แบบรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) และ
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (IQA ระดับหลักสูตร)

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว พ.ศ. 2555
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2558
(ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 8 กรกฎาคม 2559)
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วันที่รายงาน 8 กรกฎาคม 2559
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. ประธานหลักสูตร : อาจารย์วรวลัญช์ ทาบุรี
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน :
__________________________
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ธราธร บุ้งทอง
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน :
__________________________
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์สุวิชชา ศรีถาน
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน :
__________________________
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร : อาจารย์ ดร. กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน :
__________________________
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร : อาจารย์พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน :
__________________________
6. เห็นชอบโดย :อาจารย์ ดร.นันทนา อุ่นเจริญ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ :
__________________________
7. เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ (คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ :
__________________________
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1 ข้อมูลทั่วไป ...............................................................................................................................
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กาหนดโดย สกอ. --ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-- .......................................................................................
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสหลักสูตร: 25490211107231
1.1.1  มี มคอ.1 (เอกสารแนบหมายเลข 1.1)
1.1.2 ( ) ไม่มี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 (เอกสารแนบหมายเลข
1.2)
1.3 วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร 3231/12 กรกฎาคม 2556 (เอกสาร
แนบ
หมายเลข 1.3)
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน - อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(เขตพื้นที่ในเมือง) ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
- อาคารคณะอื่น ๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- สถานประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ได้แก่ บริษัทนาเที่ยว
สายการบิน หน่วยงานการท่องเที่ยวภาครัฐ แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
1.5 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ระบุใน มคอ.2 และ ปัจจุบัน (เอกสารแนบ 1.5.1)
ที่ระบุใน มคอ.2

ปัจจุบนั

1.อาจารย์กันฑิมาลย์ จินดา
ประเสริฐ
2.อาจารย์ธราธร บุ้งทอง

1.อาจารย์วรวลัญช์ ทาบุรี

3.อาจารย์จรินทร์ ฟักประไพ

3.อาจารย์สุวิชชา ศรีถาน

4. อาจารย์เปรมจิต ทาบุร*ี

4.อาจารย์ ดร. กันฑิมาลย์ จินดา
ประเสริฐ
5.อาจารย์พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ

5.อาจารย์มยุรี นาสา*

2. อาจารย์ธราธร บุ้งทอง
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หมายเหตุ

สภาฯเห็นชอบวันที่ 25
พฤศจิกายน 2554
สภาฯเห็นชอบวันที่ 25
พฤศจิกายน 2554
สภาฯเห็นชอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2558
สภาฯเห็นชอบวันที่ 25
พฤศจิกายน 2554
สภาฯเห็นชอบวันที่ 24 กรกฎาคม
2558
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1.5.2 ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน – ตัวบ่งชี้ 4.2 -รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
1. อาจารย์วรวลัญช์ ทาบุรี.

2. อาจารย์ธราธร บุ้งทอง.

3. อาจารย์ ดร.
กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ

4. อาจารย์สุวิชชา ศรีถาน

5. อาจารย์พัทธ์ธีรา
จินดาประเสริฐ

ระดับ
ปีที่จบ
ชื่อหลักสูตรที่
การศึกษา การศึกษา
จบการศึกษา
ที่จบ
(พ.ศ.)
ตรี

2543

บธ.บ.

โท

2549

บธ..ม.

ตรี

2534

ศศ.บ.

โท

2555

ศศ.ม.

ตรี

2536

วท.บ.

โท

2549

บธ.ม.

เอก

2558

ปร.ด

ตรี

2555

บธ.ม.

โท

2557

ศศ.ม.

ตรี

2540

ศศ.บ.

โท

2549

บธ.ม.

กลุ่มสาขา
วิชาที่จบ
ตาม ISCED

สาขาวิชา
ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา ที่จบการศึกษา

1015 Travel,
tourism and
leisure
1015 Travel,
tourism and
leisure
1015 Travel,
tourism and
leisure
1015 Travel,
tourism and
leisure
0721 Food
Processing

การจัดการ
มหาวิทยาลัย
โรงแรมและการ
ขอนแก่น
ท่องเที่ยว
การจัดการ
มหาวิทยาลัย
ท่องเที่ยว
ขอนแก่น

1015 Travel,
tourism and
leisure
1015 Travel,
tourism and
leisure
0413
Management
and
Administration
1015 Travel,
tourism and
leisure
0321 Journalism
and reporting
1015 Travel,
tourism and
leisure

การจัดการ
ท่องเที่ยว
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การท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัย
รังสิต

การจัดการ
ท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
อุตสาหกรรม
เกษตร

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

การจัดการ
ท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
การจัดการ

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

การจัดการ
ท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
สื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

การจัดการการ
ท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
มหาสารคาม

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
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1.5.3 ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน – ตัวบ่งชี้ 4.2 -(เอกสารแนบ 1.5.3)
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อาจารย์วรวลัญช์ ทาบุรี.

2. อาจารย์ธราธร บุ้งทอง.

3. อาจารย์สุวิชชา ศรีถาน

4. อาจารย์ ดร. กันฑิมาลย์
จินดาประเสริฐ
5. อาจารย์พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ.

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
1.การบริหารจัดการระบบการให้บริการสารองที่นั่งและจาหน่าย
บัตรโดยสารเครื่องบินของบริษัทการบินหลักในประเทศไทย:
กรณีศึกษา บริษัท การบินไทย จากัด (มหาชน).
1.ธุรกิจโรงแรมและธุรกิจนาเทีย่ วกับการปรับตัวให้ทันเทคโนโลยี
2.ความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงพุทธ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (วารสารช่อพะยอม)
1. การค้นหามรดกภูมิปัญญาอย่างมีส่วนร่วมของชุมชนแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (วารสาร
วิทยาลัยดุสิตธานี ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2559)
2.The Crisis Management Practice in the Hotel Industry:
Lessons from Bangkok (14th APacCHRIE Conference 2016
11-13 Mat 2016)
1.ความสัมพันธ์ของภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวกับการท่องเที่ยว
เชิงพุทธ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม (วารสารช่อพะยอม)

ค่าน้าหนักคุณภาพ
0.2

02

0.8

0.8

0.6

ผลรวมค่าน้าหนักคุณภาพ 52%

1.6 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน (เอกสารแนบ 1.6)
อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)
1. อาจารย์วรวลัญช์ ทาบุรี
2. อาจารย์ธราธร บุ้งทอง
3. อาจารย์สุวิชชา ศรีถาน
4.อาจารย์ ดร. กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ
5. อาจารย์พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ
6. ผศ.ธเนศ ศรีสถิตย์
7. ผศ.ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์
8.อาจารย์ ดร.นันทนา อุ่นเจริญ
9.อาจารย์ ดร.ลินจง โพชารี
10.อาจารย์ ดร.โอชัญญา บัวธรรม
11.อาจารย์ ดร.ภารดี ยโสธรศรีกุล
12.อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง

1. อาจารย์อรรถพล ศรี
ประเสริฐ,
2. อาจารย์อภิชาติ คาบุญเรือง
3. อาจารย์ชนิดาภา สุขเจริญ
4. อาจารย์นุชศรา โชคสวน
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อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)
1. อาจารย์สิริมนพร ทิพสิงห์
2. พจ. แขพิไล ฉายจรัส (แพทย์
จีน)
3. ผศ.ดร.ภิเษก ชัยนิรันดร์
4. คุณภาษิตา เดชอนันต์

ทรัพย์

5. อาจารย์พนั ธ์จิต ดวงจันทร์
6. อาจารย์ ดร.สิริสุดา สิริภักดิ์
7. อาจารย์ ดร.อานวย สมตัว
8. อาจารย์จรรยา ดุลยะลา
9. อาจารย์วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง
10. Mr.Mo Zi Wei

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

6

อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
13.อาจารย์ ดร. เมษ์ธาวิน พลโยธี
14. อาจารย์วิริยา สีบุญเรือง
15. อาจารย์ปภาดา อนันต์กีรติการ
16. อาจารย์จรินทร์ ฟักประไพ
17. อาจารย์ชชิ าญา เล่ห์รักษา
18. อาจารย์กฤตนพัฒน์ สิงห์สโี ว
19.อาจารย์ณัฐนิตย์รดี สวัสดิชวี ิน
20.อาจารย์ทรงพล อุทัยสาร์
21.อาจารย์ธีรมิตร จันทร์สิงห์
22.อาจารย์เยาวภา นียากร
23.อาจารย์วรัณ มังสิงห์
24.อาจารย์ศิวดล พัฒนจักร
25.อาจารย์สรายุทธ มูลอัต
26. อาจารย์หริรักษ์ จันทิมะ

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)

11. อาจารย์อุไรวรรณ แซ่ว่อง
12. อาจารย์กนกกุล มาเวียง
13. อาจารย์นฤทธิพล ศรีสงกา
14. อาจารย์มนทิรา คาดี
15. อาจารย์นิธิกาญจน์ เสนาะ
เมือง

16. อาจารย์พูลลักษณ์

ตั้งรักษ์วัฒนา

กุล

17. อาจารย์มนสิชา แก้วนัน
ไชย
18. อาจารย์ชาคริยา ชุมมวล
19. อาจารย์เฉลียว ปราบพารา

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7

1.7 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
สกอ.
--ตัวบ่งชี้ที่ 1.1
ข้อที่
1

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

11

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน
- มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร.5.คน และไม่
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น พร้อมทั้งประจา
หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน มีคุณวุฒิใน
สาขาทีต่ รงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน มีคุณวุฒิตั้งแต่
ปริญญาโท หรือตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
กรณีที่ยังไม่ครบรอบปรับปรุง
รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2555 ครบวงรอบ
การปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 โดยในปี
การศึกษา 2558 ยังไม่ครบกาหนดระยะการ
ปรับปรุงจึงผ่านเกณฑ์ข้อนี้
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
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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
คะแนนเฉลี่ย

ข้อมูล
ร้อยละ 20
ร้อยละ 0
ร้อยละ 52

คะแนนประเมิน
2.5
5
2.5

2.2 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.1--(เอกสารแนบ 2.2)
ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิชาการจัดการท่องเที่ยวได้มีอาจารย์ประจาหลักสูตรท่านเดิมลาออกจาก
การปฏิบัติหน้าที่ คือ อาจารย์จรินทร์ ฟักประไพ ทางหลักสูตรฯ จึงได้มีระบบและกลไกการรับอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนอาจารย์ทา่ นเดิม โดยผู้ที่ผา่ นการพิจารณาคัดเลือก คือ อาจารย์พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ คุณวุฒิระดับ
ปริญญาโทด้านการจัดการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. ตลอดจนเป็นผู้ที่มี
วิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นาที่ดี และมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี รวมถึงมีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและการ
บริหารหลักสูตร ดูแลนิสิตและอืน่ ๆ ตามความเหมาะสมและตามที่มหาวิทยาลัยกาหนด
ขั้นตอนกระบวนการรับ (ระบบ)
1.กาหนดเกณฑ์ในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้

ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน (กลไก)
อาจารย์ประจาหลักสูตร

1) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
2) มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในสาขาวิชาโดยมีคุณวุฒิอย่างต่าระดับ
P ปริญญาโทด้านการจัดการท่องเที่ยว
3) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร
4) มีวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นาทีด่ ี และมีความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

1. จัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่
ได้กาหนดไว้

2. ส่งมติที่ประชุมพิจารณาผู้ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด เห็นชอบให้
อาจารย์พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจาหลักสูตร
แทนอาจารย์จรินทร์ ฟักประไพ ต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อ
D
พิจารณา
3. คณะเสนอเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรฯ
ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเพื่อพิจารณาเสนอให้กรรมการวิชาการ
พิจารณา
4. กรรมการวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายชื่อ
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ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่ โดยสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่
7/2558 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 มีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรชุดปัจจุบัน
5. มหาวิทยาลัยแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อทราบ
มีการประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร พบว่า การ
ประเมินกระบวนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งต่อไป ควรมี
C
การเพิ่มกระบวนการการคัดเลือก เช่น การสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจา
หลักสูตร เป็นต้น

งานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ระบบการบริหารอาจารย์

ผลการดาเนินงาน: ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิชาการจัดการท่องเที่ยว ไม่มีการขอกาหนดกรอบอัตรากาลังเพิ่มเติม
แต่อย่างใด
ขั้นตอนกระบวนการรับ (ระบบ)
ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน (กลไก)
1. ภายใต้ระบบการบริหารของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2. ประชุมวิเคราะห์อัตรากาลังตามระบบการบริหารคณะ ฯ
3. พิจารณาให้ความเห็นชอบอัตรากาลังที่หลักสูตรเสนอต่อคณะกรรมการ
P
บริหารคณะ
4. ขออนุมัติกรอบอัตรากาลังไปยังกองแผนงาน เพื่อดาเนินการวิเคราะห์
กาหนดกรอบอัตรากาลัง จัดสรรงบประมาณ และสอบคัดเลือกหรือ
สอบแข่งขัน เพื่อบรรจุอาจารย์ต่อไป
D 1. ประชุมพิจารณาอัตรากาลัง พบว่าปีการศึกษา 2558 หลักสูตรวิชาการ
จัดการท่องเที่ยว ไม่มีความจาเป็นในการขอกาหนดกรอบอัตรากาลังเพิ่มเติม
C 1. ประชุมพิจารณากระบวนการเกี่ยวกับกรอบอัตรากาลังภายใต้ระบบการ
บริหารของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เห็นว่าเป็นกระบวนการที่มี
ระบบที่ถูกต้องตามขัน้ ตอน ซึ่งจะนามาปฏิบัติในกรณีที่ทางหลักสูตรมีการขอ
กาหนดกรอบอัตรากาลัง

คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตร
คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม

หลักสูตร
หลักสูตร

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ผลการดาเนินงาน: หลักสูตรวิชาการจัดการท่องเที่ยวมีระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ตามระบบกลไกที่
ทางคณะฯได้กาหนดไว้ โดยคณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาตนเองในวงเงิน 7,000 บาทต่อคนในหนึ่งปีการศึกษา
ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวทุกคนได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้

ขั้นตอนกระบวนการรับ (ระบบ)
1. นาระบบและกลไกที่ทางคณะ ฯ กาหนดงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนา
ตนเองของอาจารย์
1. ประชุมชี้แจงงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาตนเองสาหรับอาจารย์ใน
D
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
P
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ผลการดาเนินงาน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง
1. จากการตรวจสอบจานวนอาจารย์ในหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม สัมมนาเพื่อ
C การพัฒนาการด้านวิชาการและวิชาชีพในปีการศึกษา 2558 พบว่ามีการเข้า
ร่วมอบรมไม่ถึง 100 % ของอาจารย์ทั้งหมด
1. กาหนดแนวทางส่งเสริมให้อาจารย์ในหลักสูตรเข้ารับการอบรม สัมมนาในปี
การศึกษา 2559 ครบ 100 % โดยเสนอเกณฑ์คะแนนในภาระงานเพื่อกระตุ้น
A
อาจารย์ในหลักสูตรเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาวิชาการและวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา

หลักสูตร
หลักสูตร

หลักสูตร

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
2.3 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3— (เอกสารแนบ 2.3)
ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์
ผลที่เกิด:
ในปีการศึกษา 2556 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรครบตามจานวน 5 คน
ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ประจาหลักสูตร ลาออกเพื่อไปศึกษาต่อ จานวน 1 คน และ ลาออกเพื่อไปจัดทา
ผลงานเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 1 คน
ในปีการศึกษา 2558 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในวงรอบปี 2557 – 2558 มีอาจารย์ในหลักสูตร 1 คนลาออกเพื่อไปศึกษาต่อ เมื่อเดือนกันยายน 2557
สาขาวิชาได้พิจารณาอาจารย์ทมี่ ีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.เพื่อเข้าบริหารงาน
หลักสูตรแทนอาจารย์ทลี่ าออกไปศึกษาต่อ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 และอาจารย์ในหลักสูตร 1 คนลาออกเพื่อไป
จัดทาผลงานเพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ สาขาวิชาได้พิจารณาอาจารย์ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ ฯ เพื่อเข้ารับผิดชอบ
บริหารงานหลักสูตรแทน เมื่อเดือนกรกฎาคม 2558
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มีอัตราคงอยู่ของอาจารย์
ประจาหลักสูตรร้อยละ 100
ปีการศึกษา
2556
2557
2558
จานวนอาจารย์
5 คน
5 คน
5 คน
ครบตามเกณฑ์ ครบตามเกณฑ์ ครบตามเกณฑ์
ร้อยละ คงอยู่
100
100
100
ความพึงพอใจของอาจารย์

ผลที่เกิด
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ผลการดาเนินงาน
จากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ ตลอดปีการศึกษา 2558 จานวน 3 – 5 ครั้ง) เพื่อ
วางแผน กากับดูแล ประเมินผลและทบทวนผลการดาเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง โดยให้อาจารย์
ประจาหลักสูตรทุกคน มีส่วนร่วมในการเสนอความคิด เพื่อการดาเนินงานที่มีคุณภาพแสดงถึงความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการหลักสูตร โดยหลักสูตร ฯ ได้มีการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหาร
หลักสูตร ฯ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2558 โดยมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิน้ 5 คน พบว่ามีผลความพึงพอใจของอาจารย์
ประจาหลักสูตร ดังนี้

สารวจในปีการศึกษา 2557
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
1. ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.24
มาก
2. ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร
4.56
มากที่สุด
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน
4.17
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม
4.32
มาก
ประเด็น

สารวจในปีการศึกษา 2558
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
4.84
มากที่สุด
5
มากที่สุด
4.83
มากที่สุด
4.89
มากที่สุด

ผลสรุปจากการสารวจแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร ฯ พบว่า ในปี
การศึกษา 2558 มีแนวโน้มค่าคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 แสดงให้เห็นว่าการ

ดาเนินงาน ทั้ง 3 ด้าน ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร และด้าน
กระบวนการเรียนการสอน มีการวางแผน กากับดูแลเป็นอย่างดี ส่งผลให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความพึง
พอใจที่มากขึ้น
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
มีอาจารย์ประจาหลักสูตรครบและคงอยู่ตลอดปีการศึกษา 2558 และอาจารย์ทุกท่านมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานหลักสูตรจึงทาให้มีแนวโน้มผลการดาเนินงานที่ดีขึ้นในบางเรื่อง
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หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน การรับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1—(เอกสารแนบ 3.1)
ผลการดาเนินงาน
การรับนิสิต
ผลการดาเนินงาน:
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มีแผนในการรับนิสิตจานวน 300 คน
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการรับจานวนนิสิตจาก 4 ช่องทาง สรุปจานวนนิสติ ประจาปีการศึกษา 2558 คือ 378 คน ตามระบบและ
กลไก ดังนี้

ขั้นตอนกระบวนการ (ระบบ)
1. กาหนดระบบและกลไกการรับนิสิตใหม่
2. ประชุมวางแผนการรับนิสิตใหม่เพื่อดาเนินการตามระบบและไกลการ
P รับนิสิตของกองบริการการศึกษา
3.วิเคราะห์กระบวนการรับนิสติ ในปีการศึกษา 2557 (เพื่อให้ได้นิสิตใหม่ใน
ปีการศึกษา 2558 ตรงตามเป้าหมายที่หลักสูตรได้วางแผนไว้)
1. กาหนดคุณสมบัติบุคคลที่มีสทิ ธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว ที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์ ซึ่งมี 4 ช่องทางในการเปิดรับนิสิตดังนี้
1.ระบบโควตารับตรงทั่วประเทศ

D

ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
กองบริการการศึกษา
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

2. ระบบการคัดเลือกกลาง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Admission)

3. ระบบการรับตรงของคณะ ครั้งที่ 1
4. ระบบการรับตรงของคณะ ครั้งที่ 2
1. ทบทวนเพื่อวางแผนระบบการรับนิสิตในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ
ได้วางแผนพัฒนากระบวนการรับนิสิตใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
C
การวางแผนกลยุทธ์ดา้ นการสร้างภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของหลักสูตรเพื่อทา
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
1. หลักสูตรฯ ได้เปิด fan page: www.facebook.com/tourism
A management_msu เพื่อเป็นช่องทางสาหรับนิสิตใหม่ที่จะเข้ามาศึกษา
ข้อมูลข่าวสารของสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวทุกด้าน
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ผลการดาเนินงาน
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

ผลการดาเนินงาน:
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ วได้ดาเนินการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ด้วยการส่งเสริม
ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ ทั้งด้านการให้ความรู้ ฝึกทักษะ การดารงชีวิตใน
มหาวิทยาลัย ตลอดจนปลูกจิตสานึกในการมีจิตสาธารณะและการให้บริการในวิชาชีพ ได้แก่ โครงการนิสิตใหม่พบอาจารย์ที่
ปรึกษา และ โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

P

D

C

A

ขั้นตอนกระบวนการ (ระบบ)

ผู้รับผิดชอบ (กลไก)

1. ประชุมวางแผนการจัดโครงการเพื่อเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่
ปีการศึกษา 2558
2. ประชุมอาจารย์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและเจ้าหน้าทีท่ ี่
เกี่ยวข้อง เพื่อมอบหมายหน้าทีค่ ณะกรรมการแต่ละฝ่ายในการจัด
โครงการ
1. ดาเนินการจัดโครงการ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการนิสิตใหม่พบ
อาจารย์ที่ปรึกษา และ โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
1. พิจารณาผลความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการโดยนิสติ พบว่า
จากการดาเนินโครงการทั้ง 2 โครงการ ซึ่งแยกในการจัดโครงการ
เป็น 2 วัน มีผลความพึงพอใจต่อการจัดโครงการทั้ง 2 โครงการ
ประมาณร้อยละ 85 และนิสติ ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร
รายวิชา การลงทะเบียน รวมทั้งได้พบอาจารย์ทปี่ รึกษาในการให้
คาแนะนาด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ช่องทางการติดต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากกิจกรรมที่นิสิตใหม่ต้องเข้าร่วมกับทาง
มหาวิทยาลัยและคณะมีจานวนมาก และหลักสูตร ฯ ต้องการให้
นิสิตได้รับความรู้ การเตรียมความพร้อมในการศึกษาระดับ
มหาวิทยาลัย และได้พบอาจารย์ที่ปรึกษา ให้แล้วเสร็จในวันเดียว
จึงเห็นควรจัดโครงการในปีการศึกษาหน้า เป็นระยะเวลา 1 วัน
1. จากการพิจารณากระบวนการในข้างต้น หลักสูตรฯ จึงได้มีการ
จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 .
ในระยะเวลา 1 วัน โดยจัดในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา
08.30 – 16.30 น.

หลักสูตร
หลักสูตร

หลักสูตร และ
คณะกรรมการแต่ละฝ่าย
หลักสูตร

หลักสูตร

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
หลักสูตรได้นาระบบ กลไกเพื่อนาไปสู่การดาเนินงาน (จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว) เพื่อสร้างแรงจูงใจ ทัศนคติที่ดี และเข้าใจลักษณะงานบริการด้านท่องเที่ยว ซึ่งมีความสาคัญมากใน
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ผลการดาเนินงาน
วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว เพื่อให้นิสิตมีความพร้อมในการเรียนสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวตลอดระยะเวลา 4 ปี
3.2 ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2554
2555
2556
2557
2558
2559

จานวนผู้สมัคร

จานวนที่ประกาศรับ

จานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

จานวนผู้มารายงานตัว

จานวนที่ลงทะเบียนเรียน

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

650

-

650

1130

-

1130

766

-

766

445

-

445

368

-

368

300

-

300

1141

-

1141

866

-

866

243

-

243

159

1

160

300

-

300

1077

-

1077

673

-

673

325

-

325

207

2

209

300

-

300

1015

-

1015

363

-

363

222

-

222

205

-

205

300

-

300

1169

-

1169

739

-

739

378

-

378

314

-

314

300

-

300

-

-

-

-

-

-

261

-

261

-

-

-

หมายเหตุ : จานวนผู้ที่มารายงานตัวในปีการศึกษา 2559 เป็นจานวนของระบบโควตารับตรงเพียงระบบเดียว ซึ่ง
ระบบ Admission และทางคณะฯ รับสมัครเองยังไม่ถึงกาหนดการให้นิสิตมารายงานตัว

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2555
2556
2557
2558
2559
2560

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2554
2555
2556
2556
2558
2559

2555

จานวนนิสิตคงอยู่
2557
2558

2556

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

A1

A2

A3

179

-

179 172

1

173 165

1

B1

B2

B3

248

1

249 222

C1

C2

C3

จานวนที่รับเข้า
ปกติ

พิเศษ

รวม

A1
B1
C1
D1
E1
F1

A2
B2
C2
D2
E2
F2

A3
B3
C3
D3
E3
F3

รวม

ปกติ

2554
ปกติ

พิเศษ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

166 161

1

162

-

-

-

2

224 213

2

215

-

-

-

227

-

227 212

-

212

-

-

-

D1

D2

D3

330

-

330

-

-

-

E1

E2

E3

-

-

-

F1

F2

F3

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
2556

2555
รวม

ปกติ

รวม

2560

2559

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

2557
พิเศษ

2558
รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

354

-

354

-

-

-

หมายเหตุ นิสิตรหัส 55 จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในเดือนธันวาคม 2559
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3.3 รายงานผลการดาเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.2—(เอกสารแนบ 3.3)
ผลการดาเนินงาน
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี
ผลการดาเนินงาน : ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ได้จดั ให้มีระบบและกลไกที่จะ
ดาเนินงานในการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว

ขั้นตอนกระบวนการ (ระบบ)
P

1. ประชุมวางแผนในการดูแล การให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนว
แก่นิสิต

ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
หลักสูตร ฯ

1. ประชุมเกี่ยวกับการดูแล การให้คาปรึกษา และแนะแนวสาหรับ หลักสูตรฯ และ สาขาวิชา ฯ
นิสิตใหม่ และกาหนดระยะเวลาการจัดส่งข้อมูลเกี่ยวกับช่อง
ทางการติดต่อของอาจารย์แต่ละท่านที่เป็นปัจจุบัน
2. จัดสรรจานวนนิสิตให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละท่านในจานวน
ที่เท่าเทียมกัน
D 3. ให้อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งช่องทางการติดต่อให้แก่นิสิตในการเข้า
พบ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น
4. จัดทาสมุดบันทึกการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาแจกแก่นิสิตใหม่
ทุกคนเพื่อบันทึกการให้คาปรึกษา และแนะแนวแก่นิสิต
5. ให้คาแนะนานิสิตและทาการปลดล็อคระบบสาหรับนิสิตที่มีผล
การเรียนเฉลี่ยสะสมต่ากว่า 2.00
1. สารวจความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่ง
หลักสูตร ฯ
ผลคะแนนรวมในปีการศึกษา 2558 อยู่ในระดับมาก (4.30)
2. หลักสูตรฯ จะนาผลการสารวจดังกล่าวมาวิเคราะห์เป็นรายด้าน
C
เพื่อเป็นข้อมูลในการนาไปปรับปรุงพัฒนาการดูแลและให้
คาแนะนาของอาจารย์ที่ปรึกษาในปีการศึกษา 2559 โดย
เป้าหมาย ให้มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมมากขึ้น
ปีการศึกษา
2557
2558

ระดับความพึงพอใจนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
4.06
มาก
4.30
มาก

จากตารางความพึงพอใจนิสิตต่ออาจารย์ทปี่ รึกษา พบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจทีน่ ิสิตมีตอ่ อาจารย์ที่ปรึกษา
เพิ่มขึ้น 0.24 จากปีการศึกษา 2557 แสดงให้เห็นว่า มีแนวโน้มในการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นิสิตปริญญาตรีของสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวดีขึ้น
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผลการดาเนินงาน: การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เน้นให้ความสาคัญ
กับกิจกรรมที่จะส่งผลต่อการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตร โดยมีกิจกรรม การเรียนการสอนที่
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ผลการดาเนินงาน
ส่งเสริมความรู้ความสามารถ และทักษะทั้งในและนอกห้องเรียน ได้แก่ การจัดทารายการนาเทีย่ วและออกทัวร์ใน
รายวิชาเทคนิคการปฏิบตั ิงานมัคคุเทศก์ เพื่อสร้างการเรียนรู้จากการทางานจากประสบการณ์ ณ สถานทีจ่ ริง
ตลอดจนขยายโอกาสให้ได้เรียนรู้วิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

ขั้นตอนกระบวนการ (ระบบ)

ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
1. ประชุมหารือคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเรื่อง การพัฒนา หลักสูตรฯ และสาขาวิชา

P

D

ศักยภาพนิสิตและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. กาหนดโครงการหรือกิจกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาศักยภาพนิสิต
และเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้ นศตวรรษที่ 21 ได้แก่
1) โปรแกรม SPSS สาหรับการเรียนการสอนรายวิชาวิทยาระเบียบวิธี
วิจัยการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2) ระบบปฏิบัติการสารองที่นงั่ บัตรโดยสารเครื่องบิน Amadeus การ
เรียนการสอนรายวิชาระบบสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมบริการ
3) การจัดรายการนาเที่ยวและออกทัวร์เพื่อจาหน่ายแก่บุคคลทัว่ ไป
รายวิชาเทคนิคการปฏิบตั ิงานมัคคุเทศก์
4) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ และบุคลากรด้านภาษาจีน
ที่มหาวิทยาลัยชนชาติกว่างซี ประเทศจีน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย
ระหว่างสถาบันการศึกษาต่างประเทศโดยการส่งนิสิตสาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยวไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาจีนจากเจ้าของภาษาจีน
และการบรรยายพิเศษจากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญจากภายนอกด้าน
ท่องเที่ยว
5) โครงการพัฒนาศักยภาพนิสติ ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม โดย
จัดทัศนศึกษาออกนอกสถานที่ จานวน 4 โครงการ ได้แก่ 1. ดูงานที่
โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น (รายวิชาการจัดการโรงแรม) 2. ทริปที่จังหวัด
เพชรบุรี (รายวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3. ทริปที่จังหวัดพิษณุโลก
สุโขทัย ลพบุรี และ พระนครศรีอยุธยา (รายวิชาประวัติศาสตร์ไทยเพื่อ
การท่องเที่ยว) 4. ทริปที่จังหวัดบุรีรัมย์ นครราชสีมา และ กรุงเทพฯ
(รายวิชาหลักการมัคคุเทศก์)
6) โครงการบรรยายพิเศษการแพทย์ทางเลือกเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ (รายวิชาการดาเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ)
1. กากับติดตามการจัดกิจกรรม โครงการข้างต้นให้เป็นไปตามแผนและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ
2. ค้นหาข้อมูลกิจกรรม โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพนิสิต
ด้านการท่องเที่ยวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้นิสิตได้เข้า
ร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมจากของคณะและสาขา และได้ทาการขอ
งบประมาณสนับสนุนจากทางคณะ
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17

ผลการดาเนินงาน
C

1. จากการกากับติดตามการจัดโครงการต่าง ๆ พบว่า กิจกรรมที่จัดยังไม่
ครอบคลุม ได้แก่ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ควรจัดเพื่อเพิ่มความรู้ให้
มากขึ้น และด้านทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จึงเป็นแนวทางให้
เพิ่มเติมการจัดกิจกรรมเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านในปีการศึกษาต่อไป

หลักสูตร ฯ

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

3.4 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ --ตัวบ่งชี้ที่
2.1-(เอกสารแนบ 3.4)
หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม (หลักสูตรเดิม) มีผู้สาเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา
2557) จานวน 354 คน ดาเนินการสารวจผลการประเมินคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต
จานวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5)
เท่ากับ 3.96 รายละเอียดดังตาราง
ที่
1
2
3
4
5

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดใน มคอ.2
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินภาพรวม

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
4.27 คะแนน
3.96 คะแนน
3.79 คะแนน
4.20 คะแนน
3.68 คะแนน
3.96 คะแนน

3.5 รายงานผลการดาเนินงาน ข้อมูลภาวะการได้งานทาของบัณฑิต --ตัวบ่งชี้ที่ 2.2— (เอกสารแนบ 3.5)
ข้อมูลพืน้ ฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา และจานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)
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จานวน
ร้อยละ
354
100
347
98.02
274
84.05
13
3.68
0
0
0
0
0
0
4.20 คะแนน
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3.6 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.3— (เอกสารแนบ 3.6)
ผลการดาเนินงาน
การคงอยูข
่ องนิสิต
ผลที่เกิด
ปีการศึกษาที่รับเข้าศึกษา (ตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตร)
อัตราการคงอยู่
2555
2556
2557
2558
รับเข้า
243
325
222
378
(100%)
(100%)
(100%)
(100%)
หายไป
83
116
17
64
(34.15%) (35.69%) (7.65%) (16.93%)
สาเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2557
คงอยู่
160
209
205
314
(65.85%) (64.31%) (92.35%) (83.07%)
จากตารางการแสดงอัตราการคงอยู่ของนิสิต พบว่า นับแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นมา ที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้เข้ามาดาเนินงาน มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในปีการศึกษา 2557 และ ปีการศึกษา 2558
มากกว่าร้อยละ 80
การสาเร็จการศึกษา
ผลที่เกิด
ปีการ

จานวน

จานวนนิสิตคงอยู่

ศึกษาที่ ที่รับเข้า
รับเข้า

(จานวนจริงในแต่ละปีการศึกษา)

จานวนนิสิต

ร้อยละอัตราการ

ร้อยละของผู้สาเร็จการศึกษา

ที่หายไป

คงอยู่ของนิสิตจน

ตามแผนการศึกษาของนิสิต

ถึงปัจจุบันเทียบกับ แต่ละรุ่นเทียบกับจานวนที่รับเข้า

2558 2557 2556 2555 2554

จานวนที่รับเข้า

2558

378

314

-

-

-

-

64

83.07

-

2557
2556

222
325

-

205
-

209

-

-

17
116

92.35
64.31

-

2555
2554

243
445

-

-

-

160
-

368

83
-

65.85
จบการศึกษา

354
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ผลการดาเนินงาน
ข้อมูลการพ้นสภาพนิสิตของนิสิตในแต่ละรุ่น
ปีการศึกษาที่รับเข้า

จานวนนิสิตพ้นสภาพ (จานวนจริงในแต่ละปีการศึกษา
2558

2557

2556

2555

2554

2558

53

0

0

0

0

2557

11

30

0

0

0

2556

5

16

91

0

0

2555

0

8

8

39

0

2554

4

9

11

38

79

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนิสิต
สาเหตุที่ทาให้จานวนนิสิตหายไป มีดังนี้
1. นิสิตลาออกเพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาชีพที่ต้องการ เช่น ครู พยาบาล เป็นต้น
2. นิสิตสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ทาให้ระดับคะแนนต่ากว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกาหนดและพ้นสภาพการศึกษา
3. นิสิตไม่ลงทะเบียนเรียนเป็นระยะเวลา 2 ภาคการศึกษาต่อเนื่องโดยไม่ทาการรักษาสภาพนิสิต
4. นิสิตไม่ชาระค่าธรรมเนียมการศึกษา
5. ปัญหาเรื่องครอบครัว
ความพึงพอใจ

และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต

ผลที่เกิด
ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตร
และการร้องเรียนของนิสิต

ปีการศึกษา

2557
2558
ค่าเฉลี่ย แปลผล ค่าเฉลี่ย แปลผล
1. ด้านเนื้อหารายวิชา
4.12
มาก
4.22
มาก
2. ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน
4.13
มาก
4.10
มาก
3. ความพึงพอใจของนิสิตต่อการร้องเรียนของนิสิต
3.86
มาก
3.81
มาก
โดยรวม 4.03
มาก
4.04
มาก

จากตาราง ความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิตโดยรวมในปีการศึกษา 2557
และ 2558 อยู่ในระดับมาก โดยเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ในปีการศึกษา 2557 ด้านกิจกรรมการเรียนการ
สอนมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากกว่าด้านอื่น ในปีการศึกษา 2558 ด้านเนื้อหารายวิชามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
มากกว่าด้านอื่น
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
4.1 ข้อมูลรายวิชา (เอกสารแนบ 4.1)
ภาคการศึกษา 1 / 2558
ชื่อรายวิชา

A B+ B

C+

C D+ D

จานวนนิสิตที่ จานวนนิสิต
ลงทะเบียนเรียน ทีส่ อบผ่าน

F

S

U W

5

23

-

- 12

389

354

1.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

34 66 73 119 47 10

2.จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ

1

5

10 48 106 26 13

2

-

-

1

210

209

3.กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับ
อุตสาหกรรมบริการ

1

4

4

7

4

2

1

1

-

-

-

24

24

4.การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน

8 22 26 65

41

5

1

-

-

-

-

168

168

5.ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว

22 30 49 60

40

8

5

1

-

-

-

215

214

6.การขายและการตลาดเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

15 25 35 76

48

6

6

3

-

-

-

214

214

7.สัมมนาเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม

7 31 36 43

30 17

1

-

-

-

-

165

165

8.ระบบสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมบริการ 40 56 71 35

9

8

1

-

-

-

1

221

220

9.แหล่งท่องเที่ยวสาคัญของโลก

1 12 28 44

14

1

1

-

-

-

-

87

87

10.เทคนิคการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์

9 15 21 39

10

2

-

-

-

-

3

99

97

11.การจัดการวิกฤติการท่องเที่ยว

8 22 26 64

40

5

1

-

-

-

-

102

102

12.การท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียน

2

3

2

7

4

7

4

-

-

-

-

29

29

13.การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

6

6

2

12

3

2

-

-

-

-

-

31

31

14.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอีสาน

7 14

6

11

15

2

-

-

-

-

-

55

55

-

15.การดาเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยว
1
เชิงสุขภาพ

3

6

3

1

-

-

-

-

-

14

14

16.เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

-

-

-

-

-

-

- 161 2

-

163

161

-

ภาคการศึกษาที่ 2/2558
ชื่อรายวิชา

A B+ B

C+

C D+ D

จานวนนิสิตที่ จานวนนิสิต
ลงทะเบียนเรียน ทีส่ อบผ่าน

F

S

U W

1.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

36 52 74 100 58 13 10 46

-

-

7

396

389

2.การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว

40 76 59 77

3.นวัตกรรมการบริการ

30 30 86 142 35

4.ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว

23 40 37 98

5.พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

11 29 182 109 36

6.การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับ
อุตสาหกรรมบริการ

2

7.โลจิสติกส์สาหรับการบินและการขนส่ง
นักท่องเที่ยว

9

18

-

-

2

333

331

5

3

9

-

-

1

341

340

98 23

1

12

-

-

1

332

331

1

14

-

- 12

398

386

18 70

86 18 11

9

-

-

3

219

213

11 18 51 66

39 14 16

2

-

-

2

219

217

2

44 10

4
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8.การจัดการธุรกิจนาเทีย่ ว

14 20 46 96

38

-

-

-

-

-

-

214

214

9.กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับ
อุตสาหกรรมบริการ

8 22 36 66

51

9

2

9

-

-

1

204

203

10.หลักการมัคคุเทศก์

14 22 45 82

40

2

1

4

-

-

7

217

210

11.วิทยาระเบียบวิธวี ิจยั การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

15 32 59 88

14

-

-

-

-

-

-

210

210

12.ผลกระทบทางการท่องเที่ยว

11 15 22 70

71 12

7

4

-

-

1

213

212

13.ศิลปะการต้อนรับอย่างไทย

3 14 13

4

4

2

-

-

-

-

-

40

40

14.การจัดการวิกฤติการท่องเที่ยว

1

4

8

18

-

-

-

-

-

-

-

31

31

15.การดาเนินงานและการจัดการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ

10 5

10

8

4

-

-

-

-

-

-

37

37

16.การท่องเที่ยวโดยชุมชน

6

5

3

4

4

-

1

-

-

-

-

23

23

17.นันทนาการกลางแจ้ง

4 12

4

1

-

-

-

-

-

-

-

21

21

18.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอีสาน

3

6

-

2

-

-

-

-

-

-

15

15

19.การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

4 13 17

5

7

-

-

-

-

-

-

46

46

20.การจัดการแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม

11 8

18 15

4

-

-

-

-

-

-

56

56

-

-

-

-

-

-

-

- 137 -

-

138

137

-

-

-

-

-

-

-

- 137 -

-

138

137

21.การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว 1
(ฝึกงานยังไม่เสร็จ 1 คน)

22.การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว 2
(ฝึกงานยังไม่เสร็จ 1 คน)

4

4.2 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ (เอกสารแนบ 4.2)
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข

-

-

-

-

-

-

4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ (เอกสารแนบ 4.3)
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้

-

-

-

-

-
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4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (เอกสารแนบ
4.4)
หลักสูตร ฯ ได้ทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 ภาคต้น จานวน 7 รายวิชา และ ภาคปลาย จานวน 4 รายวิชา พบว่า
ชื่อรายวิชา
ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง
1. กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ
1/2558 ผลการประเมินตนเองตาม
สาหรับอุตสาหกรรมบริการ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.56 –
4.65 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
2. ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการ
1/2558 - ผลการประเมินตนเองตาม
ท่องเที่ยว
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.90 –
4.30 อยู่ในระดับมาก
3. การขายและการตลาดเพื่อธุรกิจ
1/2558 - ผลการประเมินตนเองตาม
ท่องเที่ยว
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.79 –
4.05 อยู่ในระดับมาก
4. การวางแผนและพัฒนาการ
1/2558 - ผลการประเมินตนเองตาม
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.86 –
4.10 อยู่ในระดับมาก
5. การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
1/2558 - ผลการประเมินตนเองตาม
อีสาน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.03 –
4.35 อยู่ในระดับมาก
6. การท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ
1/2558 - ผลการประเมินตนเองตาม
อาเซียน
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.08 –
4.38 อยู่ในระดับมาก
7. การดาเนินงานและการจัดการ
1/2558 - ผลการประเมินตนเองตาม จัดทาเอกสารประกอบ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
การสอน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.42 –
4.54 อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
8. ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการ
2/2558 - ผลการประเมินตนเองตาม
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ท่องเที่ยว

9. วิทยาระเบียบวิธีวิจัยการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม

2/2558

10. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2/2558

11. ผลกระทบทางการท่องเที่ยว

2/2558

มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.83 –
4.31 อยู่ในระดับมาก
- ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.68 –
3.81 อยู่ในระดับมาก
- ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.14 –
4.42 อยู่ในระดับมาก
- ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.69 –
4.07 อยู่ในระดับมาก

จัดทาเอกสารประกอบ
การสอน

จัดทาเอกสารประกอบ
การสอน

4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน (เอกสารแนบ 4.5)
หลักสูตรได้ทาการตรวจสอบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ในปีการศึกษา 2558 จานวนรวมทั้งหมด 38 รายวิชา สรุป
ข้อคิดเห็นของผู้สอนในภาพรวมได้ ดังตาราง
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ด้านความรู้

ผล

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง

ทุกวิชามีประสิทธิผล
ของวิธีสอนที่ทาให้เกิด
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

1. ปลูกฝังให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น
2. ผู้สอนต้องเน้นการตรงต่อเวลาของนิสิต
3. สอดแทรกการแสดงบทบาทสมมติ ให้
นิสิตได้ฝึกความเคยชิน ซึ่งจะทาให้กล้า
แสดงออกมายิ่งขึ้น
1. ออกไปศึกษาและค้นคว้าในสถานที่จริง
2. มอบงานค้นคว้าเพิ่มเติม
3. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นและอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน
4. เชิญวิทยากรผู้มปี ระสบการณ์ในเรื่อง
นั้นมาบรรยายเป็นพิเศษ
5. หาหัวข้อข่าวที่เกี่ยวกับบทเรียนมา
นาเสนอ
6. ผู้สอนแนะนาการสืบค้นข้อมูลจาก

ทุกวิชามีประสิทธิผล
ของวิธีสอนที่ทาให้เกิด
การเรียนรู้ด้านความรู้

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

24

ด้านทักษะทางปัญญา

ทุกวิชามีประสิทธิผล
ของวิธีสอนทีท่ าให้เกิด
การเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทุกวิชามีประสิทธิผล
ของวิธีสอนที่ทาให้เกิด
การเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุกวิชามีประสิทธิผล
ของวิธีสอนที่ทาให้เกิด
การเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ
1. ให้นิสิตลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและทา
เป็นรายงานกรณีศึกษาพร้อมนาเสนอใน
ชั้นเรียน
2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน
เพิ่มมากขึ้น
3. ฝึกให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
1. ปลูกฝังให้นิสิตมีส่วนร่วมในการทางาน
กลุ่มทุกคน
2. บางวิชามีการลงพื้นที่เป็นการสร้าง
ความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดีกับ
ชาวบ้านในชุมชน
3. ให้นิสิตสร้างกลุ่มเพื่อนรายวิชาใน
เฟสบุ๊คเพื่อเป็นช่องทางให้นิสิตสามารถ
สื่อสารกันได้รวดเร็วตลอดเวลา
4. ผู้สอนต้องควบคุมและตรวจสอบ
กระบวนการทางานกลุ่มของนิสิตให้
ชัดเจนและรัดกุม
5. ผู้สอนจัดกิจกรรมทีเ่ สริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ และผูส้ อน
1. ปลูกฝังให้นิสตสื่อสารกันด้วยภาษา
ราชการ และภาษาที่เป็นทางการ
2. ฝึกทักทายด้วยภาษาอังกฤษ
3. ฝึกให้นิสิตรูจ้ ักค้นคว้าหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม ทันสมัย
4. ผู้สอนต้องแนะนาหลักการอ้างอิงที่
ถูกต้องในการเขียนงานทุกครั้ง
5. เพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอน
6. ผู้สอนเพิ่มแบบฝึกหัดในการคานวณ
ค่าใช้จ่าย ค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน
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4.6 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (เอกสารแนบ 4.6)
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จานวนอาจารย์ใหม่
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

 มี

...ไม่มี
1 ท่าน
1 ท่าน

4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (เอกสารแนบ 4.7)
กิจกรรมที่จดั หรือเข้าร่วม

จานวนบุคลากร
จานวนอาจารย์
สายสนับสนุนที่เข้า
ที่เข้าร่วม
ร่วม

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

2 คน

-

ความเข้าใจด้านความสัมพันธ์อาเซียนและ
สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานด้านท่องเที่ยว

7 คน

-

แนวทางในการวางแผนจัดการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสติ และการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

1 คน

-

4. โครงการฝึกปฏิบัติการเขียนรายงาน
การประเมินตนเองระดับหลักสูตร
(มคอ.7) ประจาปีการศึกษา 2558 1
มิ.ย. 59 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 คณะ
การท่องเที่ยวฯ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
5. โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่
มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยววันที่ 15 – 17 มิ.ย. 2559
ณ โรงแรมรอยัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

9 คน

-

นาความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมประชุมมาปรับ
ใช้ในการสอนวิชาวิทยาระเบียบวิธวี ิจัยการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท รวมถึงได้หัวข้อและแนวทาง
ในการทาวิจัยเรื่องใหม่ที่มีความสอดคล้องกับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากขึ้น
สามารถนาสิ่งที่ได้รับจากการอบรมมาใช้ใน
การเขียนมคอ.7 เพื่อให้เป็นตามเกณฑ์ที่
กาหนด

2 คน

-

6. อบรมหลักสูตรการวิจัยแบบผสมวิธี
จัดโดยสมาคมวิจัยสังคมศาสตร์แห่ง

1 คน

1. โครงการสัมพันธ์อาเซียน : กรณี
ศึกษาประเทศลุ่มน้าโขงหลังการเข้า
ร่วมประชาคมอาเซียน พ.ศ.2558 (18
ก.ย.58)

2. โครงการอบรมการจัดการเรียนการ
สอนเพื่อการพัฒนาศักยภาพนิสิตและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 (14 ต.ค.58)
3 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
14th APacCHIRE Conference
2016 11–13 พ.ค. 59 ณ โรงแรมดุสิต
ธานี กรุงเทพฯ

นาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนา
บุคลิกภาพ ศิลปะการต้อนรับอย่างไทย การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจนา
เที่ยว และการจัดการโรงแรม รวมถึง
แนวทางสาหรับการเขียนตาราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน
แนวทางที่ดีสาหรับการทาวิจัยแบบผสมวิธี
(Mixed Methods Research) มาใช้ในการ

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประเทศไทย วันที่ 18 - 19 มิ.ย. 2559
ณ ห้องประชุมห้าทศวรรษ อาคาร
เอนกประสงค์ โรงเรียนสาธิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม
7. โครงการ PEA LED เพื่อแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทย บริเวณ
โดย
รอบพระบรมธาตุนาดูน วันที่ 20 มิ.ย.
2559 เวลา 18.00 น. ณ พระบรม
ธาตุนาดูน อาเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม
8. โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่
มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว วันที่ 21 – 22 มิ.ย. 2559
ณ โรงแรมเฮอร์มิเทจ รีสอร์ท แอนด์
สปา จังหวัดนครราชสีมา

ทางานวิจัยให้ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ และนา
ผลการวิจัยไปบูรณาการสาหรับการเรียนการ
สอน

1 คน

ได้แนวทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
เป็นตัวอย่างสาหรับการสอนด้านการดูแล
สิ่งแวดล้อม

1 คน

นาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนา
บุคลิกภาพ ศิลปะการต้อนรับอย่างไทย การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจนา
เที่ยว และการจัดการโรงแรม รวมถึง
แนวทางสาหรับการเขียนตาราหรือเอกสาร
ประกอบการสอน

9. โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่
มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว วันที่ 27 มิ.ย. 2559
ณ โรงแรมยู-เพลสอุบล จ.อุบลราชธานี

2 คน

นาความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น การพัฒนา
บุคลิกภาพ ศิลปะการต้อนรับอย่างไทย การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการธุรกิจนา
เที่ยว และการจัดการโรงแรม รวมถึงแนวทาง
สาหรับการเขียนตาราหรือเอกสารประกอบการ
สอน

10. โครงการการจัดการความรู้
ประเด็น:แลกเปลี่ยนประสบการณ์การ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 วันที่ 4
ก.ค. 2559 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3
คณะการท่องเที่ยวฯ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
11. โครงการอบรม การพัฒนาสื่อการ
เรียนการสอนและทักษะการสอนที่มี
คุณภาพ วันที่ 6 ก.ค. 2559 ณ ห้อง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 คณะ
การท่องเที่ยวฯ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

4 คน

ได้แนวทางสาหรับการวางแผนการเรียนการ
สอนโดยคานึงถึงการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21

9 คน

ได้เรียนรูส้ ื่อการเรียนการสอนที่ทนั สมัยโดย
การลงมือปฏิบตั ิและสามารถนามาพัฒนากับ
จัดทาสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ
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4.8 รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1—(เอกสารแนบ 4.8)
ผลการดาเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
ขั้นตอนกระบวนการ (ระบบ)
ผู้รับผิดชอบ (กลไก)

P

D

C

1. ประชุมหารือออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มเนื้อหาสาระที่มี
ความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบทในปัจจุบนั รวมถึงความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต
2. กาหนดวันส่งมคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 และ มคอ. 6 ตามระยะเวลา
ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1. จัดทามคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ. 6นาส่งฝ่ายวิชาการคณะ ฯ
ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
2. พิจารณาความถูกต้องของ มคอ. ให้เป็นไปตามเกณฑ์
1. จากการทบทวน พบว่า ได้มกี ารจัดส่งเอกสาร มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ.
5 และ มคอ. 6 ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
2. สรุปผลการตรวจสอบมคอ. 3 3 มคอ. 4 ให้กับอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
ปรับแก้ไขให้ตรงตามมคอ. 2 และมาตรฐานการเรียนรู้

หลักสูตรฯ และ คณาจารย์
สาขาวิชา
หลักสูตร
คณาจารย์สาขาวิชาฯ และ
ฝ่ายวิชาการ
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ

ผลการดาเนินงาน:
ขั้นตอนกระบวนการ (ระบบ)
P

D

1. ประชุมหารือเพื่อให้การออกแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
คาอธิบายรายวิชาเพื่อเพิ่มเนื้อหาสาระที่มีความทันสมัยและสอดคล้อง
บริบทในปัจจุบนั รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
1. กากับติดตาม การออกแบบการเรียนการสอนแต่ละรายวิชา พบว่า
มีรายวิชาที่มีการปรับเนื้อหาสาระให้มีความทันสมัย และเน้นการ
ปฏิบัติการทั้งในและนอกห้องเรียน ดังนี้
- มีการเปิดสอนรายวิชา เทคนิคการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ ที่เป็นกลุ่ม
วิชาความสนใจเฉพาะให้กับนิสติ ชั้นปีสุดท้ายเพื่อเตรียมทั้งความรู้และ
ประสบการณ์ที่จะนาไปใช้ในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและทางาน
ต่อไปในอนาคต
- รายวิชา วิทยาระเบียบวิธีวิจัยการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้นา
ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โปรแกรม SPSS มาใช้ในการเรียน
การสอน เพื่อให้นิสิตได้ฝึกปฏิบตั ิประมวลข้อมูลทางสถิติ
- รายวิชา ระบบสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมบริการ อาจารย์ผู้สอน
ได้เข้ารับการฝึกอบรมระบบปฏิบัติการสารองทีน่ ั่งบัตรโดยสาร
AMADEUS เพื่อที่ว่าอาจารย์ผู้สอนจะได้นาความรู้ที่ได้รบั จากการ
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ผลการดาเนินงาน

C

ฝึกอบรม มาใช้ในการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยกับยุคปัจจุบัน
- รายวิชา การท่องเที่ยวโดยชุมชน อาจารย์ผู้สอนได้มอบหมายงานให้
นิสิตได้จัดทา คลิปวีดิโอ การลงพื้นที่ในชุมชน และเผยแพร่การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนลงใน Youtube เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้จาก
การลงพื้นทีจ่ ริง
- มีการสอดแทรกความรู้เนื้อหาที่เป็นภาษาอังกฤษลงในสื่อการสอนใน
บางรายวิชา
2. นาผลสรุปการจัดโครงการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
ด้านธุรกิจนาเที่ยว ด้านการตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการท่องเที่ยว ด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
1. จากการกากับติดตาม หลักสูตรฯ เห็นว่า การออกแบบการเรียนการ
สอนให้มีความทันสมัย ยังมีจานวนน้อยเมื่อเทียบกับรายวิชาที่เปิดสอน
จึงเห็นควรมีการสนับสนุนงบประมาณในการส่งเสริมอาจารย์ผู้สอนให้
เข้ารับการอบรม สัมมนา ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย

หลักสูตร ฯ และอาจารย์
ผู้สอน

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
4.9 รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2—
(เอกสารแนบ 4.9)
ผลการดาเนินงาน
การกาหนดผู้สอน
ผลการดาเนินงาน
ขั้นตอนกระบวนการ (ระบบ)
ผู้รับผิดชอบ (กลไก)

P

D
C

1. ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดรายวิชาและชื่ออาจารย์ผสู้ อนทีม่ ี
หลักสูตร ฯ และ คณาจารย์
คุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่เปิดสอนในภาคต้นและภาคปลาย
สาขาฯ
ปีการศึกษา 2558 โดยภาคต้น เปิดสอนจานวนทั้งสิน้ 16 รายวิชา และ
ภาคปลาย จานวนทั้งสิน้ 22 วิชา โดยอาจารย์มีชั่วโมงการสอนโดย
เฉลี่ย 15 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมถึงการพิจารณาโครงการทัศนศึกษา
นอกสถานที่ในรายวิชาที่เปิดสอน
1. ฝ่ายวิชาการประกาศรายวิชาที่เปิดสอนและอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
หลักสูตรฯ และ
ภาคการศึกษา และกาหนดกลุ่มเรียนและจานวนนิสิตที่สามารถ
ฝ่ายวิชาการ
ลงทะเบียนได้
จากการพิจารณาระบบการลงทะเบียนในปีการศึกษา 2558 พบว่า การ
หลักสูตรฯ และ

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
เปิดรายวิชา จานวนกลุ่ม และจานวนนิสติ มีความสอดคล้องเหมาะสม
ส่งผลให้นสิ ิตทุกคนลงทะเบียนได้เป็นตามแผนการศึกษาของนิสติ ทุก
ชั้นปี
การกากับ

ฝ่ายวิชาการ

ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน

การสอน
ผลการดาเนินงาน
P
D
C

ขั้นตอนกระบวนการ (ระบบ)

ผู้รับผิดชอบ (กลไก)

1. กาหนดระยะเวลาการส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 4 ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
1. กากับดูแล ติดตามและตรวจสอบแผนการจัดการเรียนการสอน
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ. 4
1. จากการดาเนินงานเห็นควรจัดให้มีการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง
การเขียนมคอ. 3 และ มคอ. 4 หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแต่
ละภาคการศึกษา

หลักสูตร และ ฝ่ายวิชาการ

การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย

และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน
ขั้นตอนกระบวนการ (ระบบ)
P

1. ประชุมชี้แจงเพื่อให้อาจารย์ได้นางานวิจัย การบริการวิชาการ และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาบูรณาการในการเรียนการสอน
1. จากการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา มีการ
นางานวิจยั มาบูรณาการกับการเรียนการสอนจานวน เรื่อง ดังนี้
ชื่องานวิจัย

D

หลักสูตร
หลักสูตร

การบริการวิชาการทางสังคม

ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
หลักสูตร
หลักสูตร

ชื่อรายวิชา

1. แนวทางการบริหารจัดการขนส่งสินค้าทาง โลจิสติกส์สาหรับการบินและ
อากาศของประเทศไทย กรณีศึกษา : Thai
การขนส่งนักท่องเที่ยว
Cargo, DHL Thailand, Bangkok Airways
2. การบริหารจัดการระบบการให้บริการ
สารองที่นั่งและจาหน่ายบัตรโดยสาร
เครื่องบินของบริษัทการบินหลักในประเทศ
ไทย : กรณีศึกษา บริษัท การบินไทย จากัด
(มหาชน)
1. ความสาคัญและความพึงพอใจของ
การจัดการธุรกิจนาเที่ยว
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อจรรยาบรรณ
ของพนักงานบริการนาเที่ยวภายในประเทศ

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

30

ผลการดาเนินงาน
1. Service Creativity Efficiency of Hotel นวัตกรรมการบริการ
Business in Thailand: An Empirical
Investigation of its Antecedents and
Consequences และ
2. Service Innovation Strategy of Hotel
Business in Thailand: An Inductive
Approach

ชื่อโครงการบริการวิชาการ
โครงการอบรมการบริหารจัดการเพื่อเพิม่
มาตรฐานการบริการสาหรับธุรกิจโรงแรม
ขนาดเล็กในเขตพื้นที่อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม ปีการศึกษา 2558

ชื่อรายวิชา
ระบบสารสนเทศสาหรับ
อุตสาหกรรมบริการ

1. ส่งเสริมให้จัดทาเพื่อนางานวิจัยมาบรูณาการในการสอน
ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม

หลักสูตร และ
คณาจารย์สาขา ฯ
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
C

4.10 รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3—(เอกสารแนบ 4.10)
ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน
ขั้นตอนกระบวนการ (ระบบ)
ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
1. ประชุมเพื่อพิจารณากาหนดรายวิชาและชื่ออาจารย์ผสู้ อนทีเ่ ปิดสอน
หลักสูตร
P

D
C

ในภาคต้น และ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 เพื่อนาไปสู่การกาหนด
เกณฑ์การให้คะแนน การออกข้อสอบ การกาหนดหัวข้อรายงาน
2. ประชุมเพื่อกาหนดแนวทางและกาหนดการสอบ Exit Exam
1. จัดทาตารางสอบ (กลางภาค และ ปลายภาค) และ จัดทาการทดสอบ
วัดผลภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมของนิสิตแต่ละชั้นปี
1. กากับติดตามการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรและฝ่ายวิชาการ

หลักสูตรและฝ่าย
วิชาการ
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ผลการดาเนินงาน
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
ผลการดาเนินงาน
ขั้นตอนกระบวนการ (ระบบ)
P
D
C

1. ประชุมเพื่อกาหนดวันเวลาสถานที่ในการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนิสิตในแต่ละภาคการศึกษา
1. พิจารณาผลการศึกษาในภาคต้นและภาคปลาย ปีการศึกษา 2558
2. ดาเนินการการทวนสอบ จานวน 11 รายวิชา ร้อยละ 28.95 (จาก
จานวนวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 38 วิชา)
1. กาหนดแบบการตรวจสอบ (Checklist) การประชุมผลการการศึกษา
และการทวนสอบ

ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6

ผลการดาเนินงาน..................................................................................
ขั้นตอนกระบวนการ (ระบบ)
P

D

C

1. ประชุมเพื่อกาหนดวันและแนวทางการกากับ ติดตาม การประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์
และกรอบระยะเวลา
1. กากับดูแล ติดตามและตรวจสอบแผนการจัดการเรียนการสอน
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6
2. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้
3. จัดทา มคอ. 7 หลังสิน้ สุดปีการศึกษา 2558
1. จากการดาเนินงานเห็นควรจัดให้มีการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง
การเขียนมคอ. 5 และ มคอ. 6 หลังเสร็จสิ้นการเรียนการสอนแต่ละ
ภาคการศึกษา

และ มคอ.7)

ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
หลักสูตร

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

32

4.11 รายงานผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF --ตัวบ่งชี้ 5.4—(เอกสารแนบ
4.11)
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
ข้อ 1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่ วางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน

1. ประชุมเพื่อการวางแผนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2558 (ประชุมครั้งที่ 1/2558) มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ประชุมเพื่อการติดตามการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
2558 (ประชุมครั้งที่ 2/2558) มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3. ประชุมเพื่อการทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2559 (ประชุมครั้งที่ 3/2558) มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
กรณีที่มี มคอ.1
ข้อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
หลักสูตร (มคอ.2) กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านอย่างครบถ้วน คือ
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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 16 รายวิชา
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 22 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 16 รายวิชา
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 22 รายวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2558 คือวันที่ 8
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง พฤษภาคม 2559
สิ้นสุดปีการศึกษา
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
2. รองคณบดีฝา่ ยวิชาการและวิจยั เห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 8 กรกฎาคม 2559
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดาเนินงาน
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

- ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 16 รายวิชา และมีรายวิชาที่ได้รับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 7 รายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 22 รายวิชา และมีรายวิชาทีไ่ ด้รับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 4 รายวิชา
รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ28.95 ของรายวิชา
ทั้งหมด
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
การดาเนินงานปรับปรุง
ปีการศึกษา 2557
1.ควรมีการวางแผนการดาเนินงานให้ 1.อาจารย์ประจาหลักสูตรมี
ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน มีการกากับ การประชุมวางแผนงาน
ติดตามการดาเนินงานตามแผนและ
ประจาปีการศึกษา 2558 โดย
ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนใน มีการประชุมก่อนภาค
แต่ละช่วงเวลาที่กาหนดไว้ตามแผน
การศึกษา 1/2558 ตลอดจน
นาผลการประเมินมาวางแผนในการ
จัดประชุมคณาจารย์ใน
ปรับปรุงและพัฒนาให้เห็นเป็นรูปธรรม สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยวเป็นลาดับต่อมา
2. ควรมีวิธีส่งเสริมสนับสนุนให้
1. ประชุมชี้แจงงบประมาณ
อาจารย์ไปพัฒนาตนเอง ทั้งด้าน
เพื่อการพัฒนาตนเอง ซึ่ง
คุณวุฒิปริญญาเอก และด้านตาแหน่ง จัดสรรโดยคณะ
ทางวิชาการ
กรรมการบริหารคณะฯ เพื่อ
เป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์
สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยวเข้ารับการพัฒนา
ตนเองอย่างน้อย 1 ครั้งในปี
การศึกษา 2558
3.ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนให้สอดคล้อง 1. นาเสนอความต้องการสิ่ง
กับความต้องการของนิสิต และ
สนับสนุนการเรียนรู้ของ
สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
ไปยังคณะกรรมการบริหาร
คณะ ฯ
4.ควรเขียนผลการดาเนินงานตาม
ความเป็นจริงและสอดคล้องกับภารกิจ
การดาเนินงานของหลักสูตร
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดาเนินงาน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

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

ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ใหม่จานวน 1 คน และได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน จานวน 1 คน
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน และได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ จานวน 5 คน
ที่ ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
1 1.อาจารย์วรวลัญช์ ทาบุรี
1.โครงการอบรมการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2.โครงการการจัดการความรู้
ประเด็น:แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
2 2. อาจารย์ธราธร บุ้งทอง
1. การวิจัยแบบผสานวิธี
2. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
และทักษะการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ
3. โครงการอบรมการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
4.โครงการการจัดการความรู้
ประเด็น:แลกเปลี่ยนประสบการณ์
การเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
3 3.อาจารย์ ดร. กันฑิมาลย์
1.โครงการอบรมการจัดการเรียน
จินดาประเสริฐ
การสอนเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
14th APacCHIRE Conference
2016
3. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
และทักษะการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ
4 4.อาจารย์สุวิชชา ศรีถาน
1.โครงการอบรมการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดาเนินงาน

5

5.อาจารย์พัทธ์ธีรา
จินดาประเสริฐ

นิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. โครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่
มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการ
ท่องเที่ยว
3. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
และทักษะการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ
1. โครงการอบรมการจัดการเรียน
การสอนเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
นิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
และทักษะการสอนที่มีคณ
ุ ภาพ

สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ กรณีที่ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงผ่านข้อนี้
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ 1. นิสิตปีสดุ ท้ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.16
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลี่ย..3.96
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีT้ QF
1. ตัวบ่งชี้TQF ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 12 ตัวบ่งชี้
ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
2. มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จานวน 11 ตัวบ่งชี้
3. คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ผ่านตามเกณฑ์
4. คิดเป็น 5 คะแนน
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

ข้อมูลรายละเอียด
งบประมาณสนับสนุนและองค์กรควรให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่
1.การบริหารงานโครงการและกิจกรรมสาหรับนิสิตเพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยภายใต้งบประมาณที่น้อยลง
ส่งผลให้นสิ ิตต้องออกค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
2. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตร ฯ ได้ตั้งงบประมาณเพิ่มเติม ไม่ได้
รับการจัดสรรให้เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
นาเสนอข้อแนะนาจากอาจารย์ประจาหลักสูตร ตลอดจนความพึงพอใจ
ของนิสิตต่อหลักสูตรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้กับคณะกรรมการ
บริหารคณะฯ เพื่อให้เห็นความสาคัญในการจัดโครงการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูส้ าหรับนิสิต โดยจัดสรรงบประมาณตามสัดส่วนของ
จานวนนิสิตอย่างแท้จริง

5.2 รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ --ตัวบ่งชี้ 6.1—(เอกสารแนบ 5.2)
ผลการดาเนินงาน
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน หลักสูตร ฯ ดาเนินงานภายใต้การบริหารจัดการโดยคณะ ฯ ซึ่งมีฝ่ายพัฒนานิสิตและอาคาร
สถานที่ เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
ขั้นตอนกระบวนการ (ระบบ)
ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
1. ประชุมพิจารณาผลการประเมินสภาพห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์
โดยนิสติ ปีการศึกษา 2558
1. นาผลการประเมินสภาพห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์ มาสรุป
ผลที่ควรปรับปรุง
D
2. ตรวจสอบสภาพห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์
1. นาเสนอผลการประเมินให้กับคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ เพื่อ
C เป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปรับปรุงและเพิ่มเติมสิง่
สนับสนุนการเรียนรู้

P

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร และ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์

หลักสูตร

จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

ผลการดาเนินงาน
ขั้นตอนกระบวนการ (ระบบ)
P

1. ประชุมวางแผนเพื่อสรุปข้อมูลจานวนสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และนาเสนอ
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ผลการดาเนินงาน

D

C

คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ ในการจัดสรรงบประมาณ
1. เสนอรายการอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ ที่จาเป็น
ต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ
2. เสนอรายชื่อหนังสือ ตารา ทีเ่ กี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวโดยอาจารย์เป็นผู้คัดเลือก ส่งให้กับสานักวิทยบริการ
1. จัดระบบการสารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และนาเสนอแก่
คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ

หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร และ ฝ่ายพัฒนานิสิต
และอาคารอาคารสถานที่

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน
ขั้นตอนกระบวนการ (ระบบ)
P 1. ประชุมหารือเพื่อประเมินและวิเคราะห์ผลการประเมินความพึง
พอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้
D 1. ประมวลผลความพึงพอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. นาเสนอข้อมูลให้แก่ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์และอาคารสถานที่ เพื่อ
C วางระบบการบารุงดูแลรักษาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานทุกภาคการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
หลักสูตร
หลักสูตร
หลักสูตร

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

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
(ปีการศึกษา 2557)

ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

ข้อมูลรายละเอียด

1. ควรมีการวางแผนการดาเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน
มีการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนในแต่ละช่วงเวลาที่กาหนดไว้ตามแผน นาผล
การประเมินมาวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาให้เห็นเป็น
รูปธรรม
2. ควรมีวิธีส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ไปพัฒนาตนเอง ทั้งด้าน
คุณวุฒิปริญญาเอก และด้านตาแหน่งทางวิชาการ
3. ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสติ
และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
4. ควรเขียนผลการดาเนินงานตามความเป็นจริงและสอดคล้อง
กับภารกิจการดาเนินงานของหลักสูตร
เห็นควรนาข้อแนะนามาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรให้
ครบภารกิจทุกด้านให้เห็นเป็นรูปธรรม
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมวางแผนงานประจาปี
การศึกษา 2558 โดยมีการประชุมก่อนภาคการศึกษา 1/2558
ตลอดจนจัดประชุมคณาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยวเป็นลาดับต่อมา
2. ประชุมชี้แจงงบประมาณเพื่อการพัฒนาตนเอง ซึ่งจัดสรรโดย
คณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่าง
น้อย 1 ครั้งในปีการศึกษา 2558
3. นาเสนอความต้องการสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ของสาขาวิชาการ
จัดการท่องเที่ยวไปยังคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ

6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็น
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการ
ประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด

นิสิตปีสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.16
ไม่มี
เห็นควรตามผลการประเมิน
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะดาเนินการ บริหารหลักสูตรให้เป็นตาม
กรอบมาตรฐานคุณวิชาชีพระดับอุดมศึกษา
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6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ผู้เกี่ยวข้องคือ ผู้ใช้บัณฑิต ได้ตอบแบบสอบถามของมหาวิทยาลัย ดังตารางด้านล่างนี้
ประเด็น
กระบวนการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด
แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตภาพรวม 4.14 คะแนน
ไม่มี
ผลการประเมินในปีการศึกษา 2558 (3.96) มีค่าเฉลี่ยคะแนน
ลดลงจากปีการศึกษา 2557 (4.14) จึงเห็นควรต้องมีการ
ปรับปรุง

การเรียนการสอนควรเน้นการปฏิบัติมากขึ้น เน้นทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ และเน้นทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัตงิ าน

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

40

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี
ประเด็น

ข้อมูลรายละเอียด

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มผี ลกระทบต่อ
หลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การเลื่อนเปิดภาคต้น จากเดือนมิถุนายน
เป็นเดือนสิงหาคม
การที่นิสิตต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วง
ภาคเรียนที่ 3 (กลางเดือนพฤษภาคม –
เดือนกรกฎาคม) ซึ่งไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว
(Low Season) ทาให้เกิดปัญหาในการหา
สถานประกอบการที่ใช้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้แก่นิสิต

หมวดที่ 8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการดาเนินงาน

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

1.หลักสูตร พ.ศ 2554 ครบวงรอบในการ ตุลาคม 2559
ปรับปรุงหลักสูตร ต้องทาการปรับปรุง
หลักสูตร พ.ศ. 2559 สาหรับนิสิตปีพ.ศ.
2560
2. ส่งเสริมอาจารย์ประจาหลักสูตรขอ
กรกฎาคม 2559
ตาแหน่งทางวิชาการ

ผู้รับผิดชอบ

อาจารย์ประจาหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร

8.2 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรได้จัดทาร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 จะแล้วเสร็จต้นเดือน
สิงหาคม เพื่อนาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
2. ในปี 2558 มีอาจารย์ประจาหลักสูตร 1 ท่าน ได้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ (อาจารย์สุวิชชา ศรี
ถาน) ส่วนอีก 4 ท่าน กาลังดาเนินการเตรียมเอกสารในการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ
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หมวดที่ 9 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตารางผลคะแนนการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ตัวชี้บ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
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ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน

ผ่าน

ค่าเฉลี่ย 3.96
ร้อยละ 4.20

3.96
4.20

4.08
4.00
3.00
3.00

4.00
3.00
3.00
3.33

3.00
3.00
2.5
2.5
ร้อยละ 20
2.5
ร้อยละ...-....
0
ร้อยละ 52
5
4.00
4.00
3.16
3.00
3.00
3.00
ร้อยละ 100

3.00
3.00
3.00
5.00
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ตัวชี้บ่งชี้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)
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ผลการ
คะแนน
ดาเนินงาน
3.5
3.00

3.00
3.00
3.44
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