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

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2558
(ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559)

แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

วันที่รายงาน 7 กรกฎาคม 2559
รับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. ประธานหลักสูตร : นางสาวโอชัญญา บัวธรรม
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นางสาวศิริวรรณ กวงเพ้ง
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นางสาวลินจง โพชารี
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร : นางสาวนันทนา อุ่นเจริญ
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร : นายปรีดา ไชยา
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________

6. เห็นชอบโดย : นางสาวนันทนา อุ่นเจริญ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ: __________________________

7.เห็นชอบโดย : ผศ.ดร.สมเกียรติ ภู่พัฒน์วิบูลย์ (คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ: __________________________
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1รหัสหลักสูตร 25490211107927
1.1.1  มี มคอ.1
1.1.2  ไม่มี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร 25 พฤศจิกายน 2554
หน้าปกเล่ม มคอ. 2 (เอกสารแนบที่ 1)
1.3วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 27 ธันวาคม 2554
บันทึกข้อความขอเสนอหลักสูตร ศธ 0530.1(7)/ 1138 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2554 (เอกสารแนบที่ 2)
1.4สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.5อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 และ ปัจจุบัน
คาสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขที่คาสั่ง ที่ 2981/2558 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 (เอกสารแนบที่ 3)
ที่ระบุใน มคอ.2
1. รศ.ดร.วิษณุ กอปรสิริพัฒน์
2. รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
3. อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ
4.อ.ดร.ภารดี ยโสธรศรีกุล
5. อ.ดร.สุวีรณ
์ สั ญ์ โสภณศิริ

ปัจจุบนั
1. อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม
2. อ.ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง
3. อ.ดร.ลินจง โพชารี
4. อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ
5. อ.ดร.ปรีดา ไชยา

สภาอนุมตั ิเห็นชอบเมื่อคราวประชุม
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2558 ตามคาสั่งมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ 5360/2558 ลงวันที่
28 ธันวาคม 2558
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1.5.2 ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน (เอกสารแนบที่ 4)

รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
1. อ.ดร.โอชัญญา
บัวธรรม

2. อ.ดร. ศิริวรรณ
กวงเพ้ง

3. อ.ดร.ลินจง โพชารี

ระดับ
การศึกษาที่
จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

ตรี

2542

โท

2549

เอก

2555

ตรี

2542

โท

2548

เอก

2554

ตรี

2547

โท

2549

เอก

2554

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา
สถ.บ.
(สถาปัตยกรรม)
Master of
International
tourism and
Hospitality
Management
Ph.D.
(Architectural
Heritage
Management and
Tourism)
B.B. (Tourism and
Hospitality)

M.B. (Hospitality
Management
Professional
Practice)
Ph.D. (Business in
Tourism and
Hospitality)
ศศ.บ. (การจัดการ
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม)
ศศ.ม. (การจัดการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม)
ปร.ด. (การจัดการ
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม)

กลุ่ม
สาขาวิชา
สาขาวิชาที่จบ ชื่อสถาบันที่
ที่จบ
การศึกษา
จบการศึกษา
ตาม
ISCED
073
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
1013 International Griffith
1015 tourism and University,
Hospitality
Australia
Management
0731
1015

Architectural
Heritage
Management
and Tourism

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

1013
1015

Tourism and
Hospitality

1013
1015

Hospitality
Management
Professional
Practice
Business in
Tourism and
Hospitality
การจัดการการ
ท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
การจัดการ
ท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
การจัดการการ
ท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

University of
South
Australia,
Australia
Victoria
University,
Australia

1013
1015
1013
1015
1013
1015
1013
1015
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รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
4. อ.ดร.นันทนา
อุ่นเจริญ

ระดับ
การศึกษาที่
จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา

ตรี

2537

ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)

โท

2543

กศ.ม. (เทคโนโลยี
การศึกษา)
บธ.ม. (การจัดการ
และการท่องเที่ยว)
ปร.ด. (การจัดการ)

2549

5. อ.ดร.ปรีดา ไชยา

เอก

2552

ตรี

2536

โท

2542

เอก

2556

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
(วรรณคดีอังกฤษและ
อเมริกัน)
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร)
Ph.D. (Tourism
and Hospitality
Management)

กลุ่ม
สาขาวิชา
สาขาวิชาที่จบ ชื่อสถาบันที่
ที่จบ
การศึกษา
จบการศึกษา
ตาม
ISCED
0321 นิเทศศาสตร์
วิทยาลัยครู
มหาสารคาม
011
เทคโนโลยี
มหาวิทยาลัย
การศึกษา
มหาสารคาม
1015 การจัดการการ มหาวิทยาลัย
ท่องเที่ยว
ขอนแก่น
0413 การจัดการ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
023
วรรณคดี
มหาวิทยาลัย
อังกฤษและ
รามคาแหง
อเมริกัน
023
ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัย
เพื่อการสื่อสาร รามคาแหง
1013
1015

Tourism and
Hospitality
Management

The
University of
Waikato,
New
Zealand

1.5.3 ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน (เอกสารแนบที่ 5)
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
1. อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม
1. ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 จานวน 0
เรื่อง (0.6)
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จานวน 0
เรื่อง (0.8)
2. ผลงานทางวิชาการที่นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
จานวน 10 เรื่อง
3. ผลงานวิชาการที่นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จานวน 0 เรื่อง
4. ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติทเี่ ชื่อถือ
ได้ จานวน 0 เรื่อง
2. อ.ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง
1. ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จานวน 1
เรื่อง (0.8)
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3. อ.ดร.ลินจง โพชารี

4. อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ

5. อ.ดร.ปรีดา ไชยา

2. ผลงานทางวิชาการที่นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
จานวน 1 เรื่อง
3. ผลงานวิชาการที่นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จานวน 1 เรื่อง
4. ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติทเี่ ชื่อถือ
ได้ จานวน 0 เรื่อง
1. ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 จานวน 1
เรื่อง (0.6)
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จานวน 2
เรื่อง (0.8)
2. ผลงานทางวิชาการที่นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
จานวน 2 เรื่อง
3. ผลงานวิชาการที่นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จานวน 0 เรื่อง
4. ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติทเี่ ชื่อถือ
ได้ จานวน 0 เรื่อง
1. ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 จานวน 3
เรื่อง (0.6)
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จานวน 0
เรื่อง (0.8)
2. ผลงานทางวิชาการที่นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
จานวน 0 เรื่อง
3. ผลงานวิชาการที่นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จานวน 0 เรื่อง
4. ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติทเี่ ชื่อถือ
ได้ จานวน 0 เรื่อง
1. ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 จานวน 2
เรื่อง (0.6)
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จานวน 1
เรื่อง (0.8)
2. ผลงานทางวิชาการที่นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
จานวน 0 เรื่อง
3. ผลงานวิชาการที่นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จานวน 1 เรื่อง
4. ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติทเี่ ชื่อถือ
ได้ จานวน 0 เรื่อง
ผลรวมค่าน้าหนักคุณภาพ
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0.6*1 = 0.6

0.8*2 = 1.6
0.2*2=0.4
0.6*3 = 1.8

0.6*2 = 1.2
0.8*1 = 0.8
0.8*1 = 0.8
0
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1.6 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน (เอกสารแนบที่ 6)
อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)
1. อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม
ผศ.ดร.ศุภพงษ์ ปิ่นเวหา
2. อ.ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง
จากคณะการบัญชีและการจัดการ
3. อ.ดร.ลินจง โพชารี
4. อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ
ทั้งนี้ ท่านเป็นอาจารย์ประจาวิชา
5. อ.ดร.ปรีดา ไชยา
ตามที่ได้รับมอบหมายจากหลักสูตร
6. ผศ.ธเนศ ศรีสถิตย์
7. อ.ดร.กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)
-

1.7 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ข้อที่
1

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
และไม่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น
พร้อมทั้งประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน มี
คุณวุฒิตรงและสัมพันธ์กับสาขา
ทุกคน
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 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผสู้ อน
5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผสู้ อน

3

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
อาจารย์ประจาหลักสูตร คนที่1/2/3
เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือตาแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

มีอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 8 คน
ประกอบด้วย
1. อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ 7 คน
2. อาจารย์ผู้สอนนอกคณะ 1 คน
3. อาจารย์พิเศษภายนอกมหาวิทยาลัย
(ไม่มีอาจารย์พิเศษในวงรอบนี้)
ซึง่ อาจารย์ทั้ง 8 คนมี
1. คุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาโทหรือตาแหน่ง
ทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์
และ
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ
3. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

5

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและอาจารย์ มีอาจารย์ที่ทาหน้าที่เป็นทีป่ รึกษา
ทีป่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ
วิทยานิพนธ์หลักของนิสิตในหลักสูตร
จานวน 5 คนดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.อ.ดร.
โอชัญญา
บัวธรรม

2.อ.ดร.
ศิริวรรณ
กวงเพ้ง
3. อ.ดร.ลินจง
โพชารี

4. อ.ดร.
นันทนา
อุ่นเจริญ
5. อ.ดร.ปรีดา
ไชยา

สาขาที่จบ
Ph.D.
(Architectural
Heritage
Management
and Tourism)
Ph.D. (Business
in Tourism and
Hospitality)
ปร.ด.
(การจัดการการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม)
ปร.ด.
(การจัดการ)
Ph.D. (Tourism
and Hospitality
Management)

ประสบการ
ณ์วิจัย
 มี
 ไม่มี

 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี

 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี

ซึ่งทั้งหมด
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1. เป็นอาจารย์ประจา และ
2. คุณวุฒิปริญญาเอกหรือตาแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
และ
3. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
มีอาจารย์ที่ทาหน้าที่ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วมของนิสิตในหลักสูตร
จานวน 6 คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล

สาขาที่จบ

1. รศ.ดร.ราณี
อิสิชัยกุล
2. ผศ.ดร.ขวัญฤดี
ตันตระบัณฑิตย์
3. รศ.ดร.สม
มาตร์ ผลเกิด*
4. อ.ดร.นภาพร
วงศ์วิชิต

D.B.A.
(Tourism)
ปร.ด.
(การจัดการ)
Ph.D.
(Archaeology)
ปร.ด.
(การจัดการ)

ประสบ
การณ์
วิจัย
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี

5. อ.ดร.ชัชชญา
ยอดสุวรรณ

Ph.D.
(Tourism)

 มี
 ไม่มี

6. อ.ดร.ลินจง
โพชารี

ปร.ด.
(การจัดการการ
ท่องเที่ยวและ
การโรงแรม)

 มี
 ไม่มี

ซึ่งทั้งหมดมี
1. คุณวุฒิปริญญาเอกหรือตาแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ใน
สาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
ทั้งนี้ อาจารย์ลาดับที่ 3 แม้ว่าวุฒิ
การศึกษาไม่ตรงตามหลักสูตร แต่มี
ความสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ และ
มีคุณสมบัติเป็นไปตามระเบียบข้อ 52
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 52.1
ระดับปริญญามหาบัณฑิต (เอกสารแนบ
ที่ 7- คู่มือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หน้า
27) โดยเป็นอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
พิเศษ (เอกสารแนบที่ 8-ตามคาสั่ง
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่อง แต่งตั้ง
อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษาพิเศษ)
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่
ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา

7

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
มีอาจารย์ที่ทาหน้าที่ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ของนิสิตในหลักสูตร จานวน 6 คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.อ.ดร.
โอชัญญา
บัวธรรม

2.อ.ดร.
ศิริวรรณ
กวงเพ้ง
3. อ.ดร.ลินจง
โพชารี

4. อ.ดร.
นันทนา
อุ่นเจริญ
5. อ.ดร.ปรีดา
ไชยา
7. อ.ดร.
วิตติกา
ทางชั้น

สาขาที่จบ
Ph.D.
(Architectural
Heritage
Management
and Tourism)
Ph.D. (Business
in Tourism and
Hospitality)
ปร.ด.
(การจัดการการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม)
ปร.ด.
(การจัดการ)
Ph.D. (Tourism
and Hospitality
Management)
ปร.ด. (การ
จัดการนวัตกรรม
การท่องเที่ยวและ
บริการ)

ประสบก
ารณ์วิจัย
 มี
 ไม่มี

 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี

 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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8

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา

9

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้สาเร็จ
การศึกษาแผน ก. ทุกคนมีผลงาน
เผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการ
(Proceeding) หรือวารสารวิชาการ หรือ
สิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่ในรูปแบบเอกสาร
หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ชื่อ-สกุล

จานวนนิสิตในปรึกษาทุกชั้นปี/
ทุกหลักสูตร
Thesis
IS

1.อ.ดร.
โอชัญญา
บัวธรรม
2.อ.ดร.
ศิริวรรณ
กวงเพ้ง
3. อ.ดร.ลินจง
โพชารี
4. อ.ดร.
นันทนา อุ่น
เจริญ
5. อ.ดร.ปรีดา
ไชยา

4

-

6

-

6

-

9

-

5

-

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
10

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษาควรมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
(เอกสารแนบที่ 11 – ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตร)

1.อ.ดร.โอชัญญา
บัวธรรม

2.อ.ดร.ศิริวรรณ
กวงเพ้ง

3.อ.ดร.ลินจง โพชารี

4.อ.ดร.นันทนา
อุ่นเจริญ

แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 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)
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5.5. อ.ดร.ปรีดา ไชยา

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

สรุปว่า ผ่าน

11

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2555
ครบวงรอบการปรับปรุงในปีการศึกษา
2559 โดยยังไม่ครบกาหนดระยะการ
ปรับปรุง
จึงผ่านเกณฑ์ข้อนี้
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หมวดที่ 2 อาจารย์
2.1 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพอาจารย์
ประเด็น
2.1.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2.1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
คะแนนเฉลีย่

ข้อมูล
ร้อยละ 100
ร้อยละ 0
ร้อยละ 200

คะแนนประเมิน
5
0
5
3.33

2.2 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม มีระบบกลไกดังนี้
การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรจะมีการดาเนินการดังนี้
1. เพื่อให้การดาเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องเมื่อใกล้สิ้นสุดปีการศึกษาจะมีการเสนอใน
วาระการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรในเดือนพฤษภาคม 2557 เพื่อสารวจว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรชุด
ปัจจุบันยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวงรอบต่อไป (เอกสารแนบที่ 12)
2. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ระหว่างวงรอบซึ่งในวงรอบปี 2558 นี้มีการ
สลับตาแหน่งอาจารย์ประจาหลักสูตร คือ อ.ดร ลินจง โพชารี จากตาแหน่งประธานหลักสูตรปรับมาเป็น
กรรมการประจาหลักสูตร และได้ปรับ อ.ดร. โอชัญญา บัวธรรม จากกรรมการประจาหลักสูตรเป็นประธาน
หลักสูตร ซึ่งได้มีการเสนอวาระในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร (เอกสารแนบที่ 13 – วาระการประชุม
และ หนังสือลาออกและหนังสืออนุมัติการลาออกจากบัณฑิตวิทยาลัย)
3. เมือ่ ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการสลับตาแหน่ง (ตามระบุข้อ 2) ทางหลักสูตรเสนอชื่อ พร้อมประวัติ
ทางการศึกษา และประสบการณ์ในการทางาน มายังฝ่ายวิชาการของคณะเพื่อพิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมของคุณวุฒิการศึกษา ตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญกับหลักสูตร
หากพบว่าขาดความเหมาะสมในประเด็นใดจะส่งกลับไปให้หลักสูตรพิจารณาใหม่ หากทุกประเด็นครบถ้วน
ตามข้อกาหนดแล้ว ฝ่ายวิชาการจะดาเนินการเสนอรายชื่อให้คณะกรรมการบริหารประจาคณะให้ความ
เห็นชอบตามลาดับก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ (เอกสารแนบที่ 14 – วาระการประชุมและหนังสือ
แต่งตั้ง อ.ดร. โอชัญญา บัวธรรม และ อ.ดร. ลินจง โพชารี)
4. คณะเสนอเรื่องการขอปรับตาแหน่งรายชื่อคณะกรรมการประจาหลักสูตรต่อรองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการเพื่อเสนอให้กรรมการวิชาการพิจารณา
5. กรรมการวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่
6. มหาวิทยาลัยแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาทราบ
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ผลการดาเนินงาน
การปรับกระบวนการ
แม้ว่าในการประเมินวงรอบปีการศึกษา 2558 นี้มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ยังคงเป็น
กรรมการชุดเดิมเพียงสลับตาแหน่งเพื่อให้การดาเนินงานของคณะกรรมการหลักสูตรสอดคล้องกับการ
บริหารงานของคณะ
ระบบการบริหารอาจารย์
ระบบการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรจะเน้นที่ 3 เรื่องหลัก คือ 1. ความต่อเนื่องของระยะเวลาการ
ปฏิบัติงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร 2.คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์และ
ข้อกาหนด และ 3. การสารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ความต่อเนื่องของระยะเวลาการปฏิบัติงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยก่อนเริ่มต้นปีการศึกษา
ใหม่จะ มีการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละคนยืนยันการปฏิบัติงานใน
วงรอบปีการศึกษาใหม่ (เอกสารแนบที่ 12)
2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์และข้อกาหนด โดยจะแจ้งในวาระการ
ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ถึงคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่ออาจารย์ชุดปัจจุบันจะได้รักษา
คุณสมบัติและสถานะให้ได้ตามเกณฑ์คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อไป (เอกสารแนบที่ 12)
3. การสารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องการพัฒนาความรู้ตนเองให้มีคุณวุฒิหรือตาแหน่งทาง
วิชาการ โดยมีงบประมาณสนับสนุนจากคณะ (เอกสารแนบที่ 15)
การประเมินการบวนการ
จากระบบการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรในวงรอบนี้อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดเดิมยืนยันการ
ปฏิบัติงานทาให้หลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตรมีความต่อเนื่อง อาจารย์แต่ละคนมีคุณสมบัติครบตาม
เกณฑ์ และทุกคนมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน แต่อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความต้องการที่จะพัฒนา
ประสิทธิภาพเกี่ยวกับงานด้านประกันคุณภาพหลักสูตรและตารางการจัดทารายงานการประเมินและเอกสาร
ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา เช่น สาระใน มคอ. 3 การประเมิน มคอ. 5 และ
มคอ. 7 เป็นต้น (เอกสารแนบที่ 15)
การปรับกระบวนการ
1. กาหนดความชัดเจนกรอบภาระงานด้านประกันคุณภาพหลักสูตรของอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. สนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมอบรมการประกันคุณภาพหลักสูตรทั้งจัดภายในคณะ
และจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เอกสารแนบเดียวกับข้อ 4.7)
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรใช้ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ร่วมกับของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมทั้งนี้
หลักสูตรให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณสมบัติของอาจารย์ด้านทักษะความสามารถทางการวิจัย
นอกเหนือไปจากความรู้ความสามารถด้านการสอน โดยการประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการฝึกอบรมเกี่ยวกับ
วิจัย การประชุมทางวิชาการ และอื่นๆ ที่สามารถเพิ่มทักษะทางด้านการวิจัยแก่อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เอกสารแนบที่ 47)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
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2.3 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์
จากระบบและกลไกที่ได้ดาเนินงานตามระบุในข้อ 2.2 จึงทาให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณสมบัติ
ครบตามเกณฑ์ ตลอดวงรอบการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์

อาจารย์ประจาหลักสูตรยังคงปฏิบัติงานต่ออีกวาระจากวงรอบปี 2557 และอยู่ครบวงรอบปี 2558 อีกทั้งผล
การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อหลักสูตรอยู่ที่คะแนน 3.83 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก (เอกสารแนบที่ 16 – ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อหลักสูตร)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดาเนินงานการรับนิสิต
ผลการดาเนินงาน
การรับนิสิต

ผลการดาเนินงาน มีดังนี้
1. มีระบบ และกลไก
การรับนิสิตใหม่ของหลักสูตรมีการดาเนินการตามระบบและกลไกการปฏิบัติงานของคณะฯ และระบบของ
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีขั้นตอนดังนี้ (เอกสารแนบที่ 17 – การรับนิสิตใหม่)
ขั้นตอนกระบวนการรับ (ระบบ)
ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
1. การกาหนดเป้าหมายจานวนรับและคุณสมบัติ
คณะ/ คณะกรรมการหลักสูตร/
ของผู้สมัคร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
 การกาหนดจานวนนิสิตและคุณสมบัติที่
หลักสูตรเปิดรับ อยู่ในวาระการประชุม
(เอกสารแนบที่ 17 – พิจารณาอนุมัติ
จานวนนิสิตปี 2558)
2. กาหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
อาจารย์ประจาหลักสูตร
 อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมเพื่อ
วางแผนการประชาสัมพันธ์
(เอกสารแนบที่ 17 – พิจารณาแผนการ
ประชาสัมพันธ์ปี 2558)
3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยการส่งแผ่นพับ และ
เจ้าหน้าที่คณะ
โปสเตอร์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
 อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการปรุชุมเพื่อวาง
แผนการประชาสัมพันธ์
(เอกสารแนบที่ 17)
4. ประกาศรับสมัคร
บัณฑิตวิทยาลัย/ เจ้าหน้าที่คณะ
 ตามปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
(เอกสารแนบที่ 18 – กาหนดการรับสมัคร
จากบัณฑิตวิทยาลัย)
5. ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์
บัณฑิตวิทยาลัย
สอบ
 ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
จากบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารแนบที่ 18 –
กาหนดการรับสมัครจากบัณฑิตวิทยาลัย)
6. ออกข้อสอบและดาเนินการสอบข้อเขียน
อาจารย์ประจาหลักสูตร
 อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมวาง
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ผลการดาเนินงาน
แผนการออกข้อสอบ-ตรวจข้อสอบและมติ
มอบหมายผู้รับผิดชอบ (เอกสารแนบที่ 17พิจารณาคณะกรรมการออกข้อสอบ
ตรวจข้อสอบ และ สัมภาษณ์)
7. ตรวจข้อสอบ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
 อ้างอิงตามเอกสารแนบที่ 17
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
บัณฑิตวิทยาลัย
 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารแนบ
ที่ 20 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
สัมภาษณ์)
9. สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ประจาหลักสูตร
 กาหนดวันสัมภาษณ์ตามประกาศของ
บัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารแนบที่ 21ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการสอบ
สัมภาษณ์)
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาและ
บัณฑิตวิทยาลัย
รายงานตัว
 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การศึกษาและรายงานตัว (เอกสารแนบที่
22 – ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาและ
รายงานตัว)
11. ประกาศรับสมัครรอบที่ 2 และดาเนินการตาม
บัณฑิตวิทยาลัย/ เจ้าหน้าที่คณะ
ข้อ 5-10 อีกครั้ง
12. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
บัณฑิตศึกษาคณะการท่องเที่ยวฯ และ
 ตามปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย
อาจารย์ประจาหลักสูตร
(เอกสารแนบที่ 18 – กาหนดการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่บัณฑิตวิทยาลัยประจาปีการศึกษา
2558)
2. มีการนาระบบ กลไก ไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ
หลักสูตรมีการดาเนินงานครบทุกขั้นตอนตามที่กาหนดไว้ โดยมีผลการดาเนินงานดังนี้
- ปีการศึกษา 2558 กาหนดเป้าหมายจานวนรับ 20 คน (เอกสารแนบที่ 17)
- มีผู้มาสมัครสอบ จานวน 10 คนในภาคเรียนที่ 1/2558 และ 8 คน ในภาคเรียนที่ 2/2558
(เอกสารแนบที่ 23)
- มีการจัดทาโบรชัวร์และโปสเตอร์ใหม่เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร (เอกสารแนบที่ 24)
- นิสิตทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (เอกสารแนบที่ 25)
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ผลการดาเนินงาน
3. มีการประเมินกระบวนการ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว หลักสูตรมีการประเมินผลการดาเนินงานโดยเปรียบเทียบจานวนนิสิต
ใหม่ระหว่างปีการศึกษา 2557 และ 2558 โดยหลักสูตรพบว่าในปีการศึกษา 2558 จานวนผู้สมัครไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่หลักสูตรกาหนด จึงมีการเปิดรับสมัครเพิ่ม ทาให้จานวนผู้สมัครเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2557
จานวนทั้งสิ้น 6 คน แต่เมื่อเปิดภาคการศึกษา พบว่า นิสิตมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และ เอกสารประกอบการ
สมัครไม่สมบูรณ์ เช่น ยังไม่ได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาฉบับจริง เป็นต้น จึงส่งผลให้จานวนนิสิตที่เข้าศึกษา
จริงลดลง โดยปีการศึกษา 2557 มีนิสิตเข้าเรียนจริง 9 คน ส่วนปีการศึกษา 2558 มีนิสิตเข้าเรียนจริง 10 คน
จานวนนิสิตเพิ่มขึ้น 1 คน แต่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่หลักสูตรวางแผนไว้ (เอกสารแนบที่ 26)
4. มีการปรับปรุง/ พัฒนากระบวนการ จากผลการประเมิน
- เนื่องจากในปีการศึกษา 2558 มีจานวนนิสิตไม่บรรลุตามเป้าหมาย อีกทั้งจานวนนิสิตคงเหลือในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มีจานวนลดลง จาก 19 คน เหลือ 10 คน อาจารย์ประจาหลักสูตรจึงประชุม
ร่วมกันและได้ข้อสรุปให้มีการรับนิสิตเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2558 โดยปฏิบัติตามระบบ
และกลไกข้างต้น
- อาจารย์ประจาหลักสูตรนาผลจากการสอบถามผู้สมัครถึงสาเหตุที่มาสมัครและการประชาสัมพันธ์ของ
หลักสูตรมาวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล และการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่
คณะ โดยได้ข้อสรุปว่าจะดาเนินการส่งโบรชัวร์เพิ่มเติมไปยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายโดยเจาะจงไปที่คณะ
หรือภาควิชาที่เกี่ยวกับสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรง และเพิ่มการกระจายข่าวการรับสมัครทาง
โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค รวมทั้งประชาสัมพันธ์แก่ศิษย์เก่าเพิ่มเติม
5. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
จากการดาเนินการรับนิสิตเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในภาคเรียนที่ 2/2558 มีจานวนนิสิตใหม่
เพิ่มมาในปีการศึกษา 2558 ทั้งสิ้น 5 คน รวมกับนิสิตที่เข้ารับการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 5 คน
เป็นจานวนทั้งสิ้น 10 คน
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

ผลการดาเนินงาน มีดังนี้
1. มีระบบ และกลไก
- อาจารย์ประจาหลักสูตรวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาร่วมกัน โดยพิจารณาจากผลการสอบข้อเขียนและ
การสอบสัมภาษณ์ พบว่านิสิตส่วนใหญ่มีทักษะด้านการทาวิจัยค่อนข้างต่า เนื่องจากส่วนใหญ่เพิ่งจบการศึกษา
และบางส่วนไม่เคยทาวิจัยมาก่อน
ดังนั้น หลักสูตรจึงประชุมวางแผนการดาเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2558
ร่วมกันเพื่อสนับสนุนทักษะการทาวิจัย และเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตใหม่เพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมใหม่และการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ เช่น โครงการสานกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่บัณฑิตศึกษา
และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการออกแบบสอบถาม และการอภิปรายประเด็นร่วมสมัย
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ผลการดาเนินงาน
ด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม”
2. มีการนาระบบ กลไก ไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ
หลักสูตรมีการจัดโครงการและกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ตามปฏิทิน
3. มีการประเมินกระบวนการ
ทาการวิเคราะห์และประเมินกระบวนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นิสิตใหม่ของหลักสูตร
ในช่วงภาคเรียนที่ 1 และช่วงต้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 พบว่า การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้
นิสิต และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจานวนนิสิตเข้าร่วมน้อยและนิสิตไม่สนใจเท่าที่ควร จากสาเหตุต่างๆ เช่น
บางกิจกรรมที่จัดในวันธรรมดานิสิตไม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะต้องทางาน หรือบางกิจกรรมที่จัดเสาร์-อาทิตย์
นิสิตไม่เข้าร่วมเพราะติดธุระส่วนตัว
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ จากผลการประเมิน
จากการประเมินผลการดาเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมต่างๆ แก่นิสิต อาจารย์ประจา
หลักสูตรและเจ้าหน้าที่จึงประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหานิสิตไม่เข้าร่วมกิจกรรมและไม่ให้
ความสนใจเท่าที่ควร และได้ข้อสรุปเพื่อใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบวนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่
นิสิตดังนี้
- แจ้งนิสิตล่วงหน้า และแจ้งเตือนเป็นระยะเมื่อใกล้ถึงวันที่จัดกิจกรรม
- ให้กิจกรรมที่จะจัดต่อไปในอนาคตเป็นส่วนหนึ่งการรายวิชาในภาคเรียนนั้นๆ โดยอาจให้นิสิตทา
รายงาน หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.........................................................................-........................................................................................
3.2 ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2553
2554
2555
2556
2557
2558

จานวนที่ประกาศรับ

จานวนผู้สมัคร

จานวนผู้มสี ิทธิเข้าศึกษา

จานวนผู้มารายงานตัว

จานวนที่ลงทะเบียนเรียน

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

-

20
20
20
20

20
20
20
20

-

20

20

24
12
19

24
12
19

-

20
16
11
18

20
16
11
18

-

14
16
9
10

14
16
9
10

-

14
16
9
10

14
16
9
10

หมายเหตุ ปีการศึกษา 2558 มีผู้ไม่มารายงานตัวจานวน 8 ราย เนื่องจาก 2 สาเหตุ หลัก คือ
1. ผู้มีสิทธิ์ที่สาเร็จหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่สามารถนาใบรายงานผลการศึกษา (transcript) ฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเดิมมายื่น
ประกอบการรายงานตัวได้
2. ผู้มีสิทธิ์สละสิทธิ์การรายงานตัวเพราะสถานะการเงินไม่พร้อมลงทะเบียนเรียน
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ปีการศึกษา
ที่รับเข้า

2553
ปกติ

พิเศษ

จานวนนิสิตคงอยู่
2555
2556

2554
รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

2558

2557

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

-

14

14

-

14
16

14
16

-

14
16
9

14
16
9

-

4
14
6
9

4
14
6
9

2553
2554
2555
2556
2557
2558

หมายเหตุ ปีการศึกษา 2558 มีผู้ลงทะเบียนจานวน 10 คน แต่นิสิตได้ดาเนินการยื่นเรื่องลาออกจานวน 1 คน จึงมีนิสิตคงเหลือ จานวน 9 คน

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า

ปกติ

พิเศษ

รวม

2553
2554
2555
2556
2557
2558

-

14
16
9
10

14
16
9
10

จานวนที่รับเข้า

2554
ปกติ

พิเศษ

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
2556

2555
รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

2557

2558

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

-

-

-

-

10
2

10
2

-

2
8
-

2
8
-
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3.3 รายงานผลการดาเนินงานการส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ผลการดาเนินงาน
 การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

ผลการดาเนินงานมีดังนี้
1. มีระบบ และกลไก
สานักบัณฑิตศึกษามีระบบและกลไกในการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยทั่วไป ดังนี้
ขั้นตอนกระบวนการให้คาปรึกษา (ระบบ)
1. การวางแผนภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อให้ทราบว่าสานักบัณฑิตศึกษามี
อาจารย์ที่สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้กี่คนและ
แต่ละคนสามารถรับนิสิตในที่ปรึกษาได้จานวนกี่คน

ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่

2. ประชุมแนวทางการกาหนดนิสิตที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่

3. ประกาศให้นิสิตทราบว่าอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แต่ละท่านสามารถรับนิสิตในที่ปรึกษา
ได้กี่คน
4. นิสิตยื่นหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามลาดับขั้นตอนของ
กระบวนการ
5. นิสิตเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์และดาเนินการ
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามขั้นตอนของ
กระบวนการ
6. นิสิตรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
7. นิสิตยื่นเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ์และดาเนินการ
สอบตามขั้นตอนของกระบวนการ
8. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณา
ประเมินผลการสอบ
9. นิสิตยื่นเรื่องขอตีพิมพ์เพื่อใช้ประกอบการสาเร็จ
การศึกษาและยื่นเรื่องขอสาเร็จการศึกษาตาม
ขั้นตอนของกระบวนการ
10. สรุปผลการดาเนินงานนิสิตที่ไม่สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตรกาหนด และหาแนวทางแก้ไข

เจ้าหน้าที่คณะ

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่
อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/เจ้าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ เจ้าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ นิสิต/ เจ้าหน้าที่

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่
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ผลการดาเนินงาน

2. มีการนาระบบ กลไก ไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ
2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ประชุมเพื่อดาเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 – 3 (เอกสารแนบที่ 28 – วาระการ
ประชุมเรื่องการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา)
2.2. มีการประชุมติดตามการดาเนินงานการควบคุมดูแลให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามขั้นตอนที่ 4 – 10 ใน
การประชุมวาระต่างๆตลอดวงรอบปีการศึกษา 2558
 สานักบัณฑิตประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและปฏิทินการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์แก่นิสิตให้ทราบ
ทางช่องทางต่างๆ เช่น Facebook และ เวบไซด์บัณฑิตคณะ (เอกสารแนบที่ 29)
 ประชุมติดตามความก้าวหน้าของนิสิตในการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และมีการดาเนินงานและติดตาม
ผลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นประจาทุกภาคเรียน (เอกสารแนบที่ 30)
 ประชุมติดตามความก้าวหน้านิสิตในที่ปรึกษาของอาจารย์แต่ละท่าน (เอกสารแนบที่ 31)
3. มีการประเมินกระบวนการ
หลักสูตรมีการวิเคราะห์และประเมินผลกระบวนการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นิสิตทุกภาคเรียน
จากสมุดสีฟ้า และการสอบถามจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยตรง (เอกสารแนบที่ 32)
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
- หลังจากวิเคราะห์ผลการดาเนินงานแล้ว อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า อาจารย์ที่ปรึกษาควรเพิ่มช่องทางในการติดต่อแก่นิสิตในที่ปรึกษา ทั้งทางโทรศัพท์ ไลน์
อีเมล์ เฟสบุ๊ค และสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมการอบรมสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการทา
วิทยานิพนธ์ (เอกสารแนบที่ 32)
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผลการดาเนินงานมีดังนี้
1. มีระบบ และกลไก
- อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเรื่อง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล จากนั้นจึงกาหนดกิจกรรม
รวมทั้งการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ผ่าน
ทางรายงานที่มอบหมายให้นิสิตทาในระหว่างทากิจกรรมและเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ (เอกสารแนบที่
33)
2. มีการนาระบบ กลไก ไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ
- หลักสูตรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและมอบหมายรายงานให้แก่นิสิตเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล (เอกสารแนบที่ 34)
3. มีการประเมินกระบวนการ
- ประเมินผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิต จากแบบสอบถาม
- ประเมินผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิต จากผลสัมฤทธิ์ของรายงานที่ได้รับมอบหมาย
(เอกสารแนบที่ 35)
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน

3.4 รายงานผลการดาเนินงานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตร ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม) มีระบบและกลไกในการรายงานผลการดาเนินงาน
คุณภาพบัณฑิตโดยใช้เกณฑ์การประเมินตามกองแผนงานมหาวิทยาลัยดังนี้
 กองแผนงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามแจ้งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษามายังสานักบัณฑิตพร้อมแนบ
แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต
 เจ้าหน้าที่สานักบัณฑิตแจ้งในวาระการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อทราบถึงการส่งแบบประเมิน
คุณภาพบัณฑิต (เอกสารแนบที่ 36 – แจ้งเพื่อทราบและขั้นตอนการประเมินผู้ใช้บัณฑิต)
 เจ้าหน้าที่บัณฑิตดาเนินการส่งและติดตามแบบประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตส่งไปยังกองแผนงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (เอกสารแนบที่ 37 – บันทึกข้อความส่งแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต)
 4.กองแผนงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตมายังสานักบัณฑิต จากนั้น
เจ้าหน้าที่สานักบัณฑิตจะแจ้งในวาระการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อทราบผลการประเมิน
(เอกสารแนบที่ 38)
ผลการการประเมินคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตซึ่งในวงรอบปี 2558 จะเป็น
มหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปี 2557 โดยในปีการศึกษา 2557 มีผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 11 คน มีผู้ใช้บัณฑิต
ส่งแบบสารวจกลับมายังสานักบัณฑิตจานวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 81.8 ผลการประเมินรายละเอียดดังตาราง
ที่
1
2
3
4
5
6

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดใน มคอ.2
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ด้านทักษะด้านการบริการ
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินภาพรวม
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4.42 คะแนน
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4.46 คะแนน
4.58 คะแนน
4.33 คะแนน
4.67 คะแนน
4.48 คะแนน
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3.5 รายงานผลการดาเนินงานผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
ข้อมูลพืน้ 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
9

0.2*9 = 1.8

0.6*10 = 6
0.8*3 = 2.4
10.2*100/9 = ร้อยละ 113.30

การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารแนบที่ 39)
นิสิตที่กาลังศึกษาอยู่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานอย่างสม่าเสมอ โดยได้รับการส่งเสริม ดูแล และให้
คาปรึกษาจากอาจารย์ประจารายวิชา 1010 515 การสัมมนาประเด็นการท่องเที่ยวและโรงแรม (เอกสารแนบที่ 40)
ในส่วนของผู้สาเร็จการศึกษานั้น มีการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ TCI กลุ่ม 2 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าสุด
ในการสาเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารแนบที่ 41)
3.6 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต
ผลการดาเนินงาน
 การคงอยู่ของนิสิต
ผลที่เกิดขึ้นพบว่าในแต่ละปีการศึกษานั้น จานวนนิสิตที่คงอยู่ลดลงจากจานวนนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือก
เนื่องจากนิสิตบางท่านมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และได้งานที่ดีในระหว่างเรียนจึงเลือกที่จะทางานมากกว่า
การศึกษาต่อ (เอกสารแนบที่ 42)
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ปีการศึกษา
2555
2556
2557
2558

ผลการดาเนินงาน
จานวนนิสิตที่เข้ารับการศึกษา
20
24
12
19

จานวนนิสิตที่ยังคงอยู่
14
16
6
9

การสาเร็จการศึกษา
ผลที่เกิดขึ้นพบว่า นิสิตระดับปริญญาโทที่จบการศึกษามีแนวโน้มที่จะจบการศึกษาตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น
(เอกสารแนบที่ 43)


ปีการศึกษา
จานวนนิสิตที่จบการศึกษา
2555
1
2556
2
2557
11
2558
9
 ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
ผลที่เกิดขึ้นพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตในปีการศึกษา 2557 และ
ปีการศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากัน (เอกสารแนบที่ 44) ดังตาราง
ปีการศึกษา
2557
2558

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
4.10
4.10

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
หลักสูตรมีการดาเนินงานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เช่น ผลการดาเนินงานผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต เป็นต้น

แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

27

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
4.1ข้อมูลรายวิชา (เอกสารแนบที่ 45 –มคอ.5 ทุกวิชาในปีการศึกษา 2558)
ชื่อรายวิชา

ภาค
การศึกษา

A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- F S U V W L

จานวนนิสิตที่ จานวนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียน สอบผ่าน

1010 508 สถิติเพื่อ
การวิจยั สาหรับ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม 3(2-2-5)
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

1/2558

4 1

5

4

1

5

4

1

9

8

1

5

4

1010 634 การตลาด
เพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและโรงแรม
3(3-0-6) หมวดวิชา
บังคับ

1/2558

4

1/2558

2

3 2

1/2558

1

3

1/2558

1

3

4

4

1/2558

2

1 1

4

4

2/2558

3

4 2

9

9

2/2558

2

4 3

9

9

1010 513 ปรัชญา
และจริยธรรมการ
ท่องเที่ยว 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ

1

1010 630 การจัดการ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ในภาวะวิกฤติ 3(3-0-

6) หมวดวิชาเลือก
1010 637 การจัดการ
ผลกระทบการท่องเที่ยว
3(3-0-6) วิชาเฉพาะ

1010 511 การจัดการ
เชิงกลยุทธ์สาหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และโรงแรม 3(2-2-5)
วิชาบังคับ

1010 509 วิทยา
ระเบียบวิธีวิจยั สาหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และโรงแรม 3(2-2-5)
วิชาบังคับ
1010 626 การจัดการ
นวัตกรรมการบริการ
3(3-0-6) วิชาบังคับ

แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

28

1010 645 การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์
เพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและโรงแรม
3(3-0-6) วิชาเฉพาะ

2/2558

2

2 5

9

9

9

9

1010 515 การ
สัมมนาประเด็นการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม
3(2-2-5) วิชาบังคับ

2/2558

1

5 3

4.2 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้ผดิ ปกติ

มาตรการแก้ไข

-

-

-

-

-

-

4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้

-

-

-

-

-

4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ชื่อรายวิชา
1. รายวิชา 1010 508
สถิติเพื่อการวิจยั สาหรับ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 3(2-2-5)
หมวดวิชาปรับพื้นฐาน

2. รายวิชา 1010 634
การตลาดเพื่ออุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ วและ โรงแรม 3(3-06) หมวดวิชาบังคับ
3. รายวิชา 1010 513
ปรัชญาและจริยธรรมการ
ท่องเที่ยว 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ

ภาคการศึกษา
1/2558

1/2558

1/2558

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
แผนการปรับปรุง
4.97
1. จัดหาเอกสาร วีดีทัศน์
ตัวอย่างกรณีศึกษาและผู้มี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับวัต
กรรมการบริการเพิ่มเติมให้
นิสิตได้เห็นภาพ
2. หากิจกรรมให้นสิ ิตทาใน
ห้องเรียนหรือกิจกรรมเพื่อ
นาไปสู่บทเรียนให้นสิ ิตมีส่วน
ร่วมมากยิ่งขึ้น
5.00
จัดทาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พัฒนารูปแบบ วิธีการเรียน
การสอน และวิธีการศึกษาดู
งานนอกสถานที่
4.94
1. นิสิตเข้าเรียนไม่ตรงเวลา
อาจารย์ผู้สอนจึงมีการ
ตักเตือนเพื่อฝึกให้นสิ ิตมีความ
รับผิดชอบและตรงต่อเวลา
มากยิ่งขึ้น

แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

29

4. รายวิชา 1010 630
การจัดการอุตสาหกรรม
ท่องเทีย่ วในภาวะวิกฤติ
3(3-0-6) หมวดวิชาเลือก

1/2558

4.97

5. รายวิชา 1010 637
การจัดการผลกระทบการ
ท่องเที่ยว 3(3-0-6) วิชาเฉพาะ

1/2558

4.60

6. รายวิชา 1010 511
การจัดการเชิงกลยุทธ์สาหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
โรงแรม 3(2-2-5) วิชาบังคับ

1/2558

4.97

7. รายวิชา 1010 509
วิทยาระเบียบวิธีวิจัยสาหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
โรงแรม 3(2-2-5) วิชาบังคับ

2/2558

4.80

แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2. นิสิตขาดความมั่นใจในการ
แสดงความคิดเห็น อาจารย์
ผู้สอนจึงได้ให้ข้อคิดเห็น สร้าง
กิจกรรมในห้องเรียนและ
พูดคุยกับนิสติ มากยิ่งขึ้น
1. จัดหาเอกสาร วีดีทัศน์
ตัวอย่าง กรณีศึกษาและผู้มี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับ
นวัตกรรมและการจัดการกับ
ภาวะวิกฤติเพิ่มเติมให้นสิ ิตไก้
เห็นภาพรวม
2. หากิจกรรมให้นสิ ิตทาใน
ห้องเรียน
3.เพิ่มหลักจริยธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สังคม
นิสิตส่วนใหญ่ขาดทักษะใน
การเสนอรายงานและการ
เขียนในเชิงวิชาการ ดังนัน้
จึงขอเสนอแนะให้หลักสูตร
หากระบวนการในการเตรียม
ความรู้และทักษะของผู้เรียน
เกี่ยวกับรูปแบบการนาเสนอ
งาน และเน้นความสาคัญของ
การอ้างอิงในการนาเสนองาน
สู่สาธารณะ
1. ให้นิสิตฝึกทากรณีศึกษา
และร่วมกันอภิปรายกลุม่
ร่วมกัน
2. ให้นิสิตสืบค้นเอกสาร
งานวิจัยในฐานข้อมูล
ต่างประเทศมาประกอบการ
ตอบคาถามหรืองานที่ได้รับ
มอบหมายมากยิ่งขึ้น
ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยมี
เนื้อหาการเรียนรู้ทมี่ าก และ
นิสิตต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูล
เพิ่มเติม ดังนั้น ควรมีการลง
ภาคสนามแผนการตลาดนอก
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8. รายวิชา 1010 626
การจัดการนวัตกรรมการ
บริการ 3(3-0-6) วิชาบังคับ

2/2558

4.50

9. รายวิชา 1010 645
การจัดการทรัพยากรมนุษย์
เพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และโรงแรม 3(3-0-6) วิชา
เฉพาะ
10. รายวิชา 1010 515
การสัมมนาประเด็นการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม
3(2-2-5) วิชาบังคับ

2/2558

4.30

สถานที่เพิ่มเติม เพื่อนิสติ
สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้
ต่อไป
อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนการสอน
รวมถึงการปรับปรุง
รายละเอียดของรายวิชาให้
ทันสมัยเข้าใจง่าย และเนื้อหา
ให้เหมาะสม ชัดเจน รวมไปถึง
การนางานวิจัยบูรณาการใน
การเรียนการสอนต่อไป
ไม่มี

2/2558

4.70

จัดการสัมมนาภายในชั้นเรียน
สัปดาห์สุดท้ายของการเรียน
การสอนให้เป็นทางการและ
กระชับยิ่งขึ้น และจัดโครงการ
บรรยายประเด็นสาคัญ
ร่วมสมัย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญ
จากภายนอกมาอบรมให้
ความรู้แก่นิสติ

4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน (เอกสารแนบที่ 46)
ปีการศึกษา 2558 สานักบัณฑิตมีการทวนสอบ 4 วิชา คิดเป็นร้อยละ 40 โดยแต่ละรายวิชามีการสรุปข้อคิดเห็น
และแนวทางในการแก้ไขหรือปรับปรุง ดังตาราง
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดยนิสิต

1. รายวิชา 1010 637 การ
จัดการผลกระทบการท่องเที่ยว
3(3-0-6)วิชาเฉพาะ

1/2558

- ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.01 –
4.40 อยู่ในระดับมาก

แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวทางการแก้ไขหรือ
ปรับปรุง
-
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2. รายวิชา 1010 630 การ
จัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวใน
ภาวะวิกฤติ 3(3-0-6) หมวดวิชา
เลือก
3. รายวิชา 1010 626 การ
จัดการนวัตกรรมการบริการ 3(30-6) วิชาบังคับ

1/2558

4. รายวิชา 1010 509 วิทยา
ระเบียบวิธีวิจัยสาหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
โรงแรม 3(2-2-5) วิชาบังคับ

2/2558

1/2558

- ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.86 –
4.10 อยู่ในระดับมาก
- ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.90 –
4.30 อยู่ในระดับมาก
- ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.20 –
4.40 อยู่ในระดับมาก

หากิจกรรมให้นิสิตทาใน
ห้องเรียน

ปรับปรุงรายละเอียดของ
รายวิชาให้ทันสมัยเข้าใจง่าย
และเนื้อหาให้เหมาะสม
ชัดเจน
ควรมีการลงภาคสนาม และ
ออกสถานที่เพิ่มเติม

4.6 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จานวนอาจารย์ใหม่
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

...มี
 ไม่มี
ไม่มีอาจารย์ใหม่ในวงรอบนี้
ไม่มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ในวงรอบนี้

4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ในวงรอบปี 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุนมีกิจกรรมการพัฒนาอาชีพรายละเอียดดังนี้
(เอกสารแนบที่ 47)
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
มัคคุเทศก์และบุคลกรด้านการ
ท่องเที่ยว ประจาปีงบประมาณ
2559 ครั้งที่ 3 (จ.ภูเก็ต)
2. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการเขียนรายงานประเมิน
ตนเองระดับหลักสูตร
3. โครงการ KM การส่งเสริม
และพัฒนาด้านการวิจัย

จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม

จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วม

อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม

-

อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ

-

1. อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม
2. อ.ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง
3. อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ

-

แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปข้อคิดเห็นและ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
เป็นโครงการที่ดีสามารถ
นามาประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน
ได้ทราบแนวปฏิบัติที่ดีใน
การเขียนรายงาน รวมถึง
การจัดการองค์ความรู้
ได้ทราบแนวปฏิบัติที่ดีใน
การพัฒนางานด้านวิจัย
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม

จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วม

4. เสวนาเครือข่ายการจัดการ อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ
ความรู้ระหว่างคณะวิชา ครั้งที่ 1

-

5. โครงการสัมมนาการเตรียม 1. อ.ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง
ความพร้อมสู่ AEC
2. อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ

-

6. โครงการพัฒนาศักยภาพ
มัคคุเทศก์และบุคลกรด้านการ
ท่องเที่ยว ประจาปีงบประมาณ
2559 ครั้งที่ 3 (จ.อุบลราชธานี)
7. งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ การท่องเที่ยวและการ
โรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 4 ของ
คณะ

-

8. โครงการอบรมพัฒนาสื่อ
การเรียนการสอน

9. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในคณะ โดยเดินทาง
ศึกษาดูงาน ณ โรงแรมเจ้าหลาว
บิช รีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี

อ.ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง

1. อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม
2. อ.ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง
3. อ.ดร.ลินจง โพชารี
4. อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ
5. อ.ดร.ปรีดา ไชยา
1. อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม
2. อ.ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง
3. อ.ดร.ลินจง โพชารี
4. อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ
5. อ.ดร.ปรีดา ไชยา
อ.ดร.ลินจง โพชารี

นางสาวปิยวรรณ จันทมาน

-

นางสาวปิยวรรณ จันทมาน

แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปข้อคิดเห็นและ
ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
ได้แลกเปลีย่ นเรียนรู้
เกี่ยวกับการจัดการความรู้
ระหว่างคณะวิชา
ได้ทราบแนวโน้มและการ
เตรียมความพร้อมนิสติ สู่
ตลาดแรงงาน AEC
ได้ทราบถึงการแก้ไข
กฎหมายที่เกีย่ วกับ
มัคคุเทศก์ แนวโน้มการ
บริการในอนาคต
เปิดโอกาสให้บุคลากรได้
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

มีแนวทางในการพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความ
สะดวกในการศึกษาหา
ข้อมูล
แลกเปลีย่ นเรียนรู้งาน ด้าน
ประกันคุณภาพการศึกษา
และการบัญชีและการเงิน
ภายในคณะ เพื่อให้
บุคลากรภายในคณะได้มี
ความเข้าใจร่วมกันนาไปสู่
การทางานที่ถูกต้องและ
รวดเร็ว
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4.8 รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 ยังถึงวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรดังนั้นปีการศึกษานี้จึงยังไม่มีกระบวนการ
ออกแบบหลักสูตรและสาระหลักของแต่ละรายวิชา มีเพียงการนาปัญหาในกระบวนการเรียนการสอน มาหารือ
ในที่ประชุม เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข และพิจารณาผลการดาเนินงานจากทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มคอ.5 ใน
แต่ละภาคการศึกษาเท่านั้น (เอกสารแนบที่ 48 – ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2558) และ
มีการเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาประเด็นที่ควรปรับปรุงจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
(เอกสารแนบที่ 49)
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ

ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาดังนี้

อาจารย์ประจาหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอน มีการประชุม วางแผน ร่วมกันเพื่อทบทวนเนื้อหาสาระ
รายวิชา ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้ทันสมัย โดยมีการติดตามแนวโน้มด้านการท่องเที่ยวไทย และการท่องเที่ยว
โลก เพื่อนามาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

นอกจากนั้นอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมหาบัณฑิตการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้นาผลการ
ประเมิน ข้อเสนอแนะของผู้ใช้บัณฑิต จากการที่นิสิตไปทางานตามองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน มาเป็น
ข้อมูลเพื่อปรับปรุงเนื้อหา สาระ ในแต่ละรายวิชาก่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558 ที่ประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรประเมิน วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
รายวิชา หลักสูตร และการบริหารจัดการหลักสูตร ให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง และมอบหมายผู้รับผิดชอบแก้ไข ปรับปรุง หรือรวบรวมไว้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
เล็กน้อย หรือปรับปรุงใหญ่ เมื่อหลักสูตรครบวงรอบปรับปรุง
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
การออกแบบหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร และสาระรายวิชาในหลักสูตร
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4.9 รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน
การกาหนดผู้สอน

การกาหนดผู้สอน
กระบวนการการกาหนดผู้สอน
1. ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาที่เปิดสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรและกาหนด
อาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย 2 เดือนก่อนเริ่มต้นแต่ละภาคการศึกษา (เอกสารแนบที่ 50 – รายงานการประชุม
กาหนดอาจารย์ผู้สอนและรายวิชาประจาปีการศึกษา 2558)
เพื่อยืนยันรายวิชาที่จะเปิดสอนและกาหนดอาจารย์ผู้สอน โดยนิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์คนเดิมไม่เกิน 3
วิชาของหลักสูตร
2. หลักสูตรทาบันทึกข้อความเชิญอาจารย์ผู้สอนและแบบตอบรับเพื่อยืนยันว่าสามารถทาการสอนใน
ภาคเรียนนั้นๆ ได้ (เอกสารแนบที่ 51)
3. เมื่อได้รับแบบตอบรับจากอาจารย์ผู้สอนแล้ว หลักสูตรจะทาการจัดตารางสอน และแจ้งแก่อาจารย์
และนิสิตต่อไป (เอกสารแนบที่ 52 – บันทึกอนุมัติกาหนดการสอน และ บันทึกแจ้งกาหนดการสอน)
กระบวนการการจัดการเรียนการสอน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาส่ง มคอ. 3 มายังหลักสูตร 30 วันก่อนตารางการเรียนการสอน
(เอกสารแนบที่ 5)
2. อาจารย์ผู้สอนมีการแจกแจงรายละเอียดเนื้อหารายวิชา การประเมินผลแก่นิสิตในคาบแรก
3. ในการสอนแต่ละครั้งจะมีเจ้าหน้าที่ประสารงานหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ดูแลห้องเรียนและอุปกรณ์
เพื่ออานวยความสะดวกอาจารย์และนิสิตให้เป็นไปอย่างราบรื่น
4. หลักสูตรมี Facebook บัณฑิตคณะที่เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆระหว่างหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและนิสิต (เอกสารแนบที่ 54)
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่ง มคอ. 5 ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดการประเมินรายวิชา (เอกสารแนบ
ที่ 55)
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ผลการดาเนินงาน
การกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน
การกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. เอกสารลงวันที่ได้รับการรับ มคอ. 3 ก่อนการเรียนการสอน 30 วัน (เอกสารแนบที่ 53)
2. การจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะมีการสอนโดยใบลงชื่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
(เอกสารแนบที่ 56)
3. อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ. 5 ถึงบัณฑิตคณะภายใน 15 วันหลังการสอบปลายภาคซึ่งเป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและระบุประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของภาคเรียนนั้นๆ
และ แนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ ในครั้งต่อไป (เอกสารแนบที่ 55)
4. นิสิตได้รับแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาที่เรียน
(เอกสารแนบที่ 57)
5. ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะบัณฑิตศึกษาประจาคณะเพื่อรับทราบและพิจารณา
เกี่ยวกับผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนดังระบุข้อ 1- 4 ข้างต้น เพื่อการกากับติดตามและตรวจสอบ
การจัดทาแผนการเรียนรู้ (เอกสารแนบที่ 58)
จากระบบการกาหนดผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดาเนินการในปีการศึกษา 2558
พบว่าทุกรายวิชาส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 5 ตรงเวลา ซึ่งหลักสูตรจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนกาหนดส่งเอกสารและ
ติดตามเอกสารเหล่านี้ก่อนและสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากนั้นหลักสูตรจะรวบรวมเอกสารแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมในแต่ละรายวิชา เพื่อรับรองเนื้อหาสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร (เอกสารแนบที่ 59)
หากมีหัวข้อที่ต้องแก้ไข ทางหลักสูตรจะดาเนินการแจ้งแก่อาจารย์ผู้สอนต่อไป สาหรับรายวิชาที่ไม่มีข้อแก้ไข
หลักสูตรจะจัดเตรียมเอกสาร Course Syllabus แก่นิสิตต่อไป
การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
เพื่อให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ สานักบัณฑิตมีการกาหนดขั้นตอนในการควบคุมหัวข้อดังนี้
1. สานักบัณฑิตแจ้งปฏิทินการจัดทาวิทยานิพนธ์ให้นิสิตทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook และ
เวปไซด์ของคณะ (เอกสารแนบที่ 60)
2. นิสิตยื่นเอกสารเค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ (Ts1) ที่สานักบัณฑิตศึกษา
3. สานักบัณฑิตศึกษาเสนอเอกสารเค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ (Ts1) เข้าวาระการประชุมอาจารย์
บัณฑิตศึกษาประจาคณะเพื่อพิจารณากลั่นกรองหัวข้อวิทยานิพนธ์ว่ามีความเหมาะสมหรือ
ข้อเสนอแนะอื่นๆเพื่อปรับปรุงแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้า
ของศาสตร์ (เอกสารแนบที่ 61)
4. สานักบัณฑิตศึกษาแจ้งมติที่ประชุมแก่นิสิตทราบผ่านช่องทางสื่อสารหลักคือFacebookสานักบัณฑิต
(เอกสารแนบที่ 62)
5. หากหัวข้อไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมสานักบัณฑิตจะดาเนินการเสนอเอกสารตามขั้นตอนการเสนออนุมัติ
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ผลการดาเนินงาน
หัวข้อวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตวิทยาลัยต่อไป (เอกสารแนบที่ 63)
6. หากหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องปรับปรุงสานักบัณฑิตจะแจ้งมติให้นิสิตแก้ไขจากนั้นดาเนินการยื่นอนุมัติ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ตามขั้นตอนที่ 2-4 อีกครั้ง
 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
หลักสูตรมีผลการดาเนินงานดังนี้
1. มีระบบ และกลไก
- หลักสูตรมีการวางแผนร่วมกันเป็นขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนกระบวนการแต่งตั้ง (ระบบ)
1. การวางแผนภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์เพื่อให้ทราบว่าสานักบัณฑิตศึกษามี
อาจารย์ที่สามารถเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาได้กี่คนและ
แต่ละคนสามารถรับนิสิตในที่ปรึกษาได้จานวนกี่คน

ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่

2.ประชุมแนวทางการกาหนดนิสิตที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่

3. ประกาศให้นิสิตทราบว่าอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์แต่ละท่านสามารถรับนิสิตในที่ปรึกษา
ได้กี่คน

เจ้าหน้าที่คณะ

3. นิสิตติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและปรึกษาหัวข้อ
วิทยานิพนธ์
4. นิสิตยื่นพิจารณา TS1
5. สานักบัณฑิตส่งเรื่องแต่งตั้ง อ.ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์หลักไปยังบัณฑิตวิทยาลัย

นิสิต/อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะกรรมการหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย

ทั้งนีห้ ลักสูตรมีการวางแผนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยคานึงถึงปริมาณงานของอาจารย์
ตามประกาศมหาวิทยาลัย และมีการดาเนินงานตามระบบ ดังนี้
1. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะคานึงถึงปริมาณงานของอาจารย์ ตามเกณฑ์ของบัณฑิต
วิทยาลัยโดยอาจารย์ทปี่ รึกษา 1 ท่านต่อจานวนนิสิต 10 คน (เอกสารแนบที่ 64)
2. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการหลักสูตรจะพิจารณาคุณสมบัติจากคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือมีตาแหน่งทางวิชาการ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมในวงรอบ
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ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2558 สานักบัณฑิตไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
2. มีการนาระบบ กลไก ไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ
- หลักสูตรดาเนินงานตามกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ โดยสอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(เอกสารแนบที่ 65- ปฏิทินการทาวิทยานิพนธ์ 1/ 2558 และ 2/2558)
3. มีการประเมินกระบวนการ
- ในวงรอบปี 2558 มีนิสิตที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยื่น Ts1 จานวนทั้งหมด 4 คนและทุกคนยื่นTs1 ได้ตาม
กาหนดเวลาของปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสามารถดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาได้ครบทุก
คนและตามกาหนดตามปฏิทิน (เอกสารแนบที่ 66 – คาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์)
การช่วยเหลือ

กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ

บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรมีผลการดาเนินงานดังนี้
หลักสูตรมีการวางแผนการช่วยเหลือ กากับ ติดตามการทาวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานของนิสิต ผ่าน
ทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
โดยมีการดาเนินงานดังนี้
1. สานักบัณฑิตวิทยาลัยประกาศข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและปฏิทินการเสนอวิทยานิพนธ์ต้นภาค
การศึกษาในFacebook และเว็บไซด์ของบัณฑิตศึกษา (เอกสารแนบที่ 67)
2. เมื่อนิสิตสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Ts2) สานักบัณทิตศึกษาจะแจ้งผลการสอบและกาหนดการส่ง
เล่มแก้ไขแก่นิสิต รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าและการยื่นสอบวิทยานิพนธ์
(Ts5) (เอกสารแนบที่ 68)
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรจะมีการติดตามความคืบหน้าในการทา
วิทยานิพนธ์ของนิสิตร่วมกัน ในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาคณะ (เอกสารแนบที่ 69)
4. ในกรณีที่นิสิตบางคนขาดการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นเวลานาน อาจารย์ที่
ปรึกษาจะติดต่อเพื่อแจ้งเตือนนิสิตเบื้องต้นผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ และช่องทางอื่นๆ เช่น Facebook Line
เป็นต้น
5. หลักสูตรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยให้นิสิตจัดทาบทความวิชาการในช่วงที่
กาลังศึกษาในรายวิชา 1010 515 สัมมนาประเด็นการท่องเที่ยวและโรงแรม เพื่อนาเสนอและเผยแพร่ในงาน
ประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 3 ซึ่งจัดโดยคณะฯ (เอกสารแนบที่ 7)
6. สานักบัณฑิตเผยแพร่และประกาศการจัดสรรทุนทาวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์บทความวิจัยใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของบัณฑิตศึกษา (เอกสารแนบที่ 71)
1. มีระบบ และกลไก
- หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดการวางแผนการช่วยแหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์แก่
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ผลการดาเนินงาน
นิสิตเพื่อให้นิสิตสามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยกาหนดให้นิสิตต้องรายงานความก้าวหน้า
ในการทาวิทยานิพนธ์แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างน้อยเดือนละครั้ง อีกทั้งยังประชุมร่วมกันเพื่อวาง
แผนการช่วยเหลือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยโดยให้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวารสารที่ควรและไม่ควรตีพิมพ์ ทุน
การทาวิจัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการนาเสนอผลงานและตีพิมพ์แก่นิสิตอย่างสม่าเสมอ (เอกสารแนบ
ที่ 72)
2. มีการนาระบบ กลไก ไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ
- หลักสูตรมีการแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวกับวารสารทางวิชาการ งานประชุมทางวิชาการต่างๆ ที่กาลังจะจัดขึ้น
และทุนการทาวิจัยแก่นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นระยะสม่าเสมอ (เอกสารแนบที่ 71)
- หลักสูตรมีการสนับสนุนให้นิสิตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง โดยให้นิสิตจัดทาบทความวิชาการ
ในช่วงที่กาลังศึกษาในรายวิชา 1010 515 สัมมนาประเด็นการท่องเที่ยวและโรงแรม เพื่อนาเสนอและเผยแพร่
ในงานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 4 ซึ่งจัดโดยคณะฯ (เอกสารแนบที่ 73)
3. มีการประเมินกระบวนการ
- หลักสูตรมีการประเมินและติดตามความคืบหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตร่วมกันกับอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์โดยการสอบถามในที่ประชุมถึงการช่วยเหลือ กากับ และติดตามผลการวิจัยของนิสิตในที่ปรึกษา
โดยพบว่านิสิตส่วนใหญ่ขาดการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา และส่วนใหญ่ไม่สามารถทางานส่งได้ทันตาม
กาหนดเวลาทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่นิสิตมีงานประจาทาอยู่ และบางส่วนไม่สามารถแบ่งเวลาได้
(เอกสารแนบที่ 74)
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ จากผลการประเมิน
- จากการประเมินกระบวนการในการช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และ
การตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกันในที่ประชุม (เอกสารแนบที่ 74) อาจารย์ประจาหลักสูตร
ร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการโดยได้ข้อสรุปว่า เนื่องจากปี 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการ
ประชุมติดตามผลการตีพิมพ์งานวิจัยเพียงครั้งเดียวตอนสรุปงานปลายปีการศึกษา และเพื่อให้เกิดระบบในการ
ติดตามผลงานนิสิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่ประชุมจึงมีมติให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แต่ละคน
ปรับปรุงและพัฒนารวมทั้งพิจารณาแผนการให้คาปรึกษาแก่นิสิตอย่างเป็นรูปธรรม ติดต่อนิสิตในที่ปรึกษาให้
มากกว่าเดิม และให้อาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละท่านสอดแทรกเกร็ดข้อมูล แนวทางในการแบ่งเวลา หรือ
ข้อคิดต่างๆ ในการทาวิทยานิพนธ์ให้เสร็จทันตามกาหนดเวลา ผ่านทางการสอนในแต่ละรายวิชา เพื่อให้นิสิต
ซึมซับและมีความเข้าใจรวมทั้งมีกาลังใจในการทาวิทยานิพนธ์มากยิ่งขึ้น (เอกสารแนบที่ 74-มติที่ประชุม)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.5 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
...............................................................................................................................................................
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4.10 รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระบบและกลไก
เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสานักบัณฑิตมีการดาเนินการตา
ขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ (ระบบ)
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมเพื่อรับรอง มคอ.
3 ก่อนเปิดภาคเรียน 30 วันเพื่อตรวจสอบเนื้อหา
สาระและกระบวนการการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตาม มคอ.2 ในกรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร
พิจารณาว่าควรมีการปรับแก้ มคอ. 3 สานักบัณฑิต
จะดาเนินการส่งกลับไปยังอาจารย์ผู้สอนเพื่อแก้ไข
และส่งกลับมายังสานักบัณฑิตก่อนเปิดภาค
การศึกษา (เอกสารแนบที่ 75)

ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
อาจารย์ประจาวิชาสอนของแต่ละภาคการศึกษา/
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่

2. เมือ่ สิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรจะ
ทาการประชุมรับรองผลการเรียนการสอน มคอ. 5
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาปี 2558 ภายใน 15 วัน
เพื่อตรวจสอบว่าแต่ละรายวิชาได้จัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตาม มคอ. 3 (เอกสารแนบที่ 76)

อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่

3. กระบวนการทวนสอบรายวิชาปีละ 1 ครั้ง ร้อย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558
(เอกสารแนบที่ 77)
4. สรุปผลทวนสอบเสนอเพื่อทราบในวาระการ
ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและพิจารณาการ
ดาเนินการวัดผลในปีการศึกษาต่อไป (เอกสารแนบ
ที่ 78 – วาระการประชุม มติแม้ผลทวนสอบจาก
นิสิตจะได้คะแนนอยู่ในระดับมาก แต่นิสิตไม่ได้เขียน
ถึงข้อเสนอแนะดังนั้นที่ประชุมเสนอให้ในวงรอบ
ต่อไปอาจจะเพิ่มการสัมภาษณ์นิสิตเพื่อให้เข้าใจถึง
ที่มาของระดับคะแนน)

เจ้าหน้าที่คณะ

นิสิต/อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจาหลักสูตร/
เจ้าหน้าที่คณะ
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ผลการดาเนินงาน
5. การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ
ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทางานของ
บัณฑิต (เอกสารแนบที่ 79)

นิสิต/ เจ้าหน้าที่คณะ

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต

จากระบบและกลไกที่ดาเนินงานตามขั้นตอนที่ 1- 5 ทาให้แต่ละรายวิชาดาเนินการจัดการจัดการเรียนการ
สอน (มคอ.3) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในแต่ละรายวิชา(มคอ.5)เป็นไปตามกรอบ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.2) (เอกสารแนบที่ 75)
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6

และมคอ.7)
จากระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทาให้
มคอ.3 และมคอ.5 เป็นไปตามกรอบ มคอ. 2 โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของหลักสูตรอยู่ใน
ระดับมาก
การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

1. นิสิตเสนอหัวข้อ (Ts1.)ได้ตามกาหนดปฏิทินการศึกษาและได้หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องสอดคล้อง
กับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม (เอกสารที่ 80)
2. นิสิตยื่นสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Ts2.) และรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Ts3.) ได้
ดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด (เอกสารแนบที่ 81)
3. นิสิตยื่นสอบวิทยานิพนธ์ (Ts4.) และรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ (Ts5.) ได้ดาเนินการเป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด (เอกสารแนบที่ 82)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.5 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4.11 รายงานผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
ข้อ 1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่ วางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตรตลอดวงรอบอย่างสม่าเสมอและมี
อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 4 คนจากอาจารย์
ประจาหลักสูตร 5 คน คิดเป็นร้อยละ 80

(เอกสารแนบที่ 65/ 70/ 75 - วาระเรื่องการวางแผนดาเนินงาน
หลักสูตร
เอกสารแนบที่ 76 - วาระเรื่องการติดตามการดาเนินงาน
เอกสารแนบที่ 77/79 - วาระเรื่องสรุปการทบทวนและ
ประเมินผลการดาเสนองานหลักสูตร)
ข้อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
ไม่มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กาหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 5 ด้านอย่างครบถ้วน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดของรายวิชา
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) (มคอ.3) แต่ไม่มรี ายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ทุกรายวิชาส่ง
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน มคอ. 3 ก่อนเปิดสอนอย่างน้อย 30 วันจานวนรายวิชาที่เปิดสอนดังนี้ ดังนี้
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก -ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 6 รายวิชา
รายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 4 รายวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 มีการจัดทารายงานผลการ
ข้อ 4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของ
ดาเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) แต่ไม่มีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. (มคอ.4) ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค -ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 6 รายวิชา
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 4 รายวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2558 คือ
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง วันที่ 7 พฤษภาคม 2559
สิ้นสุดปีการศึกษา
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
2. หัวหน้าภาคฯ เห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 6 กรกฎาคม 2559
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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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

ในปีการศึกษา 2558 ทั้ง 2ภาคเรียนมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนจานวน
10 รายวิชา ได้ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 จานวน 4 รายวิชาคิดเป็นร้อยละ 40 ของรายวิชา
ทั้งหมด
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
การดาเนินงานปรับปรุง
ปีการศึกษา 2557
1.ควรมีการกาหนดระบบและกลไกที่ 1. หลักสูตรได้มีการกาหนด
ชัดเจนและควรทาการประเมินระบบ ระบบและกลไกและการ
และกลไกทุกๆครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการ
ประเมินระบบและกลไกทุกๆ
ดาเนินงาน
ครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการ
ดาเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขี้นกว่า
วงรอบประเมินปีที่ผ่านมา เช่น
ระบบและกลไกเกี่ยวกับการ
วางแผนและประเมินระบบ
การจัดการเรียนการสอนซึ่ง
หลักสูตรได้กาหนดให้มีการจัด
วาระการประชุมวางแผน
เกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอน
อาจารย์ผู้สอน และ การส่ง
มคอ. 3 และตรวจเนื้อหา
รายวิชาให้เป็นไปตาม มคอ. 2
ก่อนเปิดภาคเรียน รวมถึงการ
ประเมินผล มคอ.5 เมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษา
2. ควรมีการทบทวนระบบและ
กลไกเกีย่ วกับการช่วยเหลือ
กากับติดตาม การทา
วิทยานิพนธ์ของนิสิต รวมทัง้
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
เพื่อให้สาเร็จการศึกษาตาม
กาหนด

แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ในวงรอบประเมินทีผ่ ่านมา
จากเดิมที่มเี พียงการใช้สมุด
บันทึกเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นเครื่องมือหลักในการ
ควบคุมและติดตามการทา
วิทยานิพนธ์ของนิสิต รวมทั้ง
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
เพื่อให้สาเร็จการศึกษาตาม
กาหนดในวงรอบนี้ได้เพิ่ม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดาเนินงาน
ระบบการวางแผน การ
ดาเนินงานและการติดตาม
อย่างมีระบบและกลไกที่มี
ความขั้นตอนและกลไกมาก
ยิ่งขึ้น กล่าวคือ
1. สานักบัณฑิตประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับปฏิทินการศึกษา การ
ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลการตีพิมพ์ เกณฑ์
การตีพิมพ์ของบัณฑิตศึก
ศึกษา แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับ
กาหนดการเสนอสอบ
วิทยานิพนธ์ของแต่ละภาค
การศึกษา และการแจ้งเตือน
การลงทะเบียน เป็นต้น ผ่าน
Facebook และเว็บไซด์ของ
สานักบัณฑิต
2. เจ้าหน้าที่สานักบัณฑิตแจ้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตาม
งานกับนิสิตที่เกี่ยวกับการ
จัดทาวิทยานิพนธ์ เช่น การส่ง
รายงานความก้าวหน้า และ
การขยายเวลารายงานผล
ความก้าวหน้า
3. มีการแจ้งในวาระที่ประชุม
เพื่อทราบถึงความก้าวหน้า
ของนิสิตและพิจารณา
ดาเนินการ
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องเข้า 1.
อาจารย์ประจา
ร่วมประชุมร้อยละ 80 ทุกครั้ง หลักสูตรมีการประชุมเพื่อ
และควรมีกาหนดวาระการ
วางแผน ติดตาม และทบทวน
ประชุมอย่างน้อยเกี่ยวกับการ การดาเนินงานหลักสูตรตลอด
วางแผนบริหารจัดการหลักสูตร วงรอบอย่างสม่าเสมอและมี
การกาหนดติดตามให้เป็นไป
อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้า
ตามแผนและการทบทวนการ
ร่วมประชุมอย่างน้อย 4 คน
บริหารจัดการหลักสูตร
จากอาจารย์ประจาหลักสูตร 5
คน คิดเป็นร้อยละ 80

แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดาเนินงาน
(เอกสารแนบที่ 65/ 70/ 75
- วาระเรื่องการวางแผน
ดาเนินงานหลักสูตร
เอกสารแนบที่ 76 - วาระ
เรื่องการติดตามการ
ดาเนินงาน
เอกสารแนบที่ 77/79 วาระเรื่องสรุปการทบทวน
และประเมินผลการดาเสนอ
งานหลักสูตร)
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

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

ไม่มีอาจารย์ใหม่จึงไม่ขอรับการประเมินข้อนี้

อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน และได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ จานวน 5 คน
ที่ ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์และ
1 อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม
บุคลกรด้านการท่องเที่ยว ประจาปี
งบประมาณ 2559 ครั้งที่ 3 (จ.ภูเก็ต)

2

อ.ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง

3

อ.ดร.ลินจง โพชารี

4

อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ

5

อ.ดร.ปรีดา ไชยา

โครงการพัฒนาศักยภาพ
มัคคุเทศก์และบุคลกรด้านการ
ท่องเที่ยว ประจาปีงบประมาณ
2559 ครั้งที่ 3 (จ.อุบลราชธานี)
โครงการอบรมประกันคุณภาพ
การศึกษา จังหวัดจันทบุรี
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
เขียนรายงานประเมินตนเองระดับ
หลักสูตร
นาเสนอผลงานวิจัยฯ ในการ
ประชุมนานาชาติระดับ
"A Major Conference" ณ The
University of Surrey' s School
of Hospitality & Tourism and
Event Conference 2016.
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดาเนินงาน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา จังหวัดจันทบุรี
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จานวน 1 คน และ ได้รับการพัฒนา
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ที่ ชื่อบุคลากรสายสนับสนุนฯ
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
1 นางสาวปิยะวรรณ จันทมาน โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ในคณะ โดยเดินทางศึกษาดูงาน
ณ โรงแรมเจ้าหลาวบิช รีสอร์ท
จังหวัดจันทบุรี
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
ข้อ14 มหาบัณฑิตที่ได้งานทาได้รบั เงินเดือน
เริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ก.พ. กาหนด
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีT้ QF
ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

นิสิตปีสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.10

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลี่ย 4.48

นิสิตหลังจากสาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทา ร้อยละ 100 (เอกสารแนบที่ 83)
มหาบัณฑิตที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นมากกว่าเกณฑ์ ก.พ. กาหนด
(เอกสารแนบที่ 84)
1. ตัวบ่งชี้TQFตาม มคอ.2ปีการศึกษา 2558 จานวน 14 ตัวบ่งชี้
2. มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จานวน 14 ตัวบ่งชี้
3. คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ผ่านตามเกณฑ์
4. คิดเป็น 5 คะแนน
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

ข้อมูลรายละเอียด
งบประมาณไม่เพียงพอส่งผลต่อการดาเนินงานของหลักสูตร
เมื่อมีงบประมาณไม่เพียงพอจึงส่งผลให้ความคล่องตัวใน
การดาเนินงานกิจกรรมและการส่งเสริมการศึกษาต่างๆ ไม่
เป็นไปตามที่คณะกรรมการตั้งเป้าไว้
บูรณาการกิจกรรมและโครงการทีส่ ามารถทาร่วมกันได้
ภายในครั้งเดียวเพื่อลดรายจ่าย

5.2 รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน
 ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
1. มีระบบ และกลไก
- อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนระบบในการเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการสอน ดังนี้ (เอกสารแนบที่ 85)
ระบบการดาเนินงาน
ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
สารวจความต้องการของอาจารย์และนิสิตที่มีต่อสิ่ง
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่
สนับสนุนการเรียนรู้
จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของสิ่ง
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นที่ต้องการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของ
หลักสูตร/ คณะ
นิสิตและอาจารย์ประจาหลักสูตร
กากับและดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มี
เจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่คณะ
ประสิทธิภาพตลอดปีการศึกษา
ประเมินผลความพึงพอใจ
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่
2. มีการนาระบบ กลไก ไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ
หลักสูตรมีการจัดการดาเนินงานสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ตามความต้องการของอาจารย์ประจาหลักสูตรและนิสิต ได้แก่ ระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย ห้องบริการ
เอกสารตาราและการเขียนวิทยานิพนธ์ บริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นต่อการวิจัยของนิสิต และ
คณะมีการจัดตั้งศูนย์การท่องเที่ยวชาญฉลาด (Smart Tourism Center) เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้วย
แบบมคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

47

ผลการดาเนินงาน
ตนเองผ่านระบบ QR Code และเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต มีการของบซื้อคอมพิวเตอร์ให้
นิสิต และมีงบถ่ายเอกสารการเรียนการสอนให้แก่นิสิต (เอกสารแนบที่ 86)
3. มีการประเมินกระบวนการ
- ประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 และ 2/2558
- ประชุมร่วมกันเพื่อสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
(เอกสารแนบที่ 87)


จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลการประเมินความพึงพอใจนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอนภาคเรียนที่ 1/2558 ค่าเฉลี่ย 4.22 และ ภาคเรียนที่ 2/2558 ค่าเฉลี่ย 4.18 ซึ่งอยู่ในระดับดี
มาก แสดงให้เห็นว่าจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอน

กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. นาผลการประเมินเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ และนาไปปรับปรุงแก้ไข
2. มีการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการ
สอนมากยิ่งขึ้น เช่น ปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้คานวณสถิติ ความ
รวดเร็วและคุณภาพในการถ่ายเอกสารและปริ้นงานให้นิสิต เป็นต้น


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
1. ควรมีการกาหนดระบบและกลไกที่ชัดเจนและควรทาการ
ประเมินกระบวนการตามระบบและกลไกที่กาหนดไว้ทุกๆ ครั้งเมื่อ
เสร็จสิ้นการดาเนินงาน พร้อมระบุประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง แนว
ทางการปรับปรุงแก้ไขให้ชัดเจน และนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขต่อไป
2. ควรมีการทบทวนระบบและกลไกเกี่ยวกับการช่วยเหลือ
กากับติดตาม การทาวิทยานิพนธ์ของนิสิต รวมทั้งการตีพิมพ์เผยแพรา
งานวิจัย เพื่อให้สาเร็จการศึกษาตามกาหนด
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80 ทุกครั้ง
และควรกาหนดวาระการประชุมอย่างน้อยเกี่ยวกับการวางแผนบริหาร
จัดการหลักสูตร การกากับติดตามให้เป็นไปตามแผน และการทบทวน
ควรส่งเสริม สนับสนุน ให้อาจารย์ประจาหลักสูตร มีตาแหน่งทาง
วิชาการที่สูงขึ้น
พัฒนาระบบและกลไกในการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็น
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด
ผลการประเมินวงรอบนี้ยังไม่ได้รบั จากงานประกันส่วนกลาง
ผลการประเมินวงรอบนี้ยังไม่ได้รบั จากงานประกันส่วนกลาง
ผลการประเมินวงรอบนี้ยังไม่ได้รบั จากงานประกันส่วนกลาง
รอดาเนินการแจ้งผลในวาระการประชุมในปี 2559

6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็น
กระบวนการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด
แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตภาพรวม4.48 คะแนน
ไม่มี
ผลการประเมินในปีการศึกษา 2558 (4.48) มีค่าเฉลี่ยคะแนน
เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2557 (4.26)
คณาจารย์มีความพึงพอใจต่อผลการประเมินที่เพิ่มขึ้น แต่
อย่างไรก็ตามเห็นพ้องต้องกันที่จะพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย
และตอบโจทย์ผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิตให้มากทีส่ ุด และรักษา
ระดับมาตรฐานที่ดีไว้
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ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

การเรียนการสอนควรเน้นให้ครบทักษะทัง้ 5 ด้านตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยเน้นผู้เรียน
เป็นสาคัญและเน้นหนักในด้านที่บัณฑิตได้รับคะแนนน้อย
กว่าด้านอื่นๆ เช่น คุณธรรม การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เพิ่มมากขึ้น
นอกจากนี้ยังควรส่งเสริมให้มีการนาเสนอผลงานวิชาการ
ระหว่างกาลังศึกษา และศึกษาดูงานในประเทศ รวมทั้ง
ต่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับมหาวิทยาลัยในประเทศ
ดังกล่าว สร้างเครือข่าย และเปิดโลกทัศน์แก่นิสิต

มวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน(ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี
ประเด็น
การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อ
หลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลรายละเอียด
ในวงรอบที่ผ่านมายังไม่มีปัจจัยเสีย่ งหรือส่งกระทบต่อ
หลักสูตรจนส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
มีการเข้าสู่ AEC และ แนวโน้นการท่องเที่ยวใหม่ๆเกิดขึ้น
จึงส่งผลให้บางรายวิชามีการปรับเนื้อหาในมคอ. 3 ให้มี
เนื้อหาสาระที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสู่ AEC
และ แนวโน้นการท่องเที่ยวใหม่ๆ

หมวดที่ 8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการดาเนินงาน
1. การวางแผน การจัดการเรียน การสอน
ของแต่ละภาคการศึกษา
2. การติดตามและการประเมินผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร (เช่น การติดตามและ
ประเมิน มคอ. 3และ มคอ. 5, Ts1-Ts6 เป็นต้น)
3. การจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอน
4. โครงการบริการวิชาการของหลักสูตร
5. โครงการศึกษาดูงาน

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
อย่างน้อย 30 วันก่อนเปิดภาค
การศึกษา
ตามปฏิทินการศึกษาของ
บัณฑิตศึกษา และ ขั้นตอนการ
ติดตาม และประเมินผลของสานัก
บัณฑิต
ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2
ปีละ 1 ครั้ง
จัด 1 ครั้งก่อนสิ้นปีการศึกษา

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ อาจารย์ผู้สอน/
เจ้าหน้าที่
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ อาจารย์ผู้สอน/
เจ้าหน้าที่

อาจารย์ประจาหลักสูตร/ อาจารย์ผู้สอน/
เจ้าหน้าที่/ นิสิต
อาจารย์ประจาหลักสูตร/นิสติ /เจ้าหน้าที่
อาจารย์ประจาหลักสูตร/นิสติ /เจ้าหน้าที่
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แผนการดาเนินงาน
6. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่
7. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
8. โครงการอบบรมให้ความรู้ด้านการวิจัย
9. งานประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และ
คัดเลือกนิสิตใหม่

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
งานประจาปี จัดปีละ 1 ครั้ง ต้น
ภาคการศึกษา 1/ 2558
ปีละ 1 ครั้ง

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ประจาหลักสูตร/นิสติ /เจ้าหน้าที่

ปีละ 1 ครั้ง
ตามปฏิทินบัณฑิตศึกษา

อาจารย์ประจาหลักสูตร/นิสติ /เจ้าหน้าที่
อาจารย์ประจาหลักสูตร/นิสติ /เจ้าหน้าที่

อาจารย์ประจาหลักสูตร/นิสติ /เจ้าหน้าที่

8.2 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
ในวงรอบนี้หลักสูตรได้พัฒนาระบบและกลไกในการวางแผน ดาเนินการ การติดตาม และการประเมินให้
หลักสูตรมีการดาเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หลักสูตรยังจัดทางบประมาณให้มีโครงการพานิสิต
เดินทางเพื่อศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อให้นิสิตได้รับความรู้ ประสบการณ์ เพิ่มขึ้น จากการแลกเปลี่ยนความรู้กับ
นักศึกษาต่างชาติ ได้ลองสังเกตและทารายงาน และการส่งเสริมให้นิสิตนาเสนอบทความวิชาการในการประชุมของ
คณะ ทาให้ได้ลองฝึกทักษะและได้รับประสบการณ์ในการเขียนบทความ การนาเสนอและแนวปฏิบัติในการนาเสนอ
ผลงานในอนาคต ส่วนอื่นๆ แล้วแต่คณะกรรมการ
ข้อเสนอแนะ
ควรทาต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
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หมวดที่ 9 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตารางผลคะแนนการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ตัวชี้บ่งชี้

ผลการ
ดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
ผ่าน
สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ค่าเฉลี่ย 4
2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการ
ร้อยละ 5
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
4.5
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
4
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
3.33
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
3
4.2 คุณภาพอาจารย์
3.33
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 100
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 0
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ200
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
3
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
3.11
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
3
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
3
5.3 การประเมินผู้เรียน
3
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
ร้อยละ 100
แห่งชาติ
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
3.5
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0.00
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3.00
5.00
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ตัวชี้บ่งชี้
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)
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ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน

3

3.00
3.00
3.48
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