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1.รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ

(ค.ศ, พ.ศ)
คุณภาพ
2011
Sacralization of the Mekong River Through Folk Narrative, 1.00
MANUSYA: Journal of Humanities, 19, pp. 33-45.
The Buddha Images: Faith of Lanna, Intellectual Power
1.00
of the Beliefs and Relationship with the Northern
Comnmunities, The Journal of the Royal Institute of
Thailand, Vol III, 5 December, p. 86-97.
2554
ตารา “คติชนกับชนชาติไท” ได้รบั การประเมินผ่านเกณฑ์การขอ
1.00
กาหนดตาแหน่งทางวิชาการระดับ“รองศาสตราจารย์”.
มหาสารคาม: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554.
จานวน 484 หน้า.
2554
ตานานพระพุทธรูปล้านนา: พลังปัญญาทางความเชื่อและ
1.00
ความสัมพันธ์กับท้องถิ่น. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) จานวน 480 หน้า.
2554
โครงการเรื่อง แม่น้าโขง: ตานานปรัมปราและความสัมพันธ์กับ
1.00
ชนชาติไท. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
(เลขที่สัญญาเลขที่ MRG5180211)
2554

ธันวา ไชยวิเชียร
ปฐม หงษ์สุวรรณ

2554

อารีย์รัตน์ โนนสุวรรณ
ปฐม หงส์สุวรรณ

2554

ปฐม หงษ์สุวรรณ

2555

ปฐม หงษ์สุวรรณ

2555

ปฐม หงษ์สุวรรณ

2555

นันท์นภัส พิมพะนิตย์
จารุวรรณ ธรรมวัตร

2555

ปู่เยอ ย่าเยอ: เรื่องเล่าตานานกับพฤติกรรมการสร้างพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ในเมืองหลวงพระบาง. วารสารภาษาและวรรณกรรมไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1. หน้า 81-112.
“Spatial Dimensions in the Novel, Mekong and the
Relationship between Thailand and Laos” วารสารสังคม
ลุ่มน้าโขง. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2. (พ.ค.-ส.ค.2554)
หน้า 129-144. (ISSN 2287-0040)
“The Identity of Hero in Lao Myths” วารสารสังคมลุ่มน้า
โขง. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (พ.ค.-ส.ค.2554) หน้า 109-128.
(ISSN 2287-0040)
“ประเพณีแห่ดาวของชาวคริสต์ทา่ แร่: เวทีการต่อรองเพื่อนิยาม
ตัวตนความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรม” วารสารศิลปวัฒนธรรม
ศึกษา. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 ก.ค.-ธ.ค. หน้า 112-154.
(ISSN 2286-8372)
“เจ้าอนุวงศ์: การเมืองเรื่องอนุสาวรีย์กับการรื้อสร้างวัฒนธรรม
เจ้ามหาชีวิตในสังคมลาว” วารสารมนุษย์กับสังคม. ปีที่ 1 ฉบับที่
1 (ม.ค.-ก.ค.2555). หน้า 29-66.
โครงการวิจัยเรื่องคติชนลาวกับการสร้างอัตลักษณ์ทาง
วัฒนธรรม. มหาสารคาม: โครงการวิจัยทุนสนับสนุนจากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555.
3.“กลวิธีการนาเสนอและมุมมองทางสังคมในนวนิยายรักของพนม
เทียน” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
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ปฐม หงษ์สุวรรณ
ปฐม หงษ์สุวรรณ

2013

2013

ปฐม หงษ์สุวรรณ

2556

กันทิยา ธานี
ปฐม หงษ์สุวรรณ

2556

ปฐม หงษ์สุวรรณ

2556

สมัย วรรณะอุดร
ปฐม หงษ์สุวรรณ

2014

ปฐม หงษ์สุวรรณ

2557

มหาสารคาม. ปีที่ 31. ฉบับที่ 3. หน้า 76-88.
“The Myths of Chao Pho Pak Hueng: The Dynamic of the
Sacred Narratives and the Construction of Social Space
in Thai-Lao Border Communities. RIAN THAI
International Journal of Thai Studies. 16: 2.
P. 14-34. (ร่วมกับ Payungporn Nonthavisarut*)
“Narrative of Chao Phetsarath and the Modified Image of
Aristocracy in Comtemporary Lao Society” In
The
th
Proceeding on 9 International Conference on
Humanities and Social Sciences, November, 2013.
Faculty Humanities and Social Sciences,
Khon Kaen University, Thailand. p. 1700-1722.
หนังสือ นานมาแล้ว มีเรื่องเล่า นิทาน ตานาน ชีวิต. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. จานวน 415 หน้า.
“แม่น้าโขงกับการเป็นเวทีของประเพณีประดิษฐ์ในอีสาน” วารสาร
อักษรศาสตร์ ปีที่ 42 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2556). หน้า 169-218.
(ISSN 0125-4820).
“เรื่องเล่าเจ้าเพชรราชกับการปรับเปลี่ยนโฉมหน้าชนชั้นศักดินาใน
สังคมลาวร่วมสมัย” วารสารศิลปวัฒนธรรมศึกษา. ปีที่ 2 (ม.ค.ธ.ค.2556). หน้า 118-153. (ISSN 2286-8372)
“แนวคิดคุณธรรมที่ปรากฏในวรรณกรรมชุดด้วยรักบันดาล นิทาน
สีขาว ของอาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา” วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1.
หน้า 59-75.
“การช่วงชิงความหมายเนื่องด้วยประเพณีบุญบั้งไฟในกลุ่ม
ชาติพันธุ์อีสาน” วารสารวิถีสังคมมนุษย์. ปีที่ 1. ฉบับพิเศษ
(ม.ค.-มิ.ย.2556) หน้า 32-58.
“Phra Lak Phra Lam: The Representation of Cultural
Ecology in Lao Society. In Journal of Lao Studies.
Volume 5. Issue 1. August, 2014. Pp. 94-107.
(ISSN
2159-2152)
“ดงภูดิน: เรื่องเล่าศักดิส์ ิทธิ์กับปฏิบัติการสร้างความหมายว่าด้วย
สิทธิชุมชน” วารสารสังคมลุ่มน้าโขง. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค.
2557. หน้า 167-192. (ISSN 2287-0040)
“เติ๋มก๋าม นิทานซิลเดอเรลลา: การรื้อสร้างความเป็นผู้หญิงในโลก
สังคมนิยมเวียดนาม” วารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 (ก.ค.-ธ.ค.2557)
หน้า 27-53. (ISSN 0859-3485)
“ฮีตสิบสอง ประเพณีอีสาน” วารสารวัฒนธรรม กรมส่งเสริม

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ปฐม หงษ์สุวรรณ และคณะ
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ปฐม หงษ์สุวรรณ (บรรณาธิการ)

2557

2016

ปฐม หงษ์สุวรรณ

2558

ปฐม หงษ์สุวรรณ

2558

ปฐม หงษ์สุวรรณ และคณะ

2558

ปฐม หงษ์สุวรรณ และคณะ

2558

วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม. ปีที่ 53 ฉบับที่ 2 (เม.ย.-มิ.ย.
2557). หน้า 4-15. (ISSN 0857-3727)
“แนะนาหนังสือ: วรรณกรรมคาสอนของล้านนา: ลักษณะเด่น
ภูมิปัญญา และคุณค่า” วารสารภาษาและวรรณกรรมไทย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ฉบับปีที่ 4 (มกราคม-ธันวาคม 2557)
หน้า 255-260.
ผลงานวิจัยเรื่อง “โครงการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษ
เลย” เจ้าของโครงการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อ
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (อพท.)
เป็น
หน่วยงานผู้ว่าจ้างให้ดาเนินการ
โครงการวิจัยเรื่องประเพณีพันธุ์ใหม่ในอีสาน: การสร้างใหม่
ภายใต้ระบบทุนนิยมและวัฒนธรรมบริโภค. มหาสารคาม:
โครงการวิจัยทุนสนับสนุนจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2557.
หนังสือ ไทลื้อนาอ้อ ไทลื้อเมืองเลย. กรุงเทพฯ: องค์การบริหาร
การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การ
มหาชน), 2557.
“That PanomStupa: Spiritual Space and the Invented
Tradition in Present Day, Northeastern, Thailand” in The
Proceeding on International Conference on Culture,
Art, Language and Literature in the Mekong Basin (ICALL 2016), Nongkhai Province, Thailand. P. 155-175.
“วิธีคิดท้องถิ่นกับการสร้างความเป็นพระโพธิสตั ว์ชาวบ้านใน
ประเพณีบุญหลวง อาเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย” วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีที่ 6
ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย.2558. หน้า 1-32. (ISSN 2228-8244)
หนังสือ “พลวัตและการสร้างประเพณีประดิษฐ์ในชุมชนอีสานลุม่
น้าโขง” ใน ศิราพร ณ ถลาง (บรรณาธิการ). ประเพณีสร้างสรรค์
ในสังคมไทยร่วมสมัย. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร
(องค์การมหาชน), 2558. หน้า 243-318.
(ISBN 978-616-7154-29-9)
โครงการแผนงานวิจัย การจัดการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
พื้นที่อีสานตอนกลาง: กรณีจังหวัดขอนแก่นและมหาสารคาม.
กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ร่วมกับ
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
(เลขที่สัญญา RDG 5750077)
โครงการวิจัยเรื่องการจัดการหมู่บ้านทอผ้าอีสานเพื่อพัฒนา
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเชื่อมโยงระหว่างจังหวัด

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ปฐม หงษ์สุวรรณ (บรรณาธิการ)

2558

ขอนแก่นและจังหวัดมหาสารคาม. กรุงเทพฯ: สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสานักงานสนับสนุน
กองทุนการวิจัย (สกว.). (เลขที่สญ
ั ญา RDG57550078)
หนังสือ ผ้าทอในวิถีชีวิตไทย-ไทย. กรุงเทพฯ; สถาบันไทยศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2558.
รวม

1.00
27.00

1.5.3.2 รศ.ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

จารุวรรณ ธรรมวัตร
1.นันท์นภัส พิมพะนิตย์
2.จารุวรรณ ธรรมวัตร
3.ปฐม หงษ์สุวรรณ
1.ธีรภัทร์ มะกา
2.จารุวรรณ ธรรมวัตร
3.อภิญญวัตน์ โพธิส์ าน
1.เกศนีย์ ภูทองนาค
2.จารุวรรณ ธรรมวัตร
3.โสภี อุ่นทะยา
1.ขวัญจิตร นุชชานาญ
2.จารุวรรณ ธรรมวัตร
3.ชูศักดิ์ ศุกรนันท์
1.ศิวาพร อ่อนสุวรรณา
2.จารุวรรณ ธรรมวัตร
3.โสภี อุ่นทะยา
จารุวรรณ ธรรมวัตร
1.รัตนาภรณ์ สวยกลาง
2.จารุวรรณ ธรรมวัตร
3.ราชันย์ นิลวรรณาภา
1.ริด้า บุญเทียม
2.จารุวรรณ ธรรมวัตร
3.ราชันย์ นิลวรรณาภา
1.ศิริพร แก้วอาษา
2.จารุวรรณ ธรรมวัตร

ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ค่าน้าหนัก
เผยแพร่
คุณภาพ
(ค.ศ, พ.ศ)
2555
“การแต่งแต้มวัฒนธรรมการเล่านิทานในชุมชนอีสาน” วารสาร
0.60
มนุษย์กับสังคม. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (ม.ค.-ก.ค.2555) หน้า 9-28.
2555
“กลวิธีการนาเสนอและมุมมองทางสังคมในนวนิยายรักของพนม
0.60
เทียน” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. ปีที่ 31 ฉบับที่ 3. หน้า 76-88.
2555
“ภาษากับความคิดในวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องมิลินท
0.60
ปัญหา” วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. ปีที่ 31 ฉบับที่ 2. หน้า 39-51.
2556
“การประยุกต์ใช้เทคนิคคาถามหมวกความคิดหกใบเพื่อพัฒนา
0.60
ผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. ปีที่ 7. ฉบับที่ 3. หน้า 49-58.
2556
“ความเชื่อเหนือธรรมชาติและการสร้างภาวะเหนือธรรมชาติ
0.60
ในนวนิยายของกิ่งฉัตร” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. ปีที่ 7. ฉบับที่ 2. หน้า 55-63.
2556
“การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ในหนังสืออ่านนอกชั้น
0.60
เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1. หน้า 127-135.
2556
“จินตนาการเรื่องชุมชนข้าวในนิทานอาเซียน” วารสารวิถี
0.60
สังคมมนุษย์. ปีที่ 1. ฉบับพิเศษ (ม.ค.-มิ.ย.2556) หน้า 10-14.
2557
“การสร้างความหมายเชิงสัญญะในบทภาพยนตร์เรื่องแหยม
0.60
ยโสธร” วารสารช่อพะยอม. ปีที่ 25 ฉบับที่ 1. หน้า 33-40.
2558

“ลักษณะร่วมในนิทานอธิบายเหตุของชาวไทยอีสานและชาวผู้
ไทย” วารสารรมยสาร. ปีที่ 13 ฉบับที่ 2. หน้า 175-185.

0.80

2558

“ตัวละครฝ่ายร้ายในละครโทรทัศน์ ช่อง 3” วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 9. ฉบับที่ 2.

0.60

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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3.ราชันย์ นิลวรรณาภา
1.จารุวรรณ ธรรมวัตร
2.อภิราดี จันทร์แสง
3.รังสรรค์ นัยพรม

2558

หน้า 241-254.
ถอดรหัสวัฒนธรรมในผ้าผะเหวดสานวนผู้ไทและสานวนลาว
อีสาน. มหาสารคาม: โครงการตาราคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
รวม

1.00

7.20

1.5.3.3 รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร
ธัญญา สังขพันธานนท์
ธัญญา สังขพันธานนท์

ธัญญา สังขพันธานนท์

ธัญญา สังขพันธานนท์

ธัญญา สังขพันธานนท์
ธัญญา สังขพันธานนท์

ธัญญา สังขพันธานนท์

1.รุ่งนภา ไร่กระโทก
2.ธัญญา สังขพันธานนท์
3.อรทัย สุทธิ

ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ค่าน้าหนัก
เผยแพร่
คุณภาพ
(ค.ศ, พ.ศ)
2554
“อุตรกุรุทวีป; สังคมอุดมคติเชิงนิเวศแบบพุทธ. วารสารอ่าน.
0.80
ปีที่ 3 ฉบับที่ 2. หน้า 194-199.
2554
“พระแม่ธรณี-เทพมารดาแห่งโลก: แนวคิดดั้งเดิมในการ
0.60
เชื่อมโยงผู้หญิงกับธรรมชาติ” วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 8 ฉบับที่ 1. หน้า 24-35.
2556
“วิถีสังคมกับวิถีแห่งปัจเจกบุคคล: มุมมองและน้าเสียงที่
0.40
แตกต่างระหว่างเรื่องสั้นร่วมสมัยไทยและลาว” ใน พิเชฐ แสง
ทอง (บรรณาธิการ). ศิลป์ศาสตร์แห่งวรรณกรรมอาเซียน เพศ
แบบเรียน วีรบุรษุ ชาติพันธุ์ และความใฝ่ฝันของคนพื้นเมือง.
กรุงเทพฯ: สมาคมภาษาและหนังสือแห่งประเทศไทย ในพระ
บรมราชูปถัมภ์. หน้า213-232.
2556
ผู้หญิงยิงเรือ: ผู้หญิง ธรรมชาติ อานาจ และวัฒนธรรม
1.00
กาหนด สตรีนิยมเชิงนิเวศในวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์นาคร, 2556.
2556
วรรณคดีสีเขียว: กระบวนทัศน์และวาทกรรมธรรมชาติ
1.00
ในวรรณคดีไทย. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์นาคร, 2556.
2556
การเขียนสารคดีภาคปฏิบัติ. ผลงานทางวิชาการประกอบการ
1.00
ขอผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์. พิมพ์ครั้งที่ 3.
นนทบุรี: สานักพิมพ์อินทนิล, 2556.
2557
ตารา “ทฤษฎีวรรณคดี เอกสารคาสอนวิชา Literature
1.00
Theory” เอกสารขอตาแหน่งทางวิชาการระดับรอง
ศาสตราจารย์. มหาสารคาม: ภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม, 2557.
2557
“การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการแต่งบทร้อย
0.60
กรอง
และเจตคติต่อการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่
4 ระหว่างการจัดกิจกรรมแบบอุปนัย แบบนิรนัย. วารสาร
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 11 ฉบับที่

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1.วนิดา ทัศภูมี
2.ธัญญา สังขพันธานนท์
3.วีณา วีสเพ็ญ

2557

ธัญญา สังขพันธานนท์

2557

ธัญญา สังขพันธานนท์

2558

ธัญญา สังขพันธานนท์

2558

1. หน้า 80-90.
“การพัฒนาความสามารถด้านการเขียนสารคดีท้องถิ่นโดยใช้
แผนภูมิความคิดประกอบการสอนแบบค้นพบ” วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ปีที่ 33 ฉบับที่ 3. หน้า 223-233.
รวมเรื่องสั้นหุ่นไล่กา. ผลงานทางวิชาการประกอบการขอ
ผลงานทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์. กรุงเทพฯ:
สานักพิมพ์นาคร, 2557.
“ผลงานในชีวิตและชีวิตในผลงาน: ประวัติศาสตร์นิพนธ์ ส.
ธรรมยศ. วารสารมนุษยศาสตร์. ปีที่ 22 ฉบับที่ 2.
หน้า 92-114.
“มาตุคามสานึกและการโหยหาอดีตในกวีนิพนธ์ของเรวัตร์ พันธุ์
พิพัฒน์” วารสารมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2558.
รวม

0.60

1.00

0.80

0.80

9.60

1.5.3.4 ผศ.ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์
รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร
ลาวัณย์ สังขพันธานนท์

1.เพ็ญนภา วิมล
2.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์
3.อรทัย สุทธิ

1.ภีม เอื่ยมประไพ
2.ราตรี สว่างจิตร
3.อัจจิมา แสงรัตน์
4.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์
5.ปาลิดถา ลัดสิมมา
6.บัญญัติ สาลี
7.ชัยวัฒน์ เสาทอง

ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
เผยแพร่
(ค.ศ, พ.ศ)
2557
“มิติครอบครัวในนิทานพื้นเมืองม้ง แห่ง สปป.ลาว”
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
ปีที่ 10 ฉบับที่ 2. หน้า 11-38.
2557
“การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ภาษาไทยและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ระหว่างการจัดกิจกรรมแบบ EKKE และ 4 MAT”
วารสารครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 11
ฉบับที่ 1. หน้า 186-196.
2557
คู่มือสนทนาภาษาอาเซียนสาหรับบุคลากรทางการแพทย์ ภาษา
หมอแบะยาอาเซียน. มหาสารคาม: คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

รวม

ค่าน้าหนัก
คุณภาพ
0.60

0.60

1.00

2.20

1.5.3.5 อ.ดร.โสภี อุ่นทะยา
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร
1.วันวิสา ประมวล
2.โสภี อุ่นทะยา
3.ชูศักดิ์ ศุกรนันท์
โสภี อุ่นทะยา

โสภี อุ่นทะยา
1.ยุพาพรรณ จันทร์ศรี
2.สมนึก ภัททิยธนี
3.โสภี อุ่นทะยา

1.เกศนีย์ ภูทองนาค
2.จารุวรรณ ธรรมวัตร
3.โสภี อุ่นทะยา
1.ศิวาพร อ่อนสุวรรณา
2.จารุวรรณ ธรรมวัตร
3.โสภี อุ่นทะยา
โสภี อุ่นทะยา
1.นิจพร จันทรดี
2.โสภี อุ่นทะยา
3.ธนานันท์ ตรงดี

ปีที่ตีพิมพ์
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ค่าน้าหนัก
เผยแพร่
คุณภาพ
(ค.ศ, พ.ศ)
2555
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรูท้ ักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์และ
0.60
เขียนสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้เทคนิค KWLH
Plus ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเพื่อนคู่คิด. วารสารราชภัฎ
เพชรบูรณ์สาร. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2. หน้า 18-28.
2556
รักไร้รัฐ: ความสัมพันธ์ไร้พรมแดนบนพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว.
0.60
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี. ปีที่ 4 ฉบับที่ 1. หน้า 13-23.
2556
กลไกการสร้างความสัมพันธ์บนพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว. วารสารวิถี
0.60
สังคมมนุษย์. ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน) หน้า 73-89.
2556
การเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาไทยเพื่อความ
0.60
เข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรูด้ ้วย
เทคนิคการอ่านแบบ Think aloud กับการอ่านแบบปกติ. วารสาร
การวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 19 ฉบับที่
1. หน้า 116-124.
2556
“การประยุกต์ใช้เทคนิคคาถามหมวกความคิดหกใบเพื่อพัฒนา
0.60
ผลสัมฤทธิ์การอ่านอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. ปีที่ 7.
ฉบับที่ 3. หน้า 49-58.
2556
“การพัฒนาชุดฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ในหนังสืออ่านนอกชั้น
0.60
เรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3” วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม. ปีที่ 7 ฉบับที่ 1. หน้า 127-135.
2557
วาทกรรมชายแดน. วารสารสังคมลุ่มน้าโขง. ปีที่ 10 ฉบับที่ 3.
0.80
หน้า 49-68.
2558
การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้การอ่านภาษาจีน เพื่อความเข้าใจ
0.60
ด้วยรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของฮันเตอร์ สาหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6. วารสารช่อพะยอม. ปีที่ 26 ฉบับที่ 1.
หน้า 133-143.
รวม
5.00

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1.5.4 จานวนบทความของอาจารย์ ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI
และ Scopus --ตัวบ่งชี้ 4.2
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
1. รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ

ปี ค.ศ.
2011
2012
2013
2014
2015

2. รศ.ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร

2011
2012
2013
2014
2015

3. รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์

2011
2012
2013
2014
2015

4. ผศ.ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์

2011
2012

ฐานข้อมูล
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จานวนบทความ
ที่ได้รับการอ้างอิงฯ
จานวน 1 บทความ
จานวน ...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน - บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน 1 บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน...บทความ
จานวน ...บทความ
จานวน ...บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
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รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

ปี ค.ศ.
2013
2014
2015

5. อ.ดร.โสภี อุ่นทะยา

2011
2012
2013
2014
2015

ฐานข้อมูล
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus

รวมจานวนบทความ

จานวนบทความ
ที่ได้รับการอ้างอิงฯ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ...บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
2 บทความ

1.6 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
1. ผศ.ชูศักดิ์ ศุกรนันทน์
2. ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา
3. ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี
4. ผศ.ดร.ธนานันท์ ตรงดี
5. อ.ดร.กีรติ ธนะไชย
6. อ.ดร.อรทัย สุทธิ
7. ผศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์
8. อ.ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง
9. ผศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)
1. รศ.ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์
2. ศ.(พิเศษ)ศรีศักร วัลลิโภดม
3. รศ.ทรงศักดิ์ ปรางศ์วัฒนากุล
4. ศ.ดร.ศิราพร ณ ถลาง
5. ผศ.ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ
6. รศ.ดร.ดวงมน จิตต์จานง
7. ศ.ดร.บัวลี พรหมพักพิง
8. รศ.ดร.บุญยงค์ เกศเทศ
9. รศ.วีณา วีสเพ็ญ
10. รศ.ดร.วยุพา ทศศะ
11. ศ.(พิเศษ) ดร.ประคอง
นิมมานเหมินห์

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ข้อที่
1

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร.5..
คน และไม่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
อื่น พร้อมทั้งประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

คนที่
มีคุณสมบัตเิ ป็น
1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผสู้ อน
2 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผสู้ อน
3 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผสู้ อน
4 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผสู้ อน
5 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผสู้ อน

3

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

4

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
อาจารย์ประจาหลักสูตร คน
ที่ ..1/2/3... เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือตาแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่ศาสตราจารย์
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
ปริญญาเอก
มีอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด ..14. คน
ประกอบด้วย

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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5

1. อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ.14..คน
2. อาจารย์ผู้สอนนอกคณะ(ภายใน
ม.)..-..คน
3. อาจารย์พิเศษภายนอก ม. 11 คน
ซึ่งทั้งหมดมี
1. คุณวุฒิปริญญาเอกหรือตาแหน่ง
ทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ และ
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ
3. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ มีอาจารย์ที่ทาหน้าที่เป็นทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์หลักของนิสิตในหลักสูตร
จานวน...8....คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล

สาขาที่จบ

1. รศ.ดร.ปฐม
หงษ์สุวรรณ
2. รศ.ดร.
จารุวรรณ
ธรรมวัตร
3. ผศ.ดร.ธัญญา
สังขพันธานนท์
4. อ.ดร.โสภี
อุ่นทะยา
5. ผศ.ดร.
ธนานันท์ ตรงดี
6. ผศ.ดร.บัญญัติ
สาลี
7. ผศ.ดร.ราชันย์
นิลวรรณาภา
8. ผศ.ดร.นิตยา
วรรณกิตร์

ป.เอก
อ.ด.ภาษาไทย
ป.เอก
ปร.ด.ภาษาไทย

 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี

ป.เอก
ศศ.ด.ภาษาไทย
ป.เอก
ปร.ด.ไทศึกษา
ป.เอก
อ.ด.ภาษาศาสตร์
ป.เอก
ศศ.ด.ภาษาไทย
ป.เอก
ศศ.ด.ภาษาไทย
ป.เอก
อ.ด.ภาษาไทย

 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี

ซึ่งทั้งหมด
1. เป็นอาจารย์ประจา และ
2. คุณวุฒิปริญญาเอกหรือตาแหน่ง
ทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ
3. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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6

7

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี)

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
มีอาจารย์ที่ทาหน้าที่ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมของนิสิตในหลักสูตร
จานวน..5...คน ดังนี้
ประสบการณ์
วิจัย

ชื่อ-สกุล

สาขาที่จบ

1. รศ.ดร.
จารุวรรณ
ธรรมวัตร
2. อ.ดร.โสภี
อุ่นทะยา
3. ผศ.ดร.บัญญัติ
สาลี
4. ผศ.ดร.ราชันย์
นิลวรรณาภา
5. ผศ.ดร.นิตยา
วรรณกิตร์

ป.เอก
ปร.ด.ภาษาไทย

 มี
 ไม่มี

ป.เอก
ปร.ด.ไทศึกษา
ป.เอก
ศศ.ด.ภาษาไทย
ป.เอก
ศศ.ด.ภาษาไทย
ป.เอก
อ.ด.ภาษาไทย

 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี

ซึ่งทั้งหมดมี
1. คุณวุฒิปริญญาเอกหรือตาแหน่ง
ทางวิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
มีอาจารย์ที่ทาหน้าที่ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ของนิสิตในหลักสูตร จานวน……คน ดังนี้
ประสบการณ์
วิจัย

ชื่อ-สกุล

สาขาที่จบ

1. รศ.ดร.ปฐม
หงษ์สุวรรณ
2. รศ.ดร.
จารุวรรณ
ธรรมวัตร
3. ผศ.ดร.ธัญญา
สังขพันธานนท์
4. อ.ดร.โสภี
อุ่นทะยา
5. ผศ.ดร.
ธนานันท์ ตรงดี

ป.เอก
อ.ด.ภาษาไทย
ป.เอก
ปร.ด.ภาษาไทย

 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี

ป.เอก
ศศ.ด.ภาษาไทย
ป.เอก
ปร.ด.ไทศึกษา
ป.เอก
อ.ด.ภาษาศาสตร์

 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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6. ผศ.ดร.บัญญัติ
สาลี
7. ผศ.ดร.ราชันย์
นิลวรรณาภา
8. ผศ.ดร.นิตยา
วรรณกิตร์
9. ผศ.ดร.สุนทร
วรหาร
10. ผศ.ดร.กัลยา
กุลสุวรรณ
11. ผศ.ดร.พยุง
พร
ศรีจันทวงษ์
12. อ.ดร.แก้วตา
จันทรานุสรณ์
13. อ.ดร.
อุมารินทร์
ตุลารักษ์
14. อ.ดร.
ศานติ ภักดีคา

15. อ.ดร.
บุญชู ภูศรี
16 ผศ.ดร.อรทัย
เพียยุระ

8

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา

9

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ป.เอก
ศศ.ด.ภาษาไทย
ป.เอก
ศศ.ด.ภาษาไทย
ป.เอก
อ.ด.ภาษาไทย
ป.เอก
ปร.ด.ภาษาไทย
ป.เอก
ปร.ด.ภาษาไทย
ป.เอก
ปร.ด.ภาษาไทย

 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี

ป.เอก
ปร.ด.ไทศึกษา
ป.เอก
ปร.ด.ไทศึกษา

 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี

ป.เอก
อ.ด.วรรณคดี
และวรรณคดี
เปรียบเทียบ
ป.เอก

 มี
 ไม่มี

ป.เอก

 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี

สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้สาเร็จ
การศึกษาทุกคนไม่ต่ากว่าวารสารหรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการที่มีกรรมการภายนอก
มาร่วมกลั่นกรอง (peer review) ซึ่งอยู่
ในรูปแบบเอกสาร หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ชื่อ-สกุล
1. รศ.ดร.ปฐม
หงษ์สุวรรณ
2. รศ.ดร.
จารุวรรณ
ธรรมวัตร

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จานวนนิสิตในปรึกษาทุกชั้นปี/
ทุกหลักสูตร
Thesis
IS

10

-

3

-
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3. ผศ.ดร.ธัญญา
สังขพันธานนท์
4. อ.ดร.โสภี
อุ่นทะยา
5. ผศ.ดร.
ธนานันท์ ตรงดี
6. ผศ.ดร.บัญญัติ
สาลี
7. ผศ.ดร.ราชันย์
นิลวรรณาภา
8. ผศ.ดร.นิตยา
วรรณกิตร์

10

-

5

-

7

-

9

-

5

-

8

-

กรณีอาจารย์......เป็นที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ให้กับนิสิตมากกว่า 5 แต่ไม่
เกิน 10 คน โดยคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
10

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษาควรมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ

1. รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ

2. รศ.ดร.จารุวรรณ
ธรรมวัตร

3. ผศ.ดร.ธัญญา
สังขพันธานนท์

4. อ.ดร.โสภี
อุ่นทะยา

5. ผศ.ดร.ธนานันท์ ตรงดี

6. ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 2554 (คศ2011)
 2555 (คศ2012)
 2556 (คศ2013)
 2557 (คศ2014)
 2558 (คศ2015)
 2554 (คศ2011)
 2555 (คศ2012)
 2556 (คศ2013)
 2557 (คศ2014)
 2558 (คศ2015)
 2554 (คศ2011)
 2555 (คศ2012)
 2556 (คศ2013)
 2557 (คศ2014)
 2558 (คศ2015)
 2554 (คศ2011)
 2555 (คศ2012)
 2556 (คศ2013)
 2557 (คศ2014)
 2558 (คศ2015)
 2554 (คศ2011)
 2555 (คศ2012)
 2556 (คศ2013)
 2557 (คศ2014)
 2558 (คศ2015)
 2554 (คศ2011)
 2555 (คศ2012)
 2556 (คศ2013)
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7. ผศ.ดร.ราชันย์
นิลวรรณาภา

8. ผศ.ดร.นิตยา วรรณกิตร์

 2557 (คศ2014)
 2558 (คศ2015)
 2554 (คศ2011)
 2555 (คศ2012)
 2556 (คศ2013)
 2557 (คศ2014)
 2558 (คศ2015)
 2554 (คศ2011)
 2555 (คศ2012)
 2556 (คศ2013)
 2557 (คศ2014)
 2558 (คศ2015)

สรุปว่า ผ่าน

11

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา .2556..
ครบวงรอบการปรับปรุงในปีการศึกษา.
2560.. โดยยังไม่ครบกาหนดระยะการ
ปรับปรุง
จึงผ่านเกณฑ์ข้อนี้
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน

1.7 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ กาหนดโดย สกอ.
--ตัวบ่งชี้ที่ 1.1--

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หมวดที่ 2 อาจารย์
2.1 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.2-ประเด็น
2.1.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2.1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
2.1.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ
Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
คะแนนเฉลี่ย

ข้อมูล
ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 176
0.40

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คะแนนประเมิน
5
4
5
5

4.75
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2.2 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์--ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
เริ่มต้น
ภาควิชารับนโยบายการบริหารจากมติคณะ
กรรมการบริหารคณะ
ประชุมภาควิชาเพื่อวางแผนการดาเนินงาน รวบรวม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางการรับและแต่งตั้ง
ประสานงานข้อมูลการคัดเลือกกับงานบุคคล/
หลักสูตร/ภาควิชา

มติเรื่องจานวนการรับและการแต่งตั้งอาจารย์
ประจาหลักสูตร
แจ้งมติการรับอาจารย์ใหม่และการแต่งตั้งอาจารย์
ประจาหลักสูตรให้สอดคล้องนโยบายของคณะ
งานบุคคล/ภาควิชา/สาขาวิชา/หลักสูตร

ประชุมคณะกรรมการการคัดเลือก

ดาเนินการสอบคัดเลือก

คณะกรรมการประชุมเพื่อสรุปผลการคัดเลือก
และแจ้งผลต่อกองการเจ้าหน้าที่
แจ้งผลต่อกองการเจ้าหน้าที่และมหาวิทยาลัยเพือ่
ประกาศและรายงานตัว

สิ้นสุด

ผลการดาเนินงาน : หลักสูตรได้วางแผนระยะยาวด้านอัตรากาลังอาจารย์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร กล่าวคือ
เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรในระดับปริญญาเอกนั้น ทางหลักสูตรได้แต่งตั้งอาจารย์ที่มีประสบการณ์การสอนมายาวนาน
และมีชื่อเสียงทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศเข้ามาทางานเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร ด้วยเหตุนี้จึงไม่มีอาจารย์ที่
แต่งตั้งขึ้นใหม่ แต่ทว่าทางหลักสูตรก็ได้วางแผนระยะยาว โดยได้ยึดระบบและกลไกการรับอาจารย์ใหม่ที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ที่มีอยู่เดิมอย่างต่อ เนื่อง โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรนั้นได้ประชุมเพื่อวางแผน วิเคราะห์
เกี่ยวกับการบริหารงาน การแต่งตั้งอาจารย์ และพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในวง
วิชาการด้านภาษาไทยทั้งในภูมิภาคและระดับประเทศ โดยมุ่งแต่งตั้งให้อาจารย์ประจาหลั กสูตรสร้างผลงานวิชาการและ
บริการวิชาการทางด้านภาษาไทยให้แก่สังคมเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ทางหลักสูตรได้พยายามสร้างความเชื่อมั่นโดยแต่งตั้งอาจารย์
ประจาหลักสูตรส่วนใหญ่เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงในระดับประเทศ อาทิ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ซึ่งเป็นกวีซีไรส์ หรือ
รศ.ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร ซึ่งเป็นอดีตเมธีวิจัยอาวุโส สกว. หรือ รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ ซึ่งเป็นผู้ได้รับผลงานรางวัลวิจัย
แห่งชาติ จากสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาสังคมศาสตร์ รวมทั้งยังเป็นกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ (วช.) สาขาปรัชญาในปัจจุบันนี้
ด้วย ซึ่งทาให้ผู้ส นใจภายนอกที่ ต้อ งการมาศึก ษาในระดับ ปริญญาเอกของหลักสูต รมีจานวนเพิ่มมากขึ้น และมาจาก
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ผลการดาเนินงาน
หลากหลายภูมิภาค ทั้งภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน รวมทั้งในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคลุ่มน้าโขง
นอกจากนี้ทางหลักสูตรก็มีกลยุทธ์ในเชิงการบริหารหลักสูตร โดยให้ผู้เรียนเรียนในรายวิชาหรือกลุ่มวิชาเฉพาะที่ตนสนใจ ซึ่ง
จาแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาษา วรรณกรรม และคติชน เป็นเหตุให้การเรียนการสอนในระดับปริญญาเอกมีความ
เข้มข้น และนิสิตที่จบการศึกษาไปนั้นมีศักยภาพทางด้านวิชาการได้เป็นอย่างดี
ระบบการบริหารอาจารย์

1.ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรเกี่ยวกับภาระงานและ
คุณภาพอาจารย์
2.ตรวจสอบข้อมูลของอาจารย์โดยภาพรวมและ
ตรวจสอบในระดับรายบุคคล

3.เปรียบเทียบกับ
มาตรฐานของ
หลักสูตร

YES

No

4.ร่วมกันหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
เกี่ยวกับอาจารย์

5.สรุปเป็นเชิงนโยบาย และแผนการพัฒนา
อาจารย์ (แผนการบริหารอาจารย์ 5 ปี)

6.แจ้งผู้เกี่ยวข้องเพื่อทราบและนาแผน
ไปสู่การปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันประชุมเพื่อวางระบบบริหารจัดการและการบริหารเกี่ยวกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
โดยทบทวน วิเคราะห์ระบบการบริหารอาจารย์ก่อนเปิดภาคเรียนในทุกๆ ภาคเรียน ทั้งในด้านภาระงานที่รับผิดชอบ การ
จัดทาโครงการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพในการทางานของอาจารย์ ตามแผนที่ได้กาหนดไว้ โดยทางหลักสูตรมุ่งเน้นที่
จะพัฒนาอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษา โดยได้ดาเนินการสอดคล้องตามนโยบายของทีมบริหารคณะ
ทั้งนี้ผลการดาเนินงานเกี่ยวกับอาจารย์ประจาหลักสูตรในวงรอบการประกันคุณภาพที่เป็นไปตามแผนนั้น อาจารย์
ประจาหลักสูต รได้ร่ วมประชุมหารือและพิจารณาถึงแนวทางในการดาเนิ นการเกี่ยวกั บอาจารย์ประจาหลักสูตรให้เกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดแก่หลักสูตรและผู้เรียน โดยประธานหลักสูตรได้นาเสนอประเด็นเกี่ยวกับการบริหารอาจารย์โดยภาพรวม
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
และรายบุคคล ทั้งนี้เน้นประเด็นพุ่งเป้าเพื่อพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้เป็นไปตามกรอบคุณภาพการประกันคุ ณภาพ
หลักสูตรด้วย หลังจากนั้นแล้วนาประเด็นดังกล่าวเข้าประชุมหารือในระดับคณะต่อไป
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

Flow Chart
อาจารย์ประจาหลักสูตร/คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ร่วมกันจัดทาแผนพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตร

1.ส่งเสริมการขอ
กาหนดตาแหน่งทาง
วิชาการ

จัดทาแผนพัฒนาบุคลากร หลักสูตร ปร.ด.ภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2.ส่งเสริมสนับสนุน
การศึกษาต่อระดับที่
สูงขึ้นด้วยทุนจาก
กองทุนต่างๆ

ส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาทางด้านวิชาการให้
เป็นไปตามแผนฯ ที่กาหนดไว้

มีระบบกากับติดตามการพัฒนาตนเองของหลักสูตร

3.สนับสนุนการ
เดินทางไปเสนอ
ผลงานทางวิชาการ
ต่างประเทศ
4.ส่งเสริมทุน
สนับสนุนการทาวิจัย

รายงานผลการดาเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

5.สนับสนุนการ
เดินทางไปราชการ

พัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรเป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนา
ระบบบริหารงานบุคลากรทางวิชาการของหลักสูตรฯ ให้มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล ตรวจสอบได้ และ
การส่งเสริมและพัฒนาสายวิชาการเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ซึ่งจะต้องส่ งเสริ มและพัฒ นาสายวิชาการให้ มีองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิช านี้ เพื่อที่จะได้
นาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร พัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพใน
ด้านการเรียนการสอน การวิจัย เพื่อรองรับการแข่งขันในระดับชาติและระดับภูมิภาคในกลุ่มประเทศอาเซียน
ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคตต่อไปได้ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกาลังใจให้บุคลากรสามารถทางานได้
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนให้สายวิชาการมีความก้าวหน้าในวิชาชีพในระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ว่า
จะเป็นคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น โดยมีระบบและกลไกการดาเนินงานการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์เป็นตัวขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุเป้าประสงค์อย่างเป็นลาดับตามขั้นตอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ร่วมกันวางระบบการส่งเสริมอาจารย์ในปีการศึกษา 2558 และได้มีมติร่วมกัน
ว่าในปี การศึกษานี้จ ะพุ่งเป้าเพื่อพัฒนาอาจารย์ โดยมีอาจารย์ที่เสนอเข้าร่ว มโครงการเพื่อการก้าวเข้ าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการของ ผศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ เข้าสู่ตาแหน่งรองศาสตราจารย์ ซึ่งทาให้อาจารย์
ประจาหลักสูตรใน 3 ลาดับแรกที่รับผิดชอบหลักสูตร มีตาแหน่งทางวิชาการในระดับรองศาสตราจารย์ทั้ง 3
คน ประกอบด้วย รศ.ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ รศ.ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร และ รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ ซึ่ง
ถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์และจุดขายให้แก่หลักสูตรด้านคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรได้เป็นอย่างดี
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ....3......คะแนน
2.3 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์
ปี พ.ศ.
2557
2558

จานวน
5
5

หมายเหตุ
คงอยู่เหมือนเดิมตั้งแต่ใช้หลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ.2556
คงอยู่เหมือนเดิม

ความพึงพอใจของอาจารย์

ผลที่เกิด อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ปี พ.ศ.2558 ค่าเฉลี่ย 3.86.........
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดาเนินงานการรับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-ผลการดาเนินงาน
การรับนิสิต
ผลการดาเนินงาน: หลักสูตรได้ดาเนินตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการวางแผนการรับและปฏิบัติตาม
กระบวนการรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งโดยการผ่านกระบวนการประชุมของหลักสูตรฯ โดย
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย
ทั้งนี้ ก่อนที่หลักสูตรจะมีการรับนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร
เพื่อทบทวนการรับนิสิตใหม่เมื่อปีการศึกษาที่แล้ว คือ ปีการศึกษา 2558 โดยได้ประชุมเรื่องการออกข้อสอบ
ลักษณะการวัดทักษะความรู้ทางการศึกษาด้านภาษาไทย แล้ววิเคราะห์ข้อสอบ หลังจากนั้นอาจารย์ประจา
หลักสูตรก็รวมกันปรับปรุงข้อสอบเพื่อนาไปใช้สอบเข้า เพื่อให้ผลการคัดเลือกผู้เข้าศึกษามีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
และเป็นไปตามเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการรับสมัครเริ่มจากการกาหนดจานวนรับและคุณสมบัติของผู้สมัคร การประชาสัมพัน ธ์ การับ
สมัครทางเว็บไซต์ และการสมัครด้วยตนเอง การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และการสอบ
คัดเลือก การประกาศรายชื่อ และการรายงานตัว โดยมีลาดับขั้นตอนต่อไปนี้
1. วัน – เวลา ในการดาเนินการการสอน
ภาคต้น เดือนสิงหาคม-ธันวาคม
ภาคปลาย เดือนมกราคม-พฤษภาคม
ภาคฤดูร้อน เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
2. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548
หมวด 5 ข้อ 17 (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ข) โดยมีคุณสมบัติดังนี้
2.1 สาหรับแบบ 1.1 และ 2.1 รับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาโทหรือเทียบเท่าสาขาวิชาภาษาไทย การ
สอนภาษาไทย ภาษาศาสตร์ วรรณคดีเปรียบเทียบ จารึกภาษาไทย ไทยศึกษา วัฒนธรรมศึกษา ภาษา
ตะวันออก นิเทศศาสตร์ มานุษยวิทยา รวมถึงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ ง หรือกาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษา
สุดท้ายของสาขาที่กล่าวมาแล้ว และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
2.2 สาหรับแบบที่ 1.2 และ 2.2 รับผู้สาเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าสาขาวิชาภาษาไทย การ
สอนภาษาไทย ภาษาศาสตร์ วรรณคดี เปรียบเที ยบ จารึ กภาษาไทย ไทยศึ กษา วัฒ นธรรมศึก ษา ภาษา
ตะวันออก นิเทศศาสตร์ มานุษยวิทยา รวมถึงสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือกาลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษา
สุดท้ายของสาขาที่กล่าวมาแล้ว และต้องมีคุณสมบัติอื่นตามดุลยพินิจของกรรมการบริหารหลักสูตร
2.3 รับทั้งนิสิตชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยได้คะแนนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.25
2.4 ผู้เข้าศึกษาแบบที่เรียนต้องมีประสบการณ์การวิจัยหรือมีบทความในวารสารระดับชาติไม่น้อยกว่า 2
เรื่อง
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ผลการดาเนินงาน
2.5 คุณสมบัติอื่นให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคามว่าด้วยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และประกาศของมหาวิลัยมหาสารคาม
2.6 ในกรณีที่มีคุณสมบัติไม่ตรงข้อกาหนด ให้อยู่ในความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2.7 วิธีการคัดเลือกผู้เข้าศึกษา เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 หมวด 5 ข้อ 17 (ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ข) โดย
1) ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครจากใบสมัคร โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
2) สอบผ่านข้อเขียน และ/หรือสอบผ่านการสัมภาษณ์ ที่คณะกรรมการบริหารหลักสูตรกาหนด
3) ผ่านการพิจารณาเค้าโครงวิทยานิพนธ์เบื้องต้นที่นาเสนอ โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ผลการดาเนินงาน: มีระบบการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โดยดาเนินการตามลาดับขั้นตอนที่วางไว้
โดยร่วมเป็นคณะกรรมการดาเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา และดาเนินการหลังจากนิสิตได้รับการ
ปฐมนิเทศจากมหาวิทยาลัยแล้ว
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อม พบว่ารายละเอียดดังนี้
1. ปัญหาของนิสิตแรกเข้า
1) ผู้เข้าศึกษาขาดประสบการณ์ในการวิจัย
2) ผู้เข้าศึกษามี่ความรู้ความเชี่ยวชาญที่ไม่ลึกซึ้ง เป็นความรู้ที่กว้างไม่เน้นเฉพาะทาง
2. กลยุทธ์ในการดาเนินการเพื่อแก้ไขปัญหา/ข้อจากัดของนิสิตในข้อ 2.3
1) มีการแยกกลุ่มวิชาออกเป็นสาย เพื่อเน้นเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น คือ สายภาษา สายวรรณกรรม
และสายคติชน
2) มีการจัดโครงการสัมมนาวิธีวิจัยให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นิสิต และฝึกงานวิจัยภาคสนาม
3) มีการจัดการเรียนการสอนแบบพุ่งเป้า โดยมุ่งเน้นเรื่องการวิจัยของนิสิตในระดับปริญญาเอก
4) มีการจัดอบรมประสบการณ์ทางาน และจัดหางานให้ตรงกับสาขาวิชาเรียน
5) มีการฝึกอบรมด้านการวิจัย และการทางานวิจัยด้านภาษาไทย โดยให้นิสิตเป็นผู้ช่วยวิจัยของ
อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิจัย
3. แผนการรับนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาภายในระยะ 5 ปี
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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3.2 ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2553
2554
2555
2556
2557
2558

จานวนผู้มารายงานตัว

จานวนที่ลงทะเบียนเรียน

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

5
5
10
15
10
10

0
0
0
0
0
0

5
5
10
15
10
10

5
13
16
11
7
8

0
0
0
0
0
0

5
13
16
11
7
8

4
8
9
3
4
4

0
0
0
0
0
0

4
8
9
3
4
4

3
7
9
2
4
4

0
0
0
0
0
0

3
7
9
2
4
4

A1
B1
C1
D1
E1
F1

A2
B2
C2
D2
E2
F2

A3
B3
C3
D3
E3
F3

2553

จานวนนิสิตคงอยู่
2555
2556

2554

2558

2557

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

3
0
0
0
0

0
0
0
0
0

3
0
0
0
0

3
7
9
0
0

0
0
0

3
7
9
0
0

3
7
8
0
0

0
0
0

3
7
8
0
0

3
7
8
5
0

0
0
0
0

3
7
8
5
0

2
6
8
5
5

0
0
0

2
6
8
5
5

1
6
8
4
4
4

0
0
0

1
6
8
4
4
4

2553
2554
2555
2556
2557
2558

2553

จานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

ปกติ

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า

จานวนผู้สมัคร

จานวนที่ประกาศรับ

จานวนที่รับเข้า

0
0

2554

0
0

0

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
2556

2555

0
0

2557

0
0
0

2558

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

3

0

3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

3.3 รายงานผลการดาเนินงานการส่งเสริมและพัฒนานิสิต –ตัวบ่งชี้ที่ 3.2—
ผลการดาเนินงาน
การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
ผลการดาเนินงาน:
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบกลไกในการรับนิสิต
ที่ชัดเจน ประเมินผลสรุปผล และวางแผนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
หลั กสู ตรฯ ได้ดาเนิ น การจั ดทาระบบการควบคุม การดูแลและการให้ คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษาของหลักสูตรฯ โดยมีมุ่งการพัฒนาและส่งเสริมการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา “แบบพุ่ง
เป้ า ” โดยมุ่ งเน้ น ในรายวิช าสั มมนาหั ว ข้อวิทยานิพ นธ์และการพั ฒ นาด้านองค์ ความรู้การวิ จัยเป็นส าคั ญ
นอกจากนี้ยังมีการกาหนดกรอบการทางานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนิสิต ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. หลักสูตรได้จัดทาและดาเนินการตามระบบการควบคุม การดูแล และการให้คาปรึกษาวิทยานิ พนธ์
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
ในระดั บ บั ณฑิ ต ศึก ษา โดยที่ ป ระชุม คณะกรรมการบั ณฑิ ต ศึก ษาและอาจารย์ป ระจ าหลั กสู ต ร
พิจารณาให้ความเห็นชอบในการดาเนินการ
2. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรฯ มีความสนใจและเป้าหมายในการทาวิจัยที่หลากหลายกลุ่ม
หรือแขนง ดังนั้นอาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ผู้ให้คาปรึกษาจึงต้อ งมีความรู้ความเข้าใจในการให้
คาปรึกษา โดยจาแนกออกเป็น 32 กลุ่มหลักๆ ได้แก่ กลุ่มวรรณคดี กลุ่มภาษา และกลุ่มคติชน ใน
การดาเนินงานมีรายละเอียดดังนี้
2.1 นิ สิ ตที่ เ ข้า ศึ กษาในปี การศึก ษาใหม่ ส่ ว นใหญ่ นิสิ ต มีค วามต้ องการปรึก ษาในเรื่ อ งของการ
ลงทะเบียนเรียน ความรู้ทั่วไป เนื้อหาสาระรายวิชา วิธีการหรือการประเมินผลการศึกษาในการ
จัดกาเรียนการสอน
2.2 นิสิตที่สิ้นสุดการเรียนในเนื้อหารายวิชาแล้ว โดยมากต้องการที่จะปรึกษาในเรื่องหัวข้อและ
วิธีการดาเนินการจัดทาวิทยานิพนธ์ ซึ่งทางหลักสูตรก็ได้ดาเนินการด้วยวิธีการให้นิสิตเรียนใน
รายวิชา Special Topic ในเทอมสุดท้ายก่อนสิ้นสุดการเรียนรายวิชา ทั้งนี้เพื่อให้นิสิตได้รับ
คาปรึกษาและข้อแนะนาด้านการทาวิทยานิพนธ์ ตลอดจนพัฒนาหัวข้อวิทยานิพนธ์ที่ตนเอง
สนใจ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการทั้งใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติ การนานิสิตออกเก็บข้อมูลวิจัยในสนามเพื่อให้นิสิตเกิดทักษะ
และสามารถค้นหาประเด็นการวิจัยได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น
2.3 นิสิตที่ตกค้างไม่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด โดยมากนิสิตมีความประสงค์
ที่ต้องการปรึกษาในเรื่องการสอบ การแก้ไข การตีพิมพ์บทความเพื่อขอจบการศึกษา และการ
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. จากรายละเอียดต่างๆ ในข้อที่ 2 หลักสูตรฯ ได้จัดกิจกรรมและโครงการเพื่อให้ความรู้ หรือ พัฒนา
และสนับสนุนการดาเนินการในแต่ละเรื่อง โดยมีการจัดกิจกรรมและโครงการดังนี้
3.1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มมส.
3.2 โครงการติดตามรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ประจาปีการศึกษา
3.3 โครงการจัดอบรมการเขียนงานวิจัยและบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลที่เป็น
ที่ยอมรับและใช้จบการศึกษาตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.4 กิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
3.5 กิจกรรมการเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
4. นิสิตที่ต้องการรับคาปรึกษาหรือข้อมูลเกี่ยวกับวิทยานิพนธ์ที่สังกัดภาควิชาภาษาไทยและภาษา
ตะวันออก มีช่องทางให้นิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลและรับคาปรึกษา ดังนี้
4.1 นิสิตที่ต้องการติดต่อสอบถามเพื่อขอรับคาแนะนาหรือคาปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาหรือ
คณาจารย์ในหลักสูตรฯ โดยตรง ซึ่งคณาจารย์สามารถให้คาปรึกษานิสิตได้เมื่ออยู่ในชั้นเรียน
ให้คาปรึกษาในห้องพักอาจารย์หรือมีการนัดหมายโดยตรงเพื่อให้คาปรึกษาแล้วแต่กรณี
4.2 นิสิตที่ไม่อยู่ในพื้นที่มหาวิ ทยาลัย อยู่ต่างจังหวัด หรือพื้นที่ต่างประเทศ (กลุ่มนิสิตเดิมที่ยังไม่
สาเร็จการศึกษา) สามารถโทรศัพท์มาขอรับการปรึกษาจากบุคลากรสนับสนุนที่รับผิดชอบใน
งานบัณฑิตศึกษาของคณะ หรือคณาจารย์ได้
4.3 นิสิตสามารถติดต่อสอบถามขั้นตอน วิธีการ หรือกระบวนการในการดาเนินการต่างๆ เกี่ยวกับ
หลักสูตรจากบุคลากรสายสนับสนุนที่รับผิดชอบฝ่ายบัณฑิตศึกษาหรือภาควิชา หรือคณาจารย์
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ผลการดาเนินงาน
เพื่อดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
4.4 ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย นิสิตสามารถตรวสอบและสอบถามข้อมูลวิทยานิพนธ์ผ่าน
ระบบเครือข่าย Internet หรือ social Network ซึง่ ในแต่ละหน่วยงานได้พัฒนาระบบเพื่อสนับ
สนุนการดาเนินการดังกล่าว อีกทั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรบางท่านก็ยังใช้ระบบ Line ระบบ
facebook.com เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5. การรับคาปรึกษาในแต่ละช่องทางตามข้อ 4 นั้น ในกรณีที่นิสิตต้ องการติดต่อหรือประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นภายนอกหลักสูตร ภาควิชาหรือคณะ อาจารย์หรือบุคลากรที่ให้คาปรึกษาจะแนะนา
วิธีการ ขั้นตอน กระบวนการ หรือประสานงานล่วงหน้าให้แก่นิสิตเพื่อให้เกิดความรวดเร็วคล่องตัว
มากยิ่งขึ้น ดังมีรายละเอียดตามลาดับดังนี้
5.1 หน่วยงานภาคนอกคณะ ประกอบด้วย
1) บัณฑิตวิทยาลัย เป็ นหน่วยงานระดับคณะ ที่มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย นิสิตที่มีปัญหาในการดาเนินการสามารถยื่นคาร้องเพื่อขอ
ดาเนินการ ทั้งนี้นิสิตจะต้องศึกษาปฏิทินการศึกษาที่มหาวิทยาลัยกาหนด เพราะเมื่อพ้น
ระยะเวลาที่กาหนดแล้วจะไม่สามารถดาเนินการได้ ยกเว้นมีเหตุสุดวิสัย ผู้มีอานาจจะได้
วินิจฉัยหรือพิจารณาตามหลักฐานและข้อมูลต่อไป
2) กองทะเบี ย นและประมวลผล เป็น หน่ว ยงานระดับ กองที่ รับผิ ด ชอบในการรายงานตั ว
ลงทะเบียนเรียน ผลการศึกษา เอกสารสาคัญทางการศึกษา และการสาเร็จการศึกษา
3) กองคลังและพัสดุ เป็นหน่วยงานระดับกองที่รับผิดชอบในการรับชาระเงินค่าหน่วยกิจ ตาม
เอกสารที่บัณฑิตวิทยาลัยได้พิจารณาอนุมัติ และค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียม
อื่นๆ ตามที่ระเบียบมหาวิทยาลัยมหาสารคามกาหนด
5.2 หน่วยงานภายในคณะ ประกอบด้วย
1) เจ้าหน้าที่ในฝ่ายบัณฑิตศึกษา เป็นบุคลากรที่นิสิตจะต้องติดต่อและประสานงานตั้งแต่เข้า
มาศึกษาจนกระทั่งสาเร็ จการศึกษา การดาเนินการทางการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่
ปรากฏในคาร้องหรือเอกสารต่างๆ ที่นิสิตต้องแจ้งความประสงค์จะต้องผ่านการคัดกรอง
จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัณฑิตศึกษาเพื่อให้มีความถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด ก่อนเสนอ
ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
2) คณาจารย์ภายในภาควิชา เป็นบุคคลที่สามารถให้คาปรึกษาแก่นิสิตได้ กรณีที่อาจารย์ที่
ปรึกษาของนิสิตไม่อยู่ เดินทางไปราชการ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุสุดวิสัย
3) คณาจารย์ภายในคณะ สามารถให้คาปรึกษาในหลักการทั่วไปเกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการหรือ
การดาเนินการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนได้
4) หน่วยงานอื่นๆ ภายในคณะที่เกี่ยวข้อง นิสิตจะต้องติดต่อและประสานงานอย่างต่อเนื่อง
เช่น สานักงานเลขานุการคณะ หรือห้องสมุดคณะ เป็นต้น
6. การให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาแก่นิสิตมีความแตกต่างจากการให้คาปรึกษาทาง
วิชาการทั่วไป กล่าวคือ ที่เข้าใจและความใส่ใจของทั้งนิสิตและคณาจารย์ที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้น
ผู้ที่เกี่ย วข้องหรือหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือบูรณาการในการจัดทา
ระบบหรือกลไกในเรื่องดังกล่าว ซึ่งการดาเนินการจะเกิดผลสัมฤทธิ์หรือประสบผลสาเร็จได้เพียงใด
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ผลการดาเนินงาน
นั้นทางหลักสูตรฯ ได้กาหนดวิธีการการดาเนินงาน ดังนี้
6.1 สรุป ผลและจั ดทารายงานการควบคุม การดูแล และการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา
6.2 ประเมิ น ผลการด าเนิ น การควบคุ ม การดู แ ล และการให้ ค าปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นระดั บ
บัณฑิตศึกษา ด้วยการสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
7. จัดทารายงานการควบคุม ดูแล และการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาและนาเสนอ
ที่ประชุมบัณฑิตศึกษาระดับคณะเพื่อทราบและพิจารณาในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ต่อไป
8. เมื่อหลักสูตรฯ ได้พิจารณาข้อมูลการควบคุม การดูแล และการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา และคณะรับทราบผลการดาเนินการแล้ว ได้ดาเนินการติดตาม ปรับปรุง และพัฒนา
ระบบการควบคุม การดูแล การให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ เพื่อ
กาหนดเป็นแผนในการดาเนินการในวงรอบปีการศึกษาต่อไป
ระบบการควบคุ ม การดู แ ล และการให้ ค าปรึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์ ใ นระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่
หลักสูตรฯ ได้สร้างขึ้นมานี้ เป็นกลไกสาคัญที่บุคลากรทุกคนต้องให้ความสาคัญในการดาเนินการ
ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการในทุกภาคส่วน เพื่อให้นิสิตได้ รับคาปรึกษาที่ตรงตามความต้องการและ
สามารถศึกษาเล่าเรียนในคณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพ
ของการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ และของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ต่อไป ดัง
แผนภูมิต่อไปนี้
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Flow Chart
หลักสูตรฯ ร่วมกับบัณฑิตศึกษาของคณะฯ กาหนดแผนการให้คาปรึกษา
ด้านวิชาการและวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิต

นิสิตผูร้ ับบริการต้องการคาปรึกษาในเรื่องการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา หรือ
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการจัดทาวิทยานิพนธ์หรือการตีพิมพ์บทความ

ติดต่อผ่านโทรศัพท์/ไลน์/Facebook คณาจารย์
หรืองานบัณฑิตศึกษา

นิสิตผูร้ ับบริการไปติดต่อที่
ห้องบัณฑิตศึกษา

ติดต่อด้ วยตนเอง

ให้คาปรึกษาและให้
ข้อมูลทางวิชาการที่
เกี่ยวข้องแก่นิสิต
ผู้รับบริการ

นิสิตผูร้ ับบริการติดต่อ
เจ้าหน้าที่ฝ่าย
บัณฑิตศึกษาฯ

รายงานผลการดาเนินงาน

ติดตาม/ปรับปรุง/พัฒนา

คาอธิบาย Flow Chart
การให้คาปรึกษาทางวิชาการและการทาวิทยานิพนธ์แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาของหลักสูตรภาษาไทยนั้น
บุคลากรที่ทาหน้าที่ในการให้คาปรึกษาจะต้องเป็นผู้มีความชานาญการ รอบรู้ และมีทักษะในการให้บริการ
การให้คาปรึกษา และการประสานงาน เพื่อให้ผู้รับบริการที่ต้องการคาปรึกษาที่ติดต่อผ่านช่องทางต่างๆ ที่
หน่วยงานกาหนด ซึ่งช่องทางหลักที่ผู้รับบริการติดต่อเพื่อขอรับบริการหรือคาปรึกษา ประกอบด้วย การติดต่อ
ผ่านเคาน์เตอร์บริการโดยตรง หรือการติดต่อทางโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆ เช่น ไลน์ Facebook งาน
บัณฑิตศึกษาคณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์ ได้รับการให้ บริการ การให้ คาปรึกษาทางวิช าการและ
วิทยานิพนธ์และอื่นๆ หรือแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
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ภายหลังจากการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ บุคลากรที่ปฏิบัติงานจะรายงานผลการดาเนินงานในแต่
ละส่วนให้ผู้บังคับบัญชาได้ทราบ ซึ่งรวมไปถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการปรับปรึงหรือพัฒนา และ
หน่วยงานจะนาข้อมูลไปปรับเป็นแผนการให้คาปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตในหลักสูตรฯ ต่อไป
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและศตวรรษที่

21

ผลการดาเนินงาน มีกลไก ระบบการทางาน การดาเนินงาน การตรวจสอบและปรับปรุงพัฒนา ดังนี้
1.กาหนดตัวบ่งชี้ทักษะการเรียนรู้ในกลุ่มประชาคมอาเซียนและศตวรรษที่ 21 ของนิสิต โดยคณาจารย์
ในหลักสูตรฯ ได้ร่วมกันประชุมกันกาหนดคุณลักษณะ/ทักษะการเรียนรู้ในยุคของประชาคมอาเซียน เช่น การ
คิดวิเคราะห์ การใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล การแก้ปัญหา ฯลฯ
2.วิเคราะห์ห ลักสูตรและแผนการเรียนการสอนใน มคอ.3 โดยกรรมการหลั กสูตรและคณาจารย์ใน
ภาควิชาฯ ร่วมกันวิเคราะห์ห ลักสูตร ตลอดจนออกแบบการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาเพื่อให้
สอดคล้องกับคุณลักษณะที่กาหนด
3.ปฏิบัติการสอน โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาเมื่อปฏิบัติการสอนตามแผนที่ได้ออกแบบ
ร่วมกัน
4.ประเมินผลในแต่ละรายวิชา โดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละคนประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของตนเองว่า
บรรลุตามเป้าประสงค์หรือไม่ อย่างไร
5..สะท้อนผลการประเมินในแต่ละรายวิชา โดยคณาจารย์ในหลักสูตรฯ ร่วมกันสะท้อนผลการจัดการ
เรียนการสอนของแต่ละบุคคลเพื่อนาเสนอผลไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในช่วงปี พ.ศ. 2560 ต่อไป โดย
มีลาดับกระบวนการขั้นตอนดังนี้
กระบวนการขั้นตอน
1) เริ่มต้น
2) กาหนดตัวบ่งชี้ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และความเป็นประชาคมอาเซียนของนิสิต
3) วิเคราะห์หลักสูตรและแผนการสอนใน มคอ.3
4) ปฏิบัติการสอน
5) ประเมินผลในแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
6) สะท้อนผลการประเมินในแต่ละรายวิชา
7) สิ้นสุด

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
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3.4 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ --ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีผู้สาเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2557) จานวน..3...
คน ดาเนินการสารวจผลการประเมินคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จานวน..1.คน คิดเป็น
ร้อยละ.33.33 ของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) เท่ากับ..4.66.. รายละเอียด
ดังตาราง
ที่
1
2
3
4
5
6

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

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
4.00 คะแนน
5.00 คะแนน
5.00 คะแนน
4.83 คะแนน
4.50 คะแนน
............ คะแนน
4.66 คะแนน

3.5 รายงานผลการดาเนินงานผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาทีต่ ีพิมพ์หรือเผยแพร่ -ตัวบ่งชี้ที่ 2.2ข้อมูลพืน้ ฐาน
1. ผู้สาเร็จการศึกษา
2. ผลรวมถ่วงน้าหนักคุณภาพของผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา
2.1 ผลรวมถ่วงน้าหนักคุณภาพของผลงานของนิสิต
- น้าหนักคุณภาพ 0.2
- น้าหนักคุณภาพ 0.4
- น้าหนักคุณภาพ 0.6
- น้าหนักคุณภาพ 0.8
- น้าหนักคุณภาพ 1.0
2.2 ผลรวมถ่วงน้าหนักคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
- น้าหนักคุณภาพ 0.2
- น้าหนักคุณภาพ 0.4
- น้าหนักคุณภาพ 0.6
- น้าหนักคุณภาพ 0.8
- น้าหนักคุณภาพ 1.0
3. ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักคุณภาพผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา
คะแนน (เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป)

จานวน
1
1,660
8
24
4
2

1
207.5
5

การวิเคราะห์ผลที่ได้การเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

34

3.6 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต--ตัวบ่งชี้ที่ 3.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของนิสิต
ผลที่เกิด: อยู่ครบ ร้อยละ 100
การสาเร็จการศึกษา

ผลที่เกิด: นิสิตร้อยละ 100 ตั้งแต่เปิดหลักสูตรในระดับปริญญาเอก ใช้เวลามากกว่า 3 ปี จึงจะสาเร็จ
การศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผล
1.นิสิตส่วนใหญ่ล่าเรียนบางเวลา และเมื่อจบการเรียนเนื้อหารายวิชาแล้ว ก็ได้กลับไปปฏิบัติงาน ซึ่งยังคง
ต้องปฏิบัติงานประจาในหน่วยงานต้นสังกัด จึงทาให้การทางานวิจัยไม่เต็มเวลา ทาให้การทุ่มเทต่อการวิจัยมี
ข้อจากัด และการทางานวิจัยไม่ต่อเนื่อง
2.นิสิตมีปัญหาส่วนตัว เช่น มีปัญหาครอบครัว มีปัญหาด้านการเงิน ปัญหาด้านสุขภาพ ฯลฯ
แนวทางการแก้ไขปัญหา
1.หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมประชุมรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ในทุกๆ ภาคการศึกษา มีการจัด
อบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ
การให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและความรู้ให้แก่นิสิตในการที่จะได้
ศึกษา ค้นคว้า มองเห็นปัญหา และวิธีการแก้ไขได้อย่างรอบด้าน
2.บัณฑิตศึกษาประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดห้องบัณ ฑิตศึกษาที่เรียกว่า “ห้องวิจัย
บัณฑิต” โดยมีคณาจารย์ และเจ้าหน้ าที่ดูแลคอยให้ คาแนะนาและคาปรึกษาตามเวลานัด นอกจากนี้ยังมี
กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตเข้าร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทางานวิจัยและการ
เรียนกับรุ่นพี่ รุ่นน้อง และคณาจารย์ทังในสถานที่และนอกสถานที่
ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
ผลที่เกิด: นิสิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.27 (จากคะแนนเต็ม 5)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
4.1 ข้อมูลรายวิชา
ชื่อรายวิชา

ภาค
A+ A B+ B C+ C D+ D F S U I W AU R
การศึกษา

จานวนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียน

จานวนนิสิตที่
สอบผ่าน

2

2

0106901

1/58

2

0106905

1/58

1

1

1

0106907

1/58

1 1

2

2

0106910

1/58

2 1

3

3

0106912

1/58

2

2

0106913

1/58

3

3

0106917

1/58

1

1

0106918

1/58

1 1

2

2

0106909

2/58

1

2

2

0106911

2/58

1

1

1

0106920

2/58

1 1

2

2

0106902

2/58

1

1

1

2
3
1
1

4.2 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้ผดิ ปกติ

มาตรการแก้ไข

-

-

-

-

-

-

4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้

-

-

-

-

-

4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา

แผนการปรับปรุง

-

-

-

-

4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ด้านความรู้

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
-การบรรยายของอาจารย์ผู้สอน
-การนาเสนอประสบการณ์การเรียนการสอนของคณาจารย์และ
นิสิต
-การวิเคราะห์ แนวคิด ทฤษฎี และองค์ความรู้ด้านวิชาการ
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ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ด้านทักษะทางปัญญา

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

-การวิเคราะห์ตีความเนื้อหาที่เรียนรู้
-การวิ เ คราะห์ ค วามรู้ สู่ ก ารเขี ย นบทความวิ จั ย และบทความ
วิชาการ
-การนาเสนอผลงานจากการเรียนรู้และศึกษาวิเคราะห์ในชั้นเรียน
-การสังเคราะห์องค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนในเนื้อหารายวิชา
เป็นการสรุปและประมวลผลการเรียนรู้ทั้งหมดในรายวิชานั้นๆ
-กระตุ้นให้นิสิตตั้งใจฟังอาจารย์บรรยายและตั้งใจฟังการนาเสนอ
ผลงานของเพื่ อ นที่ เ สนอความคิ ด เห็ น ในชั้ น เรี ย นและนอก
ห้องเรียน
-การติดตามผลงานการทางานที่นิสิตได้รับมอบหมายให้ตรงเวลา
ที่กาหนดไว้
-การบรรยายเนื้อหาในแต่ละบท พร้อมการสอดแทรกประเด็น
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้แนวคิดเรื่องคุณธรรม และจริยธรรมที่
เกี่ยวข้อง
-การแทรกแนวคิดเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมด้านการวิจัยที่มีคณ
ุ
และโทษต่อการเรียนการสอนในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
-การอภิปรายกลุ่ม
-การก าหนดให้ นิ สิ ต หาตั ว อย่ า งที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ประเด็ น ด้ า น
คุณธรรมและจริยธรรมมาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในชั้น
เรียน
-การวิเคราะห์เนื้อหาด้วยการออกแบบโครงร่างเนื้ อหาของหัวข้อ
ที่นิสิตสนใจศึกษาค้นคว้า
-การคิดวิเคราะห์เนื้อหาจากหัวข้อที่นิสิตสนใจค้นคว้าเพื่อนาไปสู่
การเขี ย นวิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละเขี ย นบทความวิ จั ย และผลงานทาง
วิชาการอื่นๆ
-ร่วมกันวิเคราะห์เพื่อสรุปการเรียนในแต่ละบทกับการนาความรู้
ไปประยุกต์ใช้
-การมอบหมายให้นิสิตอ่านบทความเพื่อวิเคราะห์และนาเสนอใน
รูปรายงานเป็นกลุ่ม
-การมอบให้นิสิตรายงานบุคคลทารายงานที่ให้วิเคราะห์ข้อมูลใน
แต่ละบท
-การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อซักถามระหว่างผู้เรียนและ
ผู้สอน และระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง
-กาหนดเวลาในการส่งงานที่มอบหมายให้ชัดเจน
-จัดกิจกรรมในการวิเคราะห์เป็นกรณีศึกษา
-การมอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเว็บไซต์และ
ฐานข้อมูลการวิจัยต่างๆ และทารายงานนาเสนอในชั้นเรียน
-การอ่านตารา บทความภาษาอังกฤษ เพื่อฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ
ในการพั ฒ นาและแสวงหาองค์ ค วามรู้ ด้ า นภาษา คติ ช น และ
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วรรณกรรม
-งานเดี่ยว และสะสมงานส่งท้ายเทอม
-งานกรณีศึกษา เฉพาะประเด็นที่สนใจนามาวิเคราะห์ด้วยการสืบ
ค้นหาองค์ความรู้ผ่านระบบการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาทิการสืบค้นข้อมูลวิทยานิพนธ์ในระบบ Thailis เป็นต้น

4.6 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จานวนอาจารย์ใหม่
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

 มี
 มี
 มี

 ไม่มี
 ไม่มี
 ไม่มี

4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จดั หรือเข้าร่วม

จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม

จานวนบุคลากรสายสนับสนุน สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์
ที่เข้าร่วม
ทีผ่ ู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ในวันที่ 16-18 พ.ค. 59
ณ จังหวัดระยอง

นางพวงเพชร วอนวัฒนา

2.การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างบุคลากรกองทะเบียนและ
ประมวลผล และบุคลากรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทา
มคอ.2 ถึง มคอ.7 วันที่ 8 มิ.ย. 59
1. วิทยากรในการอบรมหัวข้อ
อ.ดร.โสภี อุ่นทะยา
“การเขียนเชิงวิชาการ” คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ในวันที่ 28 มี.ค. 59
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
อ.ดร.โสภี อุ่นทะยา
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยร้อยเอ็ด ในวันที่ 18
พ.ย. 58
3. วิทยากรอบรมการเขียน
อ.ดร.โสภี อุน่ ทะยา
แผนปฏิบัติราชการและการ
ปรับปรุงหลักสูตร คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นางพวงเพชร วอนวัฒนา
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1. พัฒนาระบบแนวคิดสาหรับการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
2. นาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ในการปฎิบัติงาน
3. มีจิตสานึกในการปฏิบัติงานเพื่อ
องค์กร
4. มีการทางานร่วมกันเป็นทีม
1. ขอให้กองทะเบียนและ
ประมวลผลจัดทาตัวอย่างที่ดี ใน
การเสนอขออนุมัติหลักสูตร ที่ใช้
เวลาน้อยที่สุด
2. จัดทาระบบบันทึกข้อมูล มคอ.3
โดยให้กองทะเบียนเป็นระบบกลาง
1. เข้าใจหลักการเขียนเชิงวิชาการ
2. สามารถเขียนโครงการ/รายงาน
เชิงวิชาการได้
1. ร่วมพิจารณาแผนงานการ
บริหาร/งานวิชาการ/งานวิจัย
2. การจัดการศึกษาในสาขาวิชา
ต่าง ๆ
1. เข้าใจหลักการเขียนแผนปฏิบัติ
ราชการ
2. ร่วมพิจารณาหลักสูตรสาขา
ภาษาไทย
3. เข้าใจกระบวนการจัดการเรียน
การสอน
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4. วิทยากรโครงการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติฯ ในวันที่
20-21 ก.ค. 59 ณ จังหวัด
หนองคาย

รศ.ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ
อ.ดร.โสภี อุ่นทะยา
รศ.ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร
ผศ.ดร.ธนานันท์ ตรงดี
ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี

1. เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน
มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่
20 ในระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค.
58 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
2. โครงการเก็บข้อมูลภาคสนาม
ในระหว่างวันที่ 12-13 ก.ย. 58 ณ
แก้งละว้า อาเภอบ้านไผ่ จังหวัด
ขอนแก่น
3. วิทยากรบรรยายเรื่อง “ค่ายรัก
การอ่าน สร้างงานเขียน” ใน
ระหว่างวันที่ 4-6 ก.พ. 59 ณ
อุทยานแห่งชาติเขาปู-่ เขาย่า
อาเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
4. เข้าร่วมโครงการ “สัมมนาการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ตามแนวทาง
ของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ประจาปีการศึกษา
2558 ในวันที่ 27 ม.ค. 59 ณ
ป้องประชุมอินทนิล คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ
เข้าร่วมโครงการวรรณคดีวิถีไทย
ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย.58 ณ
กรุงเทพฯ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
5. เข้าร่วมโครงการ “มูลนิธิทาง
อีสาน” และเสวนาในหัวข้อ “เจาะ
ซอกหาแก่น” ด้านศิลปะ-การ
แสดงพื้นบ้านวรรณกรรม ใน
ระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค. 58
1. โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ
เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและ
ศักยภาพนิสิตสาขาวิชาภาษาไทย
ในวันที่ 29 ส.ค. – 13 ก.ย. 58
1. เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เรื่อง ความเชื่อ เรื่องเล่า
ตานาน กับชาติพันธุ์ในลุ่มน้าโขง
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์

พวงเพชร วอนวัฒนา

-เพื่อให้มีความรู้เรื่องการจัด
โครงการสัมมนาระดับนานาชาติ
ประกอบการสาเร็จการศึกษาของ
นิสิต
-เพิ่มพูนความรู้ และการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้เข้าร่วมสัมมนาในการต่อยอดทาง
วิชาการ
- เพื่อให้ได้ความรู้ใหม่ ทันต่อ
เหตุการณ์โลกปัจจุบัน เพื่อทอด
ถ่ายและแนะนานิสิตต่อไป

รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์

-เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพื้นที่
สนามจริงจากประสบการณ์ตรง
เพื่อถ่ายทอดให้แก่นิสิตต่อไป

รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์

- เพิ่มพูนความรู้
- แลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์
และต่อยอดผลงานทางวิชาการ

รศ.ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ
ผศ.ดร.ธนานันท์ ตรงดี
ผศ.ดร.บัญญัติ สาลี
รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์
ผศ.ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์
ผศ.ดร.ราชันย์ นิลวรรณาภา

- เพื่อให้ได้รับความรู้ความเข้าใจ
และสามารถดาเนินการต่อได้

ผศ.ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์

- เพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์

รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์

- เพิ่มพูนความรู้
- แลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์
และต่อยอดผลงานทางวิชาการ

ผศ.ดร.ธนานันท์ ตรงดี

- เพิ่มพูนความรู้
- แลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์
และต่อยอดผลงานทางวิชาการ

รศ.ดร.ปฐม หงส์สุวรรณ

- เพิ่มพูนความรู้
- แลกเปลีย่ นเรียนรู้ประสบการณ์
และต่อยอดผลงานทางวิชาการ

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ระหว่างวันที่ 11-12 ก.พ. 59
1. โครงการศึกษาข้อมูลภาคสนาม
“วัฒนธรรมและภูมปิ ัญญา
ท้องถิ่น” ในวันที่ 12 พ.ย. 58

รศ.ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร

-เพื่อเพิ่มพูนความรู้ และพื้นที่
สนามจริงจากประสบการณ์ตรง
เพื่อถ่ายทอดให้แก่นิสิตต่อไป

4.8 รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-ผลการดาเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
1.ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เกี่ยวกับหลักสูตรและสาระเนื้อหารายวิชาใน
2.ตรวจสอบข้อมูลการประเมิน/ข้อเสนอแนะการ
จัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชา

3.ร่วมกันพิจารณาว่าโดยภาพรวมของหลักสูตรและแต่
ละรายวิชาควรปรับปรุงหรือไม่ อย่างไร

No
Yes

4.ร่วมกันหาแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรและ
รายวิชาในหลักสูตร

5.ปรับปรุงหลักสูตรและรายวิชาในหลักสูตร (ตาม
ระบบการปรับหลักสูตร)

6.แจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบและนาไปสู่การปฏิบัติ

ผลการดาเนินงาน :
มีการออกแบบหลักสูตร ออกแบบสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมีการกาหนดขั้นตอนการดาเนินการที่
ชัดเจน ตามแนวทางของมหาวิทยาลัย และดาเนินการตามแนวทางที่กาหนดไว้
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
มีกลไกการดาเนินการ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการออกแบบหลักสูตร การดาเนินการออกแบบ
หลักสูตร ตามขั้นตอนที่กาหนด และเปิดรับนิสิตที่ใช้หลักสูตรใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เป็นต้นมา ซึ่งในปัจจุบัน
นี้อยู่ระหว่างการดาเนิ นการที่จ ะปรับปรุงหลักสูตรในช่วงปี พ.ศ.2560 ซึ่งกาหนดครบวงรอบการปรับปรุง
เพื่อให้สามารถใช้ได้ทันในปีการศึกษา 2561 โดยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตร โดยมีแนวทางในการกาหนดนโยบาย และทิศทางการปรับปรุงหลักสูตร โดยมุ่งเน้นนามาตรฐานการ
จัดกิจ กรรมเพื่อส่ งเสริ มและพัฒ นาการเรี ย นที่ดีให้ แก่นิสิ ต ผู้ ส อน และการบริห ารจัดการหลั กสู ตรให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด หลักสูตร ปร.ด.ภาษาไทย ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ถือเป็นหลักสูตรประดับปริญญาเอกแห่งแรกทางด้านภาษาไทยของภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่
จัดการเรียนการสอนมานับเนื่องเป็นเวลากว่า 20 ปีม าแล้ว นับตั้งแต่เปิดหลักสูตรครั้งแรกเมื่อปี 2538 ซึ่ง
หลั ก สู ต รนี้ ไ ด้ รั บ ความสนใจอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เนื่ อ งจากเป็ น สาขาวิ ช าที่ ถื อ เป็ น เอกลั ก ษณ์ ของชาติ นั่ น ก็ คื อ
ภาษาไทย ซึ่งเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานและชื่อเสียงของอาจารย์ผู้สอนเป็นอย่างดี ดังผลการประเมินของนิสิต
ทั้งนีก้ ารปรับปรุงหลักสูตรในรายวิชานั้นมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีวิทยาทางการวิจัย โดยพุ่งเป้าให้นิสิตที่เข้าเรียน
ทุกคนมีหัวข้อหรือประเด็นการวิจัยภายใน 2 ปีการศึกษา โดยเกิดจากการเรียนในชั้นเรียน การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ทั้งผู้เรียน และผู้สอน นอกจากนี้ยังคานึงถึงการผู้ใช้หลักสูตรด้วย ซึ่งส่วนใหญ่นิสิตที่มาเรียนเป็นอาจารย์
ทั้งในระดับกรมสามัญและอุดมศึกษา ด้วยเหตุนี้หลักสูตรจึงมุ่งเน้นการเรียนแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้การวิจัยเป็นหลักสาคัญ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและจัดกิจกรรมให้นิสิตได้เข้าร่วมนาเสนอผลงานใน
ระดับชาติและระดับนานาชาติเสมอ ดังจะเห็นได้จากโครงการในแผนงานของหลักสูตรทุกๆ ปี จะมีกิจกรรม
การเข้าร่ ว มประชุ มและน าเสนอผลงานระดับชาติแ ละนานาชาติ ซึ่งสามารถขอรับทุ นสนั บสนุ นจากทาง
บัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ตลอดปี นอกจากนี้ยังเน้นการเรียนการสอนวิจัย แบบพุ่ง
เป้า กล่าวคือ มีการจัดกิจกรรมและโครงการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้นิสิตพัฒนาโจทย์วิจัยในระดับปริญญา
เอกได้อย่างชัดเจน และกว้างขวางยิ่ งขึ้น เช่น โครงการเก็บข้อมูล ภาคสนามด้านคติชนและภาษาในกลุ่ ม
ประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาว ซึ่งเป็นกลุ่มภาษาตระกูลไท-กะไดด้วยกัน กิจกรรมดังกล่าวนี้ทาให้นิสิต
หลายรายได้ประเด็นการวิจัยที่พัฒนาเป็นวิทยานิพนธ์ด้วย
นอกจากนี้ ในหลักสูตรฯ ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในปัจจุบัน ได้มีการแบ่งกลุ่มวิชาออกตามความ
สนใจของนิ สิต คือ กลุ่ มวรรณคดี กลุ่ มภาษา และกลุ่ มคติช น ซึ่งถือเป็นจุด เด่นที่ส าคัญ ทาให้ นิสิ ตที่สนใจ
สามารถเลือกเรียนแบบพุ่งเป้าตามความถนัดและมุ่งเป็นเลิศทางวิชาการในศาสตร์นั้นๆ การจัดกลุ่มวิชาเช่นนี้
ยังส่งผลทาให้มีนิสิตต่างชาติที่สนใจภาษาไทยเข้ามาเรียนในหลักสูตรด้วย เช่น นิสิตจากประเทศลาว ประเทศ
กัมพูชา ซึ่งนิสิตเหล่านี้เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยแห่งชาตินั้นๆ และเป็นผู้สอนภาษาไทยในประเทศนั้นด้วย
จึงทาให้มีความหลากหลายของผู้เรียนและกลุ่มสาระรายวิชาที่เด่นชัดเพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมส่งเสริมการเขียนบทความทางวิชาการและบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับการตอบรับ
ตีพิมพ์ที่จะสามารถใช้จบการศึกษาได้ ในจานวนนี้มีนิสิตที่เข้าโครงการแล้วสามารถพัฒนาและเขียนบทความ
เพื่อขอจบการศึกษาได้ตามเกณฑ์ฯ มาตรฐานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อนึ่งทางหลักสูตรฯ ได้ร่วมกับ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการพัฒนาและเป็นเครือข่ายการตีพิมพ์บทความใน
วารสารระดับนานาชาติที่เป็นที่ยอมรับในฐานข้อมูลโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก. นั่นก็คือ TAI
CULTURE JOURNAL ของประเทศเยอรมันด้วย
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ผลการดาเนินงาน
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
ผลการดาเนินงาน
-หลักสูตร ปร.ด.ภาษาไทย มีกลไกดาเนินการโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ได้ประชุมชี้แจง ให้อาจารย์
ผู้สอนปรับปรุงรายวิชาให้เนื้อหาทันสมัย และมีการปรับปรุงและเพิ่มเติมกิจกรรมและแนวทางการเรียนการ
สอนที่มุ่งเน้นทักษะการวิจัย เป็นการปรับปรุงในแต่ละรายวิชาโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุม
พิจารณาร่วมกัน และให้ข้อเสนอแนะอาจารย์ผู้สอนให้เพิ่มเติมเนื้อหา ปรับปรุงเนื้อหารายวิชา และออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้ทั่มุ่งเน้นให้นิสิตสามารถพัฒนาทักษะการวิจัยในระดับสูง
-อีกทั้งยั งมุ่งเน้ นการเรีย นการสอนแบบการวิจัยพุ่งเป้าในลั กษณะของการตีพิมพ์เผยแพร่ผ ลงานทาง
วิชาการ การเข้าร่วมนาเสนอผลงานในเวทีประชุมวิชาการต่างๆ ทั้งในส่วนของนิสิต อาจารย์ จึงได้มีการจัด
ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ I-CALL 2016 ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดเวทีประชุมวิชาการของสาขาวิชา
นอกจากนี้ ยังมีการส่งเสริมให้นิสิตปริญญาเอกผลิตผลงานทางวิชาการที่เกิดจากภาคปฏิบัติในชั้นเรียน ส่งผล
ให้ มีผ ลงานของนิ สิ ตปริ ญญาเอกเกิดขึ้น คือ ผลงานของนายมานิตย์ โศกค้อ นิสิ ตระดับปริญญาเอก ที่ได้
รวบรวมผลงานบทความวิจัยและวิชาการทีเกิดจากการเรียนการสอนในหลักสูตร ซึ่งได้รับการตีพิมพ์และใช้เป็น
ผลงนเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ อีกทั้งหลักสูตรก็ได้รับการยอมรับในระดับชาติ
คือ มีนิสิตที่ได้รับพระราชทานทุนการศึกษาจากมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คือ
นายสุทธินันท์ ศรีอ่อน และได้รับทุนการเขียนบทความจากสถาบันไทยศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในการ
จัดทาบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ RAIN THAI JOURNAL ซึ่งสามารถใช้จบการศึกษาตาม
เงื่อนไขได้ และในขณะนี้ได้รับการตอบรับเพื่อตีพิมพ์ในปี ค.ศ.2017 เรียบร้อยแล้ว
-จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมา หลักสูตรในปีการศึกษา 2558 ปร.ด.สาขาวิชาภาษาไทย ได้รับความนิยม
เพิ่มมากขึ้น กล่าวคือ ในปีการศึกษาปี 2558 มีนิสิตเข้าศึกษาเพียง 4 คน ในขณะที่ปีการศึกษา 2559 มีจานวน
นิ สิ ต ที่ เ ข้ า เรี ย นเพิ่ ม ขึ้ น เป็ น จ านวน 10 คน และมาจากหลากหลายมหาวิ ท ยาลั ย ทั่ ว ประเทศไทย อาทิ
มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ อุ บ ลราชธานี มหาวิท ยาลั ยแม่โ จ้ มหาวิท ยาลั ยราชภัฏ ล าปาง มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เป็นต้น ด้วยเหตุผลของการปรับหลักสูตรฯ ให้มีลักษณะเฉพาะด้าน
และมุ่งเน้ น การเรีย นการสอนเพื่อพัฒ นาทักษะการวิจัยแบบพุ่งเป้า ตลอดจนชื่อเสี ยงของอาจารย์ประจา
หลักสูตร จึงทาให้เป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น
-การดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น
หลักสูตร ปร.ด. สาขาวิชาภาษาไทย ได้ดาเนินการปรับปรุงมี่ระบบและกลไก ระบบการทางาน เพื่อ
ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามลาดับขั้นตอนดังนี้
1.ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตร เพื่อหารือในการปรับปรุงแก้ไข
หลักสูตรให้ทันสมัย โดยมีการเสนอขอแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยที่มีประสบการณ์
การสอนในหลักสูตรภาษาไทยที่เป็นที่ยอมรับมีชื่อเสียงในระดับประเทศ ได้แก่ 1)รศ.ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2) ศ.ดร.ศิราพร ณ ถลาง จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 3) ศ.ดร.สมพงศ์ วิทยาศักดิ์
พันธ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4) ผศ.ดร.พิสิทธิ์ กอบบุญ จากมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ 5) อาจารย์.
ดร.อุมารินทร์ ตุลารักษ์ จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น
2.สารวจความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต แนวโน้มและทิศทางของหลักสูตร
3.คณะกรรมการประชุมจัดการความรู้ (KM) เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรของสาขาวิชาภาษาไทย
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4.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้ถูกต้องทันสมัย
5.ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารหลั กสู ตร เพื่ อปรั บปรุง และพัฒ นาหลั ก สู ต รก่อ นเข้ าสู่ กระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตรในปี 2560 ต่อไป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
4.9 รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2-ผลการดาเนินงาน
การกาหนดผู้สอน
ผลการดาเนินงาน มีระบบการกาหนดผู้สอน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรดาเนินการตามขั้นตอนที่กาหนดไว้
หลักสูตร ปร.ด.ภาษาไทย มีกลไกในการดาเนินการโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนประชุม
เตรี ย มความพร้ อม วางระบบผู้ ส อน โดยคานึงถึงความรู้ค วามสามารถและความเชี่ยวชาญ พิ จารณา
ประสบการณ์รายวิชาที่ได้รับมอบหมายให้สอน และพิจารณาการอบรม/ประชุม/ศึกษาค้นคว้า/วิจัย นาเสนอ
ข้อมูลและรายละเอียด รวมถึงคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านมาประชุมพิจารณา และมอบหมายภาระ
งานสอน และติดตามการจัดการเรียนการสอน โดยมีการติดตามการจัดการเรียนการสอนในการประชุมร่วมกับ
บัณฑิตศึกษาระดับคณะฯ
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมประชุมกระบวนการ พบว่าอาจารย์ผู้สอนได้เพิ่มเติมการเรียนรู้โดยให้
นิสิตได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนามทางด้านวรรณกรรม ภาษา และคติชน ในศาสตร์สาขาซึ่งอยู่นอกเหนือที่
หลักสูตรกาหนดไว้ใน มคอ.3 และไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการจัดการเรียนการสอน เห็นควรให้อาจารย์ผู้สอน
สรุปผลเพิ่มเติมใน มคอ.5 ตามกิจกรรมที่ได้เพิ่มเติมขึ้นมาด้วย
มีการปรับปรุงผลการประเมินกระบวนการ โดยทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2558 จัดทาแผนการ
เรียนการสอนครบถ้วน โดยเพิ่มเติมกิจกรรมการเรียนรู้และเก็บข้อมูลภาคสนามเพื่อพัฒนาและสร้างเสริม
ศักยภาพด้านการวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ทั้งในประเทศและในต่างประเทศของประเทศแถบลุ่มแม่น้า
โขง และคณะฯ เห็นความสาคัญจึงได้สนับสนุนงบประมาณ อันช่วยส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนแบบพุ่ง
เป้าด้านการวิจัยมีศักยภาพมากยิ่งขึ้น
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ผลการดาเนินการ
START

1.ประชุมหลักสูตรฯ

ประธานหลักสูตรเสนอ
แผนการสอนตลอดหลักสูตร
ของปีการศึกษานั้นๆ

2.อาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนร่วมกัน
เสนอชื่ออาจารย์ผู้สอน

No
3.คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาอาจารย์ผู้สอนใน
แต่ละรายวิชา

พิจารณาจากคุณวุฒิ
ประสบการณ์ ผลงานและ
ความเชี่ยวชาญ

Yes

4.จัดทาแผนการสอนพร้อมรายชื่ออาจารย์ผู้สอน

เพื่อการจัดตารางเรียนการ
สอนในแต่ละภาคเรียน

5.เสนอชื่ออาจารย์ผู้สอนต่อฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะฯ
END
การกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้

(มคอ.3 และมคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรมีระบบการกากับติดตาม มคอ.3 และมีการดาเนินการตามระบบดังนี้
- หลักสูตร ปร.ด.ภาษาไทย มีกลไกการดาเนินการโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรได้แจ้งขั้นตอนและวิธีการ
กากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) การจัดการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์ผู้สอน
ในภาคเรียนที่ 1/2558 และภาคเรียนที่ 2/2558 ในวันประชุมเตรียมความพร้อม และกาหนดช่วงเวลาการส่ง
มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2558 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนได้ส่งตามกาหนด โดยอาจารย์
ประจาหลักสูตรได้กากับ ติดตาม ล่ว งหน้าก่อนถึงกาหนดส่ งในการประชุมร่วมกันกับบัณฑิตศึกษาประจา
คณะฯ ทั้งนี้ได้มีการประชุมเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ แนวทางการจัดทาแผนการเรียนรู้ตาม มคอ.3 และติดตาม
การจัดการเรียนการสอน รวมถึงรับฟังปัญหาด้านต่างๆ ร่วมกัน
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-หลักสูตร ปร.ด.ภาษาไทย อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมประเมินกระบวนการ พบว่าอาจารย์
ผู้สอนไม่ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการเรียนรู้ใน มคอ.3 ที่กาหนดไว้ ดังนั้นอาจารย์ประจาหลักสูตรจึง
พิจารณาเห็นชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียนรู้ให้สอดคล้องตามความเป็นจริง
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย

การบริการวิชาการทางสังคมและ

การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
-มีระบบการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทานุ
บารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยกาหนดเป็นแนวทางปฏิบัติให้อาจารย์ผู้สอนบูรณาการในรายวิชา
-มีกลไกการดาเนินงานโดยได้ประชุมพิจารณาความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมต่างๆ ที่มีการบูรณาการ
โดยในปีการศึกษา 2558 มีรายวิชาที่มุ่งการบูรณาการกับการวิจัยและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ได้แก่ 1) 0106912 สัมมนาภาษากับสังคม 2) 0106918 สัมมนาคติชนกับชนชาติไท 3) 0106920 สัมมนาคติ
ชนกับสังคม 4) 0106911 สัมมนาภาษากับสังคม
-อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ร่วมกันประเมินกระบวนการ พบว่าอาจารย์ไม่ได้วางแผนการจัดกิจกรรมที่
มุ่งเน้นด้านการบูรณาการทั้งการวิจัย การบริการวิชาการสู่สังคมและทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นจึงเห็น
ควรให้ประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์
ผลการดาเนินงาน มีระบบการควบคุมวิทยานิพนธ์โดยมีขั้นตอนการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์อย่างชัดเจน
- หลักสูตรฯ มีกลไกการดาเนินงาน โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ประชุมและเห็นชอบในหลักสูตรที่จะใช้
แนวทางการดาเนินการร่วมกับคณะฯ แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยกาหนดแนวทางให้สอดคล้อง
กับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของสาขาวิชาภาษาไทย
- หลักสูตรฯ มีการประเมินการควบคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ พบว่าทั้งอาจารย์และนิสิตไม่ได้ดาเนิน
ตามแผนการเรียนการสอนเพื่อให้การบรรลุการทาวิทยานิพนธ์เป็นไปตามกาหนดเวลา ดังนั้น ทางหลักสูตรฯ
จึงมีการประชุมหารือและร่วมกันวางแผนการจัดการให้การควบคุมวิทยานิพนธ์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงจากผลการประเมินกระบวนการ โดยนิสิตที่ได้รับการอนุมัติหัวข้อและอาจารย์ที่
ปรึกษาร่วมกันกาหนดแผนการจัดทาวิทยานิพนธ์ของหลักสูตรฯ ขึ้นมา
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ที่มีความเชี่ยวชาญ

สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
ผลการดาเนินงาน
-หลักสูตรฯ มีระบบการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ โดยการกาหนดขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างชัดเจน
-หลักสูตรฯ มีกลไกการดาเนินงาน โดยมีการประชุมพิจารณารายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ
พิจารณาความเหมาะสม ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ก่อนดาเนินการเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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ผลการดาเนินงาน
ประจาคณะฯ พิจารณาแต่งตั้งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-หลักสูตรฯ มีการประเมินกระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ที่มีความเชี่ยวชาญและมี
ประสบการณ์ในศาสตร์นั้นๆ พบว่า อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์มีนิสิตที่ดูแลเต็มตามเกณฑ์ที่กาหนด จึงเห็น
ควรมีการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ภายในที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีประสบการณ์การวิจัย การเรียนการสอน
ในระดับบัณฑิตศึกษาที่เป็นไปตามเกณฑ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
-หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงจากผลการประเมินกระบวนการ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรประสานความ
ร่วมมือกับอาจารย์ที่ไม่ได้สอนในระดับบัณฑิตศึกษา แต่เป็นอาจารย์ภายในภาควิชาฯ และภายในคณะฯ ที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทาหน้าที่ให้คาปรึกษานิสิตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การทาวิจัย
การช่วยเหลือ

กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา
ผลการดาเนินงาน มีระบบการช่วยเหลือ กากับ ติดตามการทาวิทยานิพนธ์ และช่วยเหลือการตีพิมพ์บทความ
โดยกาหนดขั้นตอนไว้เพื่อใช้เป็นแนวทางในการใช้การเขียนวิทยานิพนธ์
-หลักสูตรฯ มีกลไกการดาเนินงาน โดยสาขาวิชาดาเนินการตามประกาศฯ และขั้นตอนของมหาวิทยาลัย
และได้จัดประชุมรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ของนิสิตในทุกภาคการศึกษา ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในแผน
และได้รับทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งส่งผลทาให้อาจารย์
ประจาหลักสูตรสามารถรับทราบถึงปัญหาและเสนอแนะแนวทางการช่วยเหลือแก่นิสิตได้เป็นอย่างดี
-หลักสูตรฯ มีการประเมินกระบวนการช่วยเหลือกากับ ติดตามการทาวิทยานิพนธ์ และช่วยเหลือในการ
ตีพิมพ์บทความ พบว่า นิสิตไม่ได้ดาเนินการตามแผน และคาแนะนา จึงส่งผลทาให้งานวิจัยไม่ก้าวหน้า และ
ไม่ได้ศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับวารสารที่จะตีพิมพ์เพื่อใช้ขอจบการศึกษาตามเกณฑ์ เห็นควรให้อาจารย์
ประจาหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้คาแนะนาแก่นิสิต
-หลักสูตรมีการปรับปรุงจากผลการประเมินกระบวนการ อาจารย์ประจาหลักสูตรได้จาทาเอกสารการทา
วิทยานิพนธ์ พร้อมทั้งกาหนดแผนการทาวิทยานิพนธ์ และเอกสารการเขียนบทความให้แก่นิสิต
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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4.10 รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3-ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน มีกลไก ระบบการดาเนินงาน การประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา เป็นขั้นตอนดังนี้
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ระดับรายวิชา (ขั้นตอนการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบกลางของสาขาวิชา ประกอบด้วยอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย
2 คน โดยมีประธานหลักสูตรเป็นหลัก
2. แต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบในปีการศึกษา 2558
3. เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา คณะกรรมการทวนสอบของสาขาวิชา เลือกรายวิชาที่ใช้ในการทวนสอบ
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา
4. คณะกรรมการทวนสอบ กาหนดและชี้แจงรายละเอียดให้กับอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่านที่ได้ทาการ
สอนในแต่ละภาคการศึกษา และเลือกรายวิชาที่ทวนสอบทราบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการทวนสอบฯ
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบการสอนในรายวิชา ในแต่ละภาคการศึกษา ทาการประมวลผลข้อมูล ได้แก่
1) มคอ.3
2) มคอ.5
3) ประมวลรายวิชา
4) ใบส่งเกรด
5) ผลการประเมินโดยนิสิต
6) ข้อสอบกลางภาค+เฉลย
7) ข้อสอบปลายภาค+เฉลย
8) ตัวอย่างเอกสารประกอบการสอน (ถ้ามี)
9) ผลงานของนิสิต (ถ้ามี)
6. ประเด็นที่พิจารณา คือ มาตรฐานของผู้เรียน ดังนี้
1) คุณธรรมจริยธรรม
2) ความรู้
3) ทักษะทางปัญญา
4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
5) ทักษะการวิเคราะห์การสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
6) เทคนิคในการนิเทศการศึกษา
7. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทาการประมวลผลข้อมูล และแจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา
8. รายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ปีการศึกษา 2558 มีดังต่อไปนี้
1) 0106901
2) 0106910
3) 0106909
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ผลการดาเนินงาน
9. ข้อเสนอแนะในภาพรวมของหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีดังต่อไปนี้
1) ด้านการจัดการเรียนการสอน
ข้อค้นพบ
การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนมาก นิสิตต้อง
ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ต้องอ่านมาก ๆ และมาคุยประเด็นที่ต้องวิพากษ์วิจารณ์ ถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และ
สนใจจะทาอะไร มากกว่าจะมานั่งเรียนในชั้นเรียน โดยอาจารย์ผู้สอนจะให้โจทย์ไปศึกษาค้นคว้ามาก่อน
2) ด้านการวัดและประมวลผล
การวัดและประมวลผลเป็นไปตามเกณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3) ด้านสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
สื่อการเรียนการสอนมีความพร้อมสมบูรณ์
4) ด้านอื่น ๆ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
ผลการดาเนินงาน มีระบบการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนิสิต โดยกาหนดขั้นตอนการตรวจสอบ
การประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตที่ชัดเจน

การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6

และ มคอ.7)
ผลการดาเนินงาน มีระบบการกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร โดยมีการ
กาหนดขั้นตอน และวิธีการกากับฯ อย่างชัดเจน
มีกลไกการดาเนินการโดยประธานบริหารหลักสูตรได้นาเสนอผลการกากับฯ ในที่ประชุมคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจาคณะ และได้เสนอแนะให้มีการกากับอย่างต่อเนื่อง และมีการปรับปรุงรายละเอียด
รวมทั้งปัญญาที่เกิดขึ้น ให้คณะน ได้รับทราบหลังจากการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้ว
มีกลไก ระบบการดาเนินงาน การประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา เป็นขั้นตอนดังนี้
1. ประชุมประเมินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. รวบรวมผลการเรียนทุกวิชาในหลักสูตรที่เปิดสอน
3. ปรับปรุงหลักสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบในแต่ละรายวิชาในหลักสูตร
การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ผลการดาเนินงาน มีระบบการประเมินวิทยานิพนธ์โดยดาเนินการตามระบบของมหาวิทยาลัย
มีกลไกการดาเนินการ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ประเมินผลวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิต เพื่อประชุม
พิจารณาอาจารย์ประจาหลักสูตร และนาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะพิจารราให้
ความเห็นชอบ
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ผลการดาเนินงาน
การประเมินวิทยานิพนธ์นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีกระบวนการสอบและแนะนานิสิตอย่างชัดเจนเป็น ข้อ ๆ เพื่อให้นิสิตสามารถนาไปปรับแก้ไข
ได้เสร็จตามระยะเวลาที่กาหนด โดยมอบให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก ซึ่งขั้นตอน
กระบวนการทาวิทยานิพนธ์มีดังนี้
1. นิสิตแต่ละคนศึกษาค้นคว้าในเรื่องที่ตนเองสนใจจะศึกษาและสามารถทาได้
2. สาขาวิชาจัดโครงการสัมมนา เรื่อง โครงการติดตามความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์นิสิต
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่นิสิต โดยพิจารณาตั้งแต่ชื่อเรื่องและอาจารย์ที่
ปรึกษา
3. นิสิตได้หัวข้อเรื่องและอาจารย์ที่ปรึกษา ส่งฝ่ายบัณฑิตศึกษาเพื่อนาเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจาคณะพิจารณา
4. ที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ นิสิตดาเนินการในขั้นตอนต่อไป คือ ในส่วนของเขียนเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ ในส่วนคนที่ไม่ผ่านหัวข้อก็นาเสนอหัวข้ออีกครั้ง
5. นิสิตพัฒนางานวิจัยกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก เมื่อแล้วเสร็จสมบูรณ์ถูกต้องแล้ว
นิสิตจะยื่นคาร้องขอสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ TS2 โดยผ่านความเห็นชอบจากอาจารย์ประจา
หลักสูตรในโครงการติดตามความก้าวหน้าการทาวิทยานิพนธ์
6. ประธานบริหารหลักสูตรกาหนดกรรมการสอบ และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
ประจาคณะให้ความเห็นชอบกรรมการสอบ
7. คณะกาหนดวันเวลาสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ให้แก่นิสิต และดาเนินการสอบ
8. เมื่อสอบเสร็จแล้วนิสิตก็แก้ไขตามข้อเสนอแนะกรรมการสอบ แล้วส่งฉบับแก้ไขตามระยะเวลา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
9. ดาเนินการเก็บข้อมูล รวมรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งพัฒนางานกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา และการติดตามของหลักสูตรในการจัดโครงการฯ เป็นระยะ ๆ
10. นิสิตพร้อมจะขึ้นสอบก็โดยความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักอนุญาต และ
ผ่านอาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณา หากเรียบร้อยก็ดาเนินการส่งคณะ เพื่อนาเข้าที่ประชุม
11. ที่ประชุมพิจารณารายชื่อคณะกรรมการและให้ความเห็นชอบ ฝ่ายบัณฑิตศึกษาคณะฯ กาหนด
วันเวลาสอบ นิสิตสอบและแก้ไขตามคณะกรรมการให้ข้อเสนอแนะ
12. ปรับแก้ไขหลังสอบตามระยะเวลาที่กาหนด นิสิตก็สามารถสาเร็จการศึกษาได้ตามหลักสูตร

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ..4..คะแนน

4.11 รายงานผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF --ตัวบ่งชี้ 5.4-ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
ข้อ 1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่ วางแผน

ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมเพื่อการวางแผนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่..5 ส.ค. 58......
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน.5..คน คิดเป็นร้อยละ.100..

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

ข้อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

ผลการดาเนินงาน
2. ประชุมเพื่อการติดตามการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่..18 ม.ค. 59....
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน..5.คน คิดเป็นร้อยละ.100..
3. ประชุมเพื่อการทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่...5 เม.ย. 59.....
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน..5.คน คิดเป็นร้อยละ.100..
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรสาขา... ไม่มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านอย่างครบถ้วน คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดสอน ดังนี้
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
-ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน..8. รายวิชา
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน..4. รายวิชา
รายวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 มีการจัดทารายงานผลการ
ข้อ 4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของ
ดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
-ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน.8.. รายวิชา
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน..4. รายวิชา
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2558 คือวันที่........
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง 1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่.........6 ก.ค. 2559.......
สิ้นสุดปีการศึกษา
2. หัวหน้าภาคฯ(ถ้ามี)เห็นชอบ มคอ.7 วันที่.....6 ก.ค. 2559......
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่.........6 ก.ค. 2559..........
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

-ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน...8...รายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน...4..... รายวิชา
และในปีการศึกษา 2558 มีรายวิชาที่มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน...3...
รายวิชา
รายวิชาทีไ่ ด้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ.25..ของรายวิชา
ทั้งหมด
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

ผลการดาเนินงาน
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
ปีการศึกษา 2557
องค์ประกอบที่ 1
1. ควบคุมให้นิสิตในที่ปรึกษามีจานวน
ที่เหมาะสมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
2. ควรกาหนดให้นิสติ ตีพิมพ์ผลงานใน
ฐานข้อมูลตามที่ สกอ. กาหนด
3. ควรควบคุมเกี่ยวกับการดาเนินการ
ตามตัวบ่งชี้ TQF ให้ครบทั้ง 12 ข้อ
โดยเฉพาะข้อ 1 ควรมีการประชุมและ
มีหลักฐานการประชุมทุกภาค
การศึกษา โดยมีประเด็นการประชุมใน
วาระเพื่อพิจารณาครอบคลุมในเรือ่ ง
ของ การวางแผน การติดตามการ
ดาเนินงานตามแผน และการ
ตรวจสอบ/ประเมินผล และควรมี
ผู้เข้าร่วมประชุมร้อยละ 80
องค์ประกอบที่ 2
1. ควรสนับสนุนให้นสิ ิตตีพิมพ์ผลงาน
ในฐานข้อมูลตามที่ สกอ. กาหนด

องค์ประกอบที่ 3
1. ควรมีการเขียนรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับระบบการรับนิสิต/ผลที่เกิดกับ
นิสิตอย่างเป็นรูปธรรม
2. ควรกาหนดมาตรการในการส่งเสริม
ให้นิสิตสาเร็จการศึกษาตามปฏิทนิ
การศึกษาที่กาหนด
องค์ประกอบที่ 4
1. ควรมีการเขียนรายงานข้อมูล
เกี่ยวกับระบบและกลไก การบริหาร
และพัฒนาอาจารย์
องค์ประกอบที่ 5
1. ควรมีการจัดประชุมอาจารย์ประจา
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การดาเนินงานปรับปรุง

มีการประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตร เมื่อวันที่ 18 ม.ค.
59

หลักสูตร ได้ดาเนินการจัด
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและพัฒนาการ
เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ/นานาชาติ
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 59
หลักสูตร ได้ดาเนินการจัด
โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการและพัฒนาการ
เขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติ/นานาชาติ
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 59
มีการประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตร เมื่อวันที่ 18 ม.ค.
59
มีการประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตร เมื่อวันที่ 18 ม.ค.
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรเพื่อวางแผนการพัฒนา
หลักสูตร ติดตาม ทบทวนการ
ดาเนินงานของหลักสูตร โดยอาจารย์
ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมร้อยละ 80
องค์ประกอบที่ 6
1. ควรมีการวิเคราะห์ความต้องการสิ่ง
สนับสนุนต่อการเรียนรู้ทั้งของอาจารย์
และนิสติ
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
ข้อ 9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง

59

มีการประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตร เมื่อวันที่ 18 ม.ค.
59

ไม่มีอาจารย์ใหม่ จึงผ่านข้อนี้
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน..5..คน และได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ จานวน.5..คน
ที่
ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
1 รศ.ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ
-วิทยากรโครงการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ในวันที่
20-21 ก.ค. 59
-เข้าร่วมโครงการสัมมนาการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในฯ
-เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ เรื่อง ความเชื่อ เรื่อง
เล่า ตานาน กับชาติพันธุ์ในลุ่ม
น้าโขง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร ระหว่างวันที่ 11-12
ก.พ. 59
2 รศ.ดร.จารุวรรณ ธรรมวัตร
-วิทยากรโครงการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ในวันที่
20-21 ก.ค. 59
-เข้าร่วมโครงการศึกษาข้อมูล
ภาคสนาม “วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น วันที่ 12 พ.ย.58
3 รศ.ดร.ธัญญา สังขพันธานนท์ - เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน
มหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่
20 ในระหว่างวันที่ 28-30 ต.ค.
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดาเนินงาน

4

5

58 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
-วิทยากรบรรยายเรื่อง “ค่ายรัก
การอ่าน สร้างงานเขียน” ใน
วันที่ 4-6 ก.พ. 59 ฯ อุทยาน
แห่งชาติเขาปู-่ เขาย่า อาเภอศรี
บรรพต จังหวัดพัทลุง
ผศ.ดร.ลาวัณย์ สังขพันธานนท์ -เข้าร่วมโครงการสัมมนาการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในฯ
-เข้าร่วมโครงการวรรณคดีวิทยา
ระหว่างวันที่ 9-11 ก.ย. 58 ณ
กรุงเทพฯ และจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
อ.ดร.โสภี อุ่นทะยา
-วิทยากรโครงการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ ในวันที่
20-21 ก.ค. 59
-วิทยากรในการอบรมหัวข้อ
“การเขียนเชิงวิชาการ” คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กาฬสินธุ์ วันที่ 28 มี.ค. 59
- วิทยากรอบรมการเขียน
แผนปฏิบัตริ าชการและการ
ปรับปรุงหลักสูตรคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ม.ราชภัฏมหาสารคาม

สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จานวน.1..คน และ ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จานวน...คน คิดเป็นร้อยละ....
ที่ ชื่อบุคลากรสายสนับสนุนฯ
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
1 นางพวงเพชร วอนวัฒนา
-แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดทา มคอ.
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
2 ถึง มคอ.7
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
- โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดาเนินงาน
ในวันที่ 16-18 พ.ค. 59
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
ข้อ 13 นิสิตมีงานทาภายใน 1 ปี หลังจาก
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ข้อ 14 ดุษฎีบัณฑิตที่ได้งานทาได้เงินเดือน
เริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ก.พ. กาหนด
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีT้ QF
ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ย.....4.05…..

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลีย่ ....4.66.....

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรมีงานทาทุกคน
เงินเดือนที่ได้รับไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่ กพ. กาหนด
1. ตัวบ่งชี้TQFตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2558 จานวน..14.....ตัวบ่งชี้
2. มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จานวน..14....ตัวบ่งชี้
3. คิดเป็นร้อยละ........ที่ผ่านตามเกณฑ์
4. คิดเป็น.................คะแนน
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

ข้อมูลรายละเอียด
1.การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรยังมีส่วน
ร่วมในการทางานและมีความรับผิดชอบค่อนข้างน้อย
2.อาจารย์ ผู้ ส อนมี ภ าระการสอนมาก ท าให้ ไ ม่ ส ามารถ
ผลิตผลงานวิชาการได้เต็มทีและต่อเนื่อง
3.นิสิตบางส่วนยังขาดทักษะและประสบการณ์การวิจัยที่
เข้มข้น ทาให้ผู้สอนต้องเสียเวลาในการอธิบายหรือแนะนา
มากขึ้น
4.การใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพเข้ามาตรวจสอบการทางาน
ในระดับหลักสูตรฯ ทาให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารและผลงานในการตรวจ
ประเมิ น ในแต่ ล ะปี ซึ่ ง หลั ก สู ต รฯ ยั ง ไม่ ค่ อ ยมี แ ผนการ
จัดการที่ชัดเจนมากนัก จึงทาให้เกิดปัญหาในการจัดเตรียม
เอกสารดังกล่าว
1.การขาดการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ในการทางานร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทาให้การจัดการเรียน
การสอนและการพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐานคุณภาพด้านประกันทาได้ยุ่งยากมากขึ้น
2.นิสิตขาดทักษะและความรู้ดา้ นวิจัย ส่งผลทาให้การทา
วิทยานิพนธ์ต้องใช้ระยะเวลานาน ทาให้นิสิตใช้เวลาใน
การศึกษามากกว่า 3 ปี่
1.ควรจัดแฟ้มสะสมผลงานของคณาจารย์และกิจกรรมต่างๆ
ที่ทางหลักสูตรฯ ได้ดาเนินการในแต่ละรอบปี และเขียน
มคอ.3 และ มคอ.5 ที่มีประสิทธิภาพ
2.ควรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์และนิสติ และให้
มีการสะสมแฟ้มผลงานตามตัวบ่งชี้ และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและส่งเสริมหลักสูตรให้สอดคล้องกับการประกัน
คุณภาพ

5.2 รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ --ตัวบ่งชี้ 6.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน มีระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอน
มีกลไกการดาเนินงาน โดยคณะฯ สารวจความต้องการจากอาจารย์และนิสิต และอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลการดาเนินงาน
นาผลงานมาวิเคราะห์ และสรุปผล ซึ่งทาให้พบว่า ห้องเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาไม่เพียงพอ เนื่องจากต้องใช้
ห้องประชุมคณะฯ เป็นหลัก และยังมีใช้ร่วมกับระดับปริญญาตรี ทาให้จานวนห้องเรียนขาดแคลน
นอกจากนี้ ทางหลักสูตรฯ ได้พิจารณาถึงห้องพักสาหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งยังขาดแคลนอุปกรณ์
ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล หลังจากที่ได้ปรึกษาคณะฯ แล้ว ทางคณะฯ ได้
ดาเนินการจัดห้องระดับบัณฑิตศึกษา พร้อมอุปกรณ์การสืบค้น อันเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนได้เป็น
อย่างดี
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

ผลการดาเนินงาน
คณะฯ สารวจความต้องการของอาจารย์และนิสิต พบว่าหนังสือและเอกสารประกอบการค้นคว้าในคณะฯ ยังไม่
มี และมีข้อมูลน้อย เช่น หนังสือ ตารา เอกสาร วิทยานิพนธ์ต่างๆ
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน คณะฯ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมโดยการทา “ห้องหนังสือ” ของคณะฯ เพื่อให้นิสิตได้ใช้
สืบค้น ยืม และคืนหนังสือเพื่อใช้ในการประกอบการเรียนการสอน
คณะมีการดาเนินการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิตต่อการสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีผลการ
ประเมิน ดังนี้
1.ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาต่อการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวมค่าเฉลี่ย 3.86 จาก
คะแนนเต็ม 5
2.ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิตโดยรวม ได้ระดับ 4.29จากคณะ
เต็ม 5

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
6.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ประเด็น
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

ข้อมูลรายละเอียด

6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็น
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด

6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็น

ข้อมูลรายละเอียด

กระบวนการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี
ประเด็น
การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลรายละเอียด
-การเปลีย่ นแปลงของงบประมาณและรายรับ
รายจ่ายทีไ่ ม่สอดคล้องกับแผน ทาให้การจัดการ
ภายในมีปัญหา ไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือ
จัดรูปแบบการเรียนการสอนได้อย่างเต็มที มี
ประสิทธิภาพสูงสุดให้แก่นิสติ ได้
-การที่มีหลักสูตรฯ ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชา
ภาษาไทยเปิดเพิ่มขึ้นในสถาบันอืน่ ๆ ก่อให้เกิดการ
แข่งขันมากยิ่งขึ้น ทาให้หลักสูตรฯ พยายามสร้าง
จุดเด่นและอัตลักษณ์ของหลักสูตรฯ ให้เป็นที่นิยม
และได้รับการยอมรับในแวดวงวิชาการ
-การเปลีย่ นแปลงเชิงนโยบายที่เน้นความร่วมมือใน
ภูมิภาคอาเซียนทาให้มีการเดินทางเข้ามาศึกษาของ
นิสิตชาวต่างชาติในภูมิภาคอาเซียนเพิ่มขึ้น
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หมวดที่ 8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการดาเนินงาน

1.ยกร่างหลักสูตร
2.วิพากย์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ
3.เข้ากรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย
4.เข้าสภาฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ภายในเดือนธันวาคม 59
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 60
ภายในเดือนเมษายน 60
ภายในเดือนมิถุนายน 60

ผู้รับผิดชอบ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

8.2 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
เนื่องจากหลักสูตรฯ ยังอยู่ในช่วงที่สามารถใช้หลักสูตรได้ภายในปี 2559 และตามประกาศฯ หลักสูตรฯ
บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาภาษาไทยครบวงรอบปรับปรุงในปี 2560 และใช้ในปี 2561 ดังนั้นทางคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ จึงกาหนดที่จะดาเนินการตามแผนในไว้ในช่วงเดือนธันวาคม ปลายปี 2559
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หมวดที่ 9 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตารางผลคะแนนการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ตัวชี้บ่งชี้

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
ผ่าน
สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ค่าเฉลี่ย....
4.66
2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการ ร้อยละ.......
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
2.33
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
3
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
3.00
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
3
4.2 คุณภาพอาจารย์
3.90
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 100
5
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 80
4
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ 176
5
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ อัตราส่วน
1.60
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจา
0.40
หลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
3
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
3.30
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
4
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3
5.3 การประเมินผู้เรียน
3
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ร้อยละ.......
5
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ตัวชี้บ่งชี้

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน

แห่งชาติ
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)
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