 มิถุนายน 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตร
เข้าร่ว ม 5 คน) เพื่อรายงานผลการดเนินงานตามแบบ มคอ 7
พร้อม ข้อเสนอแนะการปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตร (เอกสาร....)
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
หลักสูตรสาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์ ไม่มี มคอ.1 โดย
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
รายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
5 ด้านอย่างครบถ้วน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
สาขาวิชา (ถ้ามี)
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม
2555
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 มีรายละเอียดของ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม รายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดสอน
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม
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อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค ดังนี้
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
-ภาคการศึกษา 1/2557 เปิดสอน 15 รายวิชา และได้ รวบรวม
มคอ.3 ครบทุกรายวิชา และได้ดาเนินการจัดส่งคณะฯ เมื่อวันที่ 13
กรกฎาคม 2557
-ภาคการศึกษา 2/2557 เปิดสอน 22 รายวิชา รายวิชา และได้
รวบรวม มคอ.3 ครบทุกรายวิชา และได้ดาเนินการจัดส่งคณะฯ
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2557
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 4 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2557 มีการจัดทารายงานผล
ของรายวิชา และรายงานผลการ
การดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของ
ดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม
ประสบการณ์ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละภาคการศึกษา
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ดังนี้
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
ภาคเรียนที่ 1/2557 หลักสูตรได้รวบรวม มคอ.5 ทั้งสิ้น 15
รายวิชา จัดส่งให้คณะในวันที่ 12 มกราคม 2558 (ปิดภาคเรียน
วันที่ 13 ธันวาคม 2557 )
ภาคเรียนที่ 2/2557 หลักสูตรได้รวบรวม มคอ.5 ทั้งสิ้น 22
รายวิชาตามมติที่ประชุมหลักสูตร ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 (ปิด
ภาคเรียนวันที่ 25 พฤษภาคม 2558)
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2557 วันที่ 25
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน พฤษภาคม 2558
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
2. หัวหน้าภาคฯเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 23 กรกฎาคม 2558
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต -ภาคการศึกษา 1/2557 เปิดสอน 15 รายวิชา และมีรายวิชาที่
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 4 รายวิชา
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย -ภาคการศึกษา 2/2557 เปิดสอน 22 รายวิชา และมีรายวิชาที่มี
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 4รายวิชา
การศึกษา
รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ25ของ
รายวิชาทั้งหมด
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
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ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว

ข้อเสนอแนะการปรับปรุง
ใน มคอ.7 ปีการศึกษา 2556
มี ป ระเด็ น เรื่ อ งการบู ร ณาการ
ระหว่างรายวิชา และการปรับปรุง
เนื้อหารายวิชา
มี ป ระเด็ น ห้ อ งบรรยายยั ง ไม่
เหมาะสม

การดาเนินงานปรับปรุง
ได้ ด าเนิ น การบู ร ณาการ
ระหว่างรายวิชามากขึ้น

ก า ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น ห้ อ ง
บรรยายให้ เ ป็ น ลั ก ษณะ
ห้องสัมมนาที่สามารถใช้ใน
การเรี ย นการสอนแบบ
ปฏิบัติได้มากขึ้น
ประเด็นการรับนิสิตให้เหมาะกับ ได้ปรับแผนการรับนิสิตให้
การเรียนการสอน
เหมาะสมกับทรัพยากร
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน
ข้อ 9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ไม่มีอาจารย์ใหม่ จึงไม่ขอรับการประเมินในตัวบ่งชี้นี้

อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน และได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จานวน5 คน
1.ผศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา เข้าอบรมการจัดทาแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ วันที่ 3-5 มีนาคม 2558
2. อ.วิรยา ตาสว่าง สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ร่วมกับสถาบันอิศรา มูลนิธิพัฒนา
สื่อมวลชนแห่งประเทศไทย คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต
19 พฤษภาคม 2558

3. อ.อิสเรส สุขเสนี อบรมพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมด้านการเขียน
หนังสือ/ตารา/บทความวิจัย/บทความวิชาการ ครั้งที่ 1 เทวมันตร์
ทรา รีสอร์ท แอนส์ สปา จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 26-30 มิถุนายน 2558
4. อ.กนกุล มาเวียง อบรมพัฒนาบุคลากรฝึกอบรมด้านการเขียน
หนังสือ/ตารา/บทความวิจัย/บทความวิชาการ ครั้งที่ 1 เทวมันตร์
ทรา รีสอร์ท แอนส์ สปา จังหวัดกาญจนบุรีวันที่ 26-30 มิถุนายน 2558
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
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ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไม่ขอรับการประเมิน
ในตัวบ่งชี้นี้

1. นิสิตปีสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ย
3.74
2. บัณฑิตใหม่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 3.74
ผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2557 ยังไม่มีบัณฑิตในหลักสูตรนี้
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลี่ย 4.56

1. ตัวบ่งชี้TQF ตำม มคอ.2 ปีกำรศึกษำ 2557 จำนวน 10
ตัวบ่งชี้ (ไม่รับกำรประเมิน 2 ข้อ)
สรุปผลกำรดำเนินงำนตำมตัวบ่งชี้TQF
2. มีผลกำรดำเนินงำนผ่ำนตำมเกณฑ์ จำนวน 10 ตัวบ่งชี้
ตำม มคอ.2 ปีกำรศึกษำ 2557
3. คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ผ่ำนตำมเกณฑ์
4. คิดเป็น 5 คะแนน

แบบฟอร์ม มคอ.7 สำหรับหลักสูตรระดับปริญญำตรี มหำวิทยำลัยมหำสำรคำม

26

องค์ประกอบที่ 6 สิง่ สนับสนุนกำรเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิง่ สนับสนุนกำรเรียนรู้
ผลกำรดำเนินงำน
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์ ได้ดาเนินการจัดทาและหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีกระบวนการพิจารณาการดาเนินการพัฒนาจากผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิต และการประชุม
ของอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ในภาคการศึกษา 2557
1. จัดทาห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ เพราะต้องมีการบรรยายไปพร้อมกับการปฏิบัติจริง
เพื่อการเรียนรู้
- การประเมินผลรายวิชาในภาคเรียนที่ผ่านมา พบว่า ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ มี
ความสาคัญต่อการเรียนการสอนของหลักสูตรสาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์ เพราะนิสิตควรได้ศึกษาเรียนรู้การ
ออกแบบสิ่งพิมพ์อย่างเต็มที่ ไม่ควรใช้ห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นห้องเรียนบรรยาย
วิชาอื่นๆ
2. จัดทาห้องประชุมกองบรรณาธิการเพื่อการเรียนรู้พร้อมกับการปฏิบัติจริง
3. จัดทาห้องเรียนปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ์ ห้องเก็บผลงานนิสิตที่ใช้เป็นตัวอย่าง และผลงานเก็บแสดง
- ทางหลักสู ตรฯ ได้ เตรียมดาเนิน การของงบประมาณคณะจัดทาห้องเรียนปฏิบัติการ ให้สามารถใช้เป็น
ห้องเรียนบรรยาย ด้วยการจัดพื้นที่ เพื่อให้นิสิตฝึกปฏิบัติการพิมพ์ในภาคเรียนที่ 1/2558 ซึ่งมีความเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน
- ตลอดภาคการศึกษา ทุกๆ รายวิชาในหลักสูตรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์ จะมีการเก็บผลงานนิสิต เพื่อเป็น
ตัวอย่างในการเรียนการสอน สาหรับภาคการศึกษาต่อไป จึงมีการดาเนินการและเลือกบริเวณห้องพักอาจารย์
สาหรับจัดเก็บรักษาหรือแสดงผลงานของนิสิต แต่ด้วยผลงานที่เพิ่มมากขึ้น พื้นที่จึงยังไม่เพียงพอต่อการ
จัดเก็บ
ในการประชุ มหลั กสู ตรฯ ได้ มีก ารก ากับ และติ ดตาม ให้ อ าจารย์ป ระจ ารายวิ ช า ตรวจสอบการใช้สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู้ให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการดูแลความพร้อมของสภาพแวดล้อม อุปกรณ์อานวย
ความสะดวกต่อการเรียนการสอน และรายงานผล ในการประชุมหลักสูตรทุกครั้งโดยในการประชุม ก่อนภาค
เรียนจะมีการหาข้อสรุป จากความพึงพอใจ และสารวจ ความต้องการทางกายภาพเพิ่มเติมเพื่อนาผลมา
ปรับปรุง
ซึ่งจากข้อสรุปที่ได้ พบว่า ห้องเรียนปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ์ และห้องเก็บผลงานนิสิต ยังต้องการขนาดพื้นที่ที่
เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีจานวนและปริมาณมาก ขนาดพื้นที่ยังไม่เหมาะสมต่อการใช้งานเท่าที่ควร
หลักสูตรมีการส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวางแนวทาง ตลอดจนแสดงความต้องการพื้นที่ต่างๆ ที่เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และมีจิตสานึกสาธารณะต่อส่วนรวมในการดูแลพื้นที่ร่วมกัน
สรุปผลกำรประเมินตนเองในภำพรวมของผลกำรดำเนินงำนทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ำกับ 5 คะแนน
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ส่วนที่ 3
สรุปผลกำรประเมินตนเอง
ตำรำงผลคะแนนกำรประเมินตนเองรำยตัวบ่งชี้
ตัวชี้บ่งชี้

ผลกำร
ดำเนินงำน

องค์ประกอบที่ 1 กำรกำกับมำตรฐำน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
ผ่าน
สกอ.
สรุปผลกำรประเมิน องค์ประกอบที่ 1
ผ่ำน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉลี่ย 4.56
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ
ร้อยละ75
ภายใน 1 ปี
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
4.16
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
4.33
องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 20
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 20
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ 20
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
3.96
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
-
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4.56
3.75

3
5
5

3
3.89
5
1.67
5
5

5
5
5
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5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)

ร้อยละ 100

5

5.00
5
5.00
4.48

ตำรำงกำรวิเครำะห์คุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร
ผลกำรประเมิน
องค์

ประกอบ คะแนน จำนวน
ผ่ำน ตัวบ่งชี้
ที่
1
2
3
4
5
6

2
3
3
4
1

I

P

ผ่านการประเมนิ
4.33
3.96
5.00

5.00

-

5.00

O

คะแนน 0.01 - 2.00 ระดับคุณภำพน้อย
เฉลี่ย

2.01 - 3.00 ระดับคุณภำพปำนกลำง
3.01 - 4.00 ระดับคุณภำพดี
4.01 - 5.00 ระดับคุณภำพดีมำก

หลักสูตรได้มาตรฐาน
4.16

-

4.16
4.33
3.96
5.00
5.00

ผลกำรประเมิน
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รำยงำนผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและโอกำสในกำรพัฒนำ
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
จุดเด่น
1. บัณฑิตมีความโดดเด่น ในด้านต่างๆ จากการประเมินดังนี้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะ
ทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. บัณฑิตสาขาวิชาเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดีจากนายจ้าง
โอกำสในกำรพัฒนำ
1. ในปีการศึกษา 2558 พัฒนาบัณฑิตให้มีงานทาตรงสายมากยิ่งขึ้น
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
จุดเด่น
1.การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกดาเนินการโดยผ่านฝ่ายพัฒนานิสิต และฝ่าย
วิชาการคณะฯ ในการเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา 2557 ส่วนที่สอง ดาเนินการ
โดยสาขาวิชาฯ โดยการจัดการออกค่ายอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิชาที่เรียน และการเรียนในสาขาวิชาให้
นิสิตได้รับทราบ
2.จัดกลุ่มนิสิตเฝ้าระวังด้านการเรียน ในส่วนพฤติกรรมนิสิตนั้น กาหนดให้มีการติดตามพฤติกรรมการเรียน
ปัญหาต่าง ๆ
โอกำสในกำรพัฒนำ
1. ในปีการศึกษา 2558 เริ่มกระบวนการจัดการเรียนการสอน ภายใต้แนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ประกอบด้วย 1) การคิดวิเคราะห์2) การทางานเป็นทีม 3) ทักษะการสื่อสาร 4) ทักษะการใช้เทคโนโลยี 5) การ
คิดสร้างสรรค์ 6) ความเป็นมืออาชีพ 7)
องค์ประกอบที่ 4 อำจำรย์
จุดเด่น
1. ในการบริหารอาจารย์ป ระจาหลักสูตร กาหนดให้อาจารย์ประจาวิชาทุกท่านได้กาหนดแผนการพัฒนา
ตนเองทั้งในด้านการศึกษาที่สูงขึ้น การเข้าถึงตาแหน่งทางวิชาการ แผนการผลิตหนังสือ ตารา และเอกสาร
ประกอบการสอนที่มีคุณภาพและทันสมัย
2. หลักสูตรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์มีระบบการส่งเสริมในการพัฒนาอาจารย์ โดยกาหนดให้
อาจารย์ทุกท่านจะต้องได้รับการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการ หรือที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1
ครั้ง
โอกำสในกำรพัฒนำ
1. ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์มีการเปิดรับอาจารย์ใหม่เข้ามา
ทดแทนในรายวิชาที่ขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนจากการลาศึกษาต่อจานวน 1 อัตรา ซึ่งเป็นอัตราที่มีการสอน
ในความถนัดเฉพาะด้าน
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผู้เรียน
จุดเด่น
1 . มีการวิเคราะห์จานวน และความรู้ความชานาญเฉพาะด้านสาขาวิชาที่ขาดแคลน ให้สอดคล้องกับแผนการ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเป็นการกาหนดทิศทางการศึกษาต่อในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และคุณสมบัติอาจารย์ใหม่
2. การเชิญวิทยากรจากภายนอก จะมีการกาหนดให้ผู้สอน/ผู้ประสานงานในรายวิชาเข้าไปเรียนรู้และ
สังเกตการณ์จากการสอนของวิทยากรพิเศษและตั้งเกณฑ์ในการพิจารณาการเชิญวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในรายวิชานั้นๆ
3. หลักสูตรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ได้จัดทาการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกด้านใน มคอ.
2 โดยกาหนดให้มีการรายงานวิธีการใช้การประเมิน เกณฑ์การประเมินและผลการประเมินการเรียนการ
สอนตาม มคอ.5
โอกำสในกำรพัฒนำ
1. ภายใต้ร ะบบการกากับ ดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะ ได้มีข้อเสนอแนะให้ เพิ่มเติมรายวิช าที่
ส่ ง เสริ ม ให้ บั ณ ฑิ ต สาขาภาษาเพื่ อ การสร้ า งสรรค์ง านสื่ อ สิ่ งพิ ม พ์ สามารถน าไปประยุ ก ต์ใ ช้ ใ นการ
สร้างสรรค์งานอิสระได้ด้วยตนเอง การกาหนดรายวิชาที่สามรถจัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณา
การกับการปฏิบัติงานจริง (Work-intergrated Learning) และการกาหนดรายวิชาให้มีส่วนร่วมในพื้นที่
การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.2
ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหญ่ ตามระบบของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนกำรเรียนรู้
จุดเด่น
1. จัดทาห้องเรียนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สาหรับสื่อสิ่งพิมพ์ เพราะต้องมีการบรรยายไปพร้อมกับการปฏิบัติ
จริง เพื่อการเรียนรู้
2. จัดทาห้องประชุมกองบรรณาธิการเพื่อการเรียนรู้พร้อมกับการปฏิบัติจริง
3. จัดทาห้องเรียนปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ์ ห้องเก็บผลงานนิสิตที่ใช้เป็นตัวอย่าง และผลงานเก็บแสดง
โอกำสในกำรพัฒนำ
1. ห้องเรียนปฏิบัติการสื่อสิ่งพิมพ์ และห้องเก็บผลงานนิสิต ยังต้องการขนาดพื้นที่ที่เ พิ่มขึ้น เนื่องจากมี
จานวนและปริมาณมาก ขนาดพื้นที่ยังไม่เหมาะสมต่อการใช้งานเท่าที่ควร
หลักสูตรมีการส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในการวางแนวทาง ตลอดจนแสดงความต้องการพื้นที่ต่างๆ ที่เกิด
ประโยชน์ต่อการเรียนรู้ และมีจิตสานึกสาธารณะต่อส่วนรวมในการดูแลพื้นที่ร่วมกัน
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