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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2558
(ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559)
วันที่รายงาน วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. ประธานหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ หรรนภา
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์วิรยา ตาสว่าง
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์อิสเรส สุขเสนี
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร : อาจารย์กนกกุล มาเวียง
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร : อาจารย์พิมประไพ สุภารี
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559
6. เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.กีรติ ธนะไชย (หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ : วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559
7. เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล (คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ : วันพุธ ที่ 6 กรกฎาคม 2559
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสหลักสูตร 25500211107388
1.1.1  มี มคอ.1
1.1.2  ไม่มี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2555
- คณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้ให้ความเห็นชอบการเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร
เพียงเล็กน้อย (เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร) (พส.2.2) วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ. 2558
1.3 วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร
- สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้งผลการรับทราบมาที่มหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่ 27กรกฎาคม พ.ศ.2555
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.5 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ระบุใน มคอ.2 และ ปัจจุบัน
ที่ระบุใน มคอ.2
ปัจจุบัน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ หรรนภา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ หรรนภา
(ประธานหลักสูตร)
(ประธานหลักสูตร)
2. อาจารย์ฉันทนา การสะอาด
2. อาจารย์วิรยา ตาสว่าง
(ลาศึกษาต่อ)
3. อาจารย์ณัชชา อาจารยุตต์
3. อาจารย์อิสเรส สุขเสนี
(ลาศึกษาต่อ)
4. อาจารย์วิรยา ตาสว่าง
4. อาจารย์กนกกุล มาเวียง
5. อาจารย์อัครครา มะเสนา
(ลาศึกษาต่อ)

5. อาจารย์พิมประไพ สุภารี
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1.5.2 ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2—
รายชื่ออาจารย์ ระดับ ปีที่จบ ชื่อหลักสูตรที่ กลุ่มสาขา สาขาวิชา ที่
ประจาหลักสูตร การศึก การศึกษ จบการศึกษา วิชาที่จบ
จบการ
ปัจจุบัน
ษา
า
ตาม ISCED
ศึกษา
ที่จบ
(พ.ศ.)
1.ผู้ช่วย
ตรี
2540
นิเทศศาสตร 3200
การ
ศาสตราจารย์
บัณฑิต
Journalism หนังสือพิมพ์
ดร.ภาคภูมิ
;
หรรนภา
Information
โท
2544
ศิลปศาสตร
2200
ภาษาไทยเพื่อ
มหาบัณฑิต
Humanities การสื่อสาร
โท
2550
นิเทศศาสตร 3200
นิเทศศาสตร์
มหาบัณฑิต
Journalism องค์รวม
;
Information
เอก
2553
ศิลปศาสตร
2200
ภาษาไทย
ดุษฎีบัณฑิต
Humanities
2. อ.วิรยา
ตรี
2544
ศิลปศาสตร
2200
ภาษาไทย
ตาสว่าง
บัณฑิต
Humanities
โท
2550
วารสารศาสตร 3200
สื่อสารมวลชน
มหาบัณฑิต
Journalism
;
Information
3. อ.อิสเรส
ตรี
2545
ศิลปกรรม
2100
นฤมิตศิลป์
สุขเสนี
ศาตรบัณฑิต Arts
โท
2555
วิทยาศาสตร 2112
เทคโนโลยีการ
มหาบัณฑิต
printing
พิมพ์
and
publishing
4. อ.กนกกุล มา ตรี
2521
ศิลปศาสตร
2200
ภาษาไทย
เวียง
บัณฑิต
Humanities
โท
2530
ศิลปศาสตร
2200
ภาษาไทย
มหาบัณฑิต
Humanities
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ชื่อสถาบันที่จบ
การศึกษา

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัย
สงขลา นครินทร์
มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้า
ธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนค
รินทรวิโรฒ
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รายชื่ออาจารย์ ระดับ ปีที่จบ
ประจาหลักสูตร การศึก การศึกษ
ปัจจุบัน
ษา
า
ที่จบ
(พ.ศ.)
5.อ.พิมประไพ ตรี
2552
สุภารี

ชื่อหลักสูตรที่
จบการศึกษา

กลุ่มสาขา สาขาวิชา ที่
วิชาที่จบ
จบการ
ตาม ISCED
ศึกษา

ชื่อสถาบันที่จบ
การศึกษา

ศิลปศาสตร
บัณฑิต

2200
ภาษาเพื่อการ มหาวิทยาลัย
Humanities สร้างสรรค์
มหาสารคาม
งานสื่อ
สิ่งพิมพ์

1.5.3 ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2-รายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตร

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์

ค่าน้าหนัก
คุณภาพ

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ภาคภูมิ หรรนภา

Mae Nak Prahanong : Transferring of Literature into Film
Journal of Communication Arts Review Vol.20 No.1 July –
December 2016

0.80

กลวิธีทางภาษาในการประกอบสร้างวาทะกรรมมหาอุทกภั ยในหนังสือพิม พ์
รายวัน

0.20

2. อ.วิรยา ตาสว่าง
3. อ.อิสเรส สุขเสนี
4. อ.กนกกุล มาเวียง
5. อ.พิมประไพ สุภารี

ผลรวมค่าน้าหนักคุณภาพ
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1.6 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)

1. รศ. ดร. ธัญญา สังขพันธานนท์
2. ผศ.ดร. ลาวัณย์ สังขพันธานนท์
3. อ.ดร. อรทัย สุทธิ
4. อ.ดร. นิตยา วรรณกิตร์
5. อ.ดร. ณัฐกฤตา นามมนตรี
6. อ.ดร. รัญชนีย์ ศรีสมาน
7. อ. พจมาน มูลทรัพย์
8. อ. เพ็ญประภา สิงห์สวัสดิ์

ผศ.ศุภวุฒิ โมกข์เมธากุล
อาจารย์ศักดิ์ชาย สุนทรธนาภิรมย์

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)
1. รศ.ดร. กฤษ ทองเลิศ
2. ผศ.ดร. ฐิติ วิทยสรณะ

1.7 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
--ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-ข้อที่

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

1

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน และไม่เป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น พร้อมทั้งประจาหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
➔สรุปว่า ✓ผ่าน ◻ไม่ผ่าน

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

1. อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน มีคุณวุฒิในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร 4 คน มีคุณวุฒิตั้งแต่
ปริญญาโท หรือตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ ต รงหรื อ สั ม พั น ธ์ กั บ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
➔สรุปว่า ✓ ผ่าน ◻ ไม่ผ่าน
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การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด

รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2555 ครบวงรอบการ
ปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 โดยยังไม่ครบกาหนด
ระยะการปรับปรุง จึงผ่านเกณฑ์ข้อนี้

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

7

หมวดที่ 2 อาจารย์
2.1 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.2—
ประเด็น
ข้อมูล
2.1.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 20 (1/5) x 100
2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 20 (1/5) x 100
2.1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ร้อยละ 20 (1.0/5) x 100
คะแนนเฉลี่ย

คะแนนประเมิน
(20/20) x 5 = 5.00
(20/60) x 5 = 1.66
(20/20) x 5 = 4.00
3.89

2.2 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระบบการรับอาจารย์ประจาหลักสูตร
(A) ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรได้รับคาแนะนาจากผู้ประเมินให้มีการปรับปรุงระบบในการรับอาจารย์
ประจาหลักสูตร ในเรื่องการจัดทาระบบและกลไกที่เป็นรูปธรรม มีการอธิบายที่ชัดเจน จึงได้นาคาแนะนามา
จัดทา (P) แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2558 ได้มีการดาเนินงานจัดทา
ระบบการรับอาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
(D)
1) วางเกณฑ์การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- วางเกณฑ์การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
- คัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตรคุณสมบัติเฉพาะของอาจารย์ประจาหลักสูตร คือจบการศึกษา
อย่างต่าปริญญาโทด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
2) เสนอเกณฑ์การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรต่ออนุคณะกรรมการบริหารคณะฯ
3) หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ได้กล่าวในข้อที่ 1 เพื่อคัดสรรอาจารย์ที่
มีคุณสมบัติมาดารงตาแหน่งอาจารย์ประจาหลักสูตร
4) นาผลการคัดสรรเข้าอนุกรรมการบริหารคณะฯ
5) ฝ่ายวิชาการจัดทาบันทึกข้อความตามมติที่ประชุมอนุกรรมการบริหารฯ เสนอต่อกองทะเบียน กรณี
ไม่ใช่การปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบการปรับปรุง หรือเป็นหลักสูตรใหม่ ให้ดาเนินการ จัดทาบันทึกข้อความ
แบบเสนอปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรเพียงเล็กน้อยเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร (แบบ พ.ส. 2.2) เพื่อขอ
ปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตร
6) กองทะเบียนมหาวิทยาลัยดาเนินการเข้าวาระเพื่อพิจารณา
7) เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
8) กองทะเบียนออกคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ
9) จัดส่งคาสั่งให้ระดับคณะเพื่อจัดส่งให้หลักสูตรดาเนินการต่อไป
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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(C) ในปี การศึกษา 2558 หลั กสูตรได้ดาเนินตามขั้นตอนที่ได้จัดทารวมขึ้นกับคณะในข้ างต้น มีการประชุม
หลั กสู ตรเพื่อพิจ ารณาตามเกณฑ์การรั บ และแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลั กสู ตรอีกครั้ง ซึ่งจากผลการประชุม
หลักสูตรได้ลงมติให้อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดเดิมดาเนินการต่อไป ไม่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในปี
การศึกษา 2558 นี้
(เอกสารประกอบ มติที่ประชุมสาขาเรื่องจัดทาระบบวางเกณฑ์การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร)
(A) หลักสูตรได้มีการประชุมเพิ่มเติมคือในปีการศึกษา 2559 จะมีอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
เอก และมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การพิจารณา 1 ท่าน ที่จะต้องมีการพิจารณาตามลาดับขั้นตอนเพื่อขอ
ปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป (เอกสารประกอบ.มติที่ประชุมสาขาเรื่อง แจ้งเพื่อทราบ)
การรับอาจารย์
คณะได้ดาเนินการตามคู่มือระบบการสรรหาพนักงานของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และได้มีการเพิ่มเติม
กระบวนการภายในคณะฯ โดยพัฒนาขั้นตอนเพิ่มเติมขึ้นมาจากปีก่อน ดังนี้
ขั้นตอนการรับอาจารย์
1. หน่วยงานขออัตราพนักงานกับคณะกรรมการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
2. เมื่อคณะกรรมการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยได้พิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานให้หน่วยงานแล้ว
หน่วยงานดาเนินการแจ้งกาหนดระยะเวลาในการคัดเลือก และรายชื่อกรรมการคัดเลือกแก่มหาวิทยาลัย
3. หลักสูตรดาเนินการประชุมเพื่อกาหนดคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิผลการศึกษา ความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ที่จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร
4. กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ ที่จะรับให้ สอดคล้องกับความต้องการของหลักสู ตร (จากการประชุม
หลักสูตร)
5. หลักสูตรสรรหาตัวแทนอาจารย์ในหลักสูตร 2 คน เพื่อให้คณะฯตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์
6. หลักสูตรทาการบันทึกแจ้งข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ข้อ 2-4 มายังฝ่ายบุคลากรคณะ
7. มหาวิทยาลัยดาเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก
8. กรรมการคัดเลือกประกอบด้วยกรรมการ จานวน 3-5

คน โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นประธาน

กรรมการและผู้บังคับบัญชาระดับรองลงมา
9. เมื่อกรรมการคัดเลือกดาเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อ
ประกาศผลการคัดเลือกต่อไป
10. ดาเนินการคัดสรร
เกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนไม่ต่ากว่าร้อยละ 60
คัดเลือก

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการทบทวนกระบวนการคัดเลือกและได้ปรับปรุ งกระบวนการ
พิจารณาโดยกาหนดเกณฑ์ในการพิจารณาของการสอบแต่ล ะอย่างไว้อย่างชัดเจน จัดทาแบบฟอร์มการให้
คะแนนสาหรับกรรมการแต่ละคน คะแนนของการสอบทุกส่วนจะนาเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการเพื่อหาข้อ
สรุปว่าจะรับหรือไม่รับ ก่อนไปทาเป็นประกาศผลการคัดเลือก
หลักสูตรได้มีการทบทวนในเรื่องการจัดประชุมเพื่อกาหนดคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิ ผลการศึกษา ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นมาจากปีก่อนๆ
ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯได้มีการเปิดรับอาจารย์ใหม่จานวน 2 อัตรา แต่มีผู้มาสมัครเพียง 1 อัตรา จึง
ได้ป ระชุมอาจารย์ ป ระจ าหลั กสู ตรและคณาจารย์ในหลั กสู ตรเพื่อกาหนดคุณสมบัติอาจารย์ ประกอบด้ว ย
คุณวุฒิ ความมุ่งมั่น และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสมกับหลักสูตร
(เอกสารประกอบ คาสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เรื่องการจ้างพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา)
ส่วนของหลักสูตร
หลักสูตรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ อยู่ภายใต้ขั้นตอนการดาเนินการรับอาจารย์ใหม่ และการ
แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามระบบของมหาวิทยาลั ยมหาสารคาม โดยหลักสูตรเป็นผู้พิจารณาคุณสมบัติ
ของอาจารย์ที่ต้องการ ส่งข้อมูลผ่านคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตามเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติ
อาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์จานวนและความรู้ความชานาญเฉพาะด้านที่ขาดแคลน ควบคู่กับแผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อกาหนดทิศทางการศึกษาต่อ และคุณสมบัติอาจารย์ใหม่
2. คุณวุฒิการศึกษาตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอน มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า
หากเป็นคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่ตรงกับหลักสูตร หรือมีตาแหน่งทางวิชาการ จะได้รับการพิจารณาในระดับ
ต้น
3. ความรู้ความชานาญเฉพาะด้านที่ ขาดแคลน จากการวิเคราะห์แผนรายวิชาในหลักสูตร รวมทั้งการ
พัฒนาหลักสูตรตามแนวโน้มความต้องการ หรือการเปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
4. บุคลิกภาพส่วนบุคคลที่สามารถทางานเป็นทีมได้ และเป็นต้นแบบที่ดีแก่ผู้เรียน
5. มีทักษะในการถ่ายทอดความรู้ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
6. มีคุณธรรม จริยธรรม
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีเกณฑ์ในการพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย
1. การวิเคราะห์จานวนและความรู้ความชานาญเฉพาะด้านที่ขาดแคลน ควบคู่กับแผนพัฒนาบุคลากร
เพื่อกาหนดทิศทางการศึกษาต่อ และคุณสมบัติอาจารย์ใหม่
2. คุณวุฒิการศึกษา ตรงกับหลักสูตรที่เปิดสอน มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หากเป็นคุณวุฒิระดับปริญญาเอกที่ตรงกับหลักสูตร หรือมีตาแหน่งทางวิชาการ จะได้รับการพิจารณาในระดับ
ต้น
3. ความรู้ความชานาญเฉพาะด้านที่ขาดแคลน จากการวิเคราะห์แผนรายวิชาในหลักสู ตร รวมทั้งการ
พัฒนาหลักสูตรตามแนวโน้มความต้องการ หรือการเปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร มีเกณฑ์ในการพิจารณาอาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
1. มีคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด
2. มีความมุ่งมั่นในการบริหารหลักสูตร
3. มีวิสัยทัศน์ที่ดี สามารถทางานและมีทักษะในการสื่อสารที่ดี
4. โดยขั้นตอนการดาเนิ นการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ดาเนินการตามระบบของมหาวิทยาลั ย
มหาสารคาม ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ มีแผนการรับอาจารย์ใหม่
2 อัตรา แต่มีผู้สมัครเพียง 1 อัตรา ส่วนอีก 1 อัตรานั้นผู้สมัครไม่ผ่านคุณสมบัติ ข้อ 2 คุณวุฒิการศึกษา ตรงกับ
หลักสูตรที่เปิดสอน มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ากว่าระดับปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หากเป็นคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
ที่ตรงกับหลักสูตร หรือมีตาแหน่งทางวิชาการ จะได้รับการพิจารณาในระดับต้น
ส่วนของหลักสูตร
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร มีเกณฑ์ในการพิจารณาอาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
1. มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
2. มีความมุ่งมั่นในการบริหารหลักสูตร
3. มีความเป็นผู้นา มีวิสัยทัศน์ที่ดี และมีความสามารถในการทางานเป็นทีม
แผนในการเปิดรับอาจารย์โดยในปีการศึกษา 2559 มีแผนที่จะรับอาจารย์ จานวน 1 อัตรา
แนวทางในการปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร โดยมีแผนในการปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรเพื่อให้สอดคล้องกับคุณสมบัติกับอาจารย์ประจาหลักสูตร และแผนการพัฒนาบุค ลากร ในปีการศึกษา
2559
 ระบบการบริหารอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบบริหารอาจารย์ ด้านอัตรากาลัง และการรับพนัก งานวิชาการ
เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร สอดคล้องกับระบบและเกณฑ์ของคณะกรรมการบริหารงานบุคล
ประจามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้
1) หลักสูตรสารวจความต้องการอัตราพนักงานวิชาการตามแผนการพัฒนาอาจารย์และความต้องการของ
หลักสูตรกาหนดคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิผลการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะต้องสอดคล้อง
กับความต้องการของหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะฯเพื่อพิจารณา
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2) คณะฯ เสนอขออัตราพนักงานกับคณะกรรมการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
3) กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับให้ส อดคล้องกับความต้องการของหลั กสู ตร(จากการประชุม
หลักสูตร)
4) เมื่อคณะกรรมการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยได้พิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานให้หน่วยงานแล้ว
หน่วยงานดาเนินการแจ้งกาหนดระยะเวลาในการคัดเลือก และรายชื่อกรรมการคัดเลือกแก่มหาวิทยาลัย
5) หลักสูตรสรรหาตัวแทนอาจารย์ในหลักสูตร 2 คน เพื่อให้คณะฯ ตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือกอาจารย์
ใหม่
6) หลักสูตรทาการบันทึกแจ้งข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ข้อ 2-4 มายังฝ่ายบุคลากรคณะ ดาเนินการประกาศรั บ
สมัคร
7) มหาวิทยาลั ย ดาเนิ น การประกาศรั บสมัครคัด เลื อ ก และแต่ งตั้ งกรรมการคัดเลื อ ก ประกอบด้ว ย
กรรมการ จานวน 3-5 คน โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานกรรมการและผู้บังคับบัญชาระดับรองลงมา
เป็นกรรมการด้วย
8) กรรมการคัดเลือกดาเนิน การคัดสรรตามเกณฑ์การรับพนักงาน ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องได้
คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะผ่านการคัดเลือก
9) เมื่อกรรมการคัดเลือกดาเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อ
ประกาศผลการคัดเลือกต่อไป
ในการบริหารอาจารย์นั้น หลักสูตรได้กาหนดให้อาจารย์ทุกท่านส่งแผนการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาที่
สูงขึ้น และการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ โดยทางหลักสูตรฯได้ช่วยบริหารจัดการให้อาจารย์ได้ดาเนินการตาม
แผนพัฒนาตนเองควบคู่กับการวางแผนการบริหารหลักสูตรและปลายภาคการศึกษาให้อาจารย์ทุกท่านทบทวน
แผนพัฒนาตนเองเพื่อนาเสนอที่ประชุมหลักสูตร ถึงปัญหาอุปสรรค และการเปลี่ยนแปลง
ในส่ วนของการมอบหมายภาระงานสอน และภาระงานอื่น ๆ นั้น จัดการตามความเหมาะสมกับความ
ชานาญเฉพาะด้าน กับคุณสมบัติผู้สอน ตามหลักการแบ่งภาระงานสอนให้เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกัน โดยใน
ภาคเรียนที่ 1/2558 ได้ประชุมพิจารณาร่างภาระงานสอน ในคราวประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 10
กรกฎาคม 2558 วาระที่ พิจารณาภาระงานสอน และตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2558 และในคราวประชุม
หลักสูตร ครั้งที่ 4/2558 ได้ประชุมพิจารณาร่างภาระงานสอน ในคราวประชุมหลักสูตร วันที่ 22 ธันวาคม
2558 วาระพิจารณาภาระงานสอน และตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2558 เพื่อให้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการ
กาหนดภาระงานสอน
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
(A) จากผลการประเมินหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการแนะนาให้มีการจัดทาระบบ
กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีความเป็นรูปธรรมยิ่ งขึ้น โดยในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ภายใต้
ระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบกลไก
เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ และประสิ ท ธิ ผ ลในการด าเนิ น การส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาอาจารย์ โดยหลั ง จากสิ้ น
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ปี งบประมาณได้มีการทบทวนแผนพัฒ นาบุคลากรปีงบประมาณ 2558 และกรรมการบริห ารคณะเพื่อขอ
ข้อเสนอแนะ จนนามาสู่การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2559 ที่นามาใช้ในการพัฒนาปีการศึกษา
2558 ได้มีการพัฒนาเรื่องงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตนเองรายบุคคล
ขั้นตอนระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
1) คณะชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เร่งพัฒนาเพิ่มจานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และผู้
ดารงตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน และทางคณะได้ผลักดันให้อาจารย์
ประจ าหลั กสู ตรภาษาเพื่อการสร้ างสรรค์งานสื่อสิ่ งพิมพ์ คือ อาจารย์ อัครครา มะเสนา ได้ล าศึกษาต่อ ณ
ประเทศไทย
2) หลักสูตรฯ สารวจความต้องการในการพัฒ นาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์
ผู้สอนทุกคน
3) หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ จัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจาปีการศึกษา 2558 มีการ
กาหนดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ มหาวิทยาลั ย
ตามความต้องการของอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
4) หลักสูตรฯ ดาเนินงาน กากับ ติดตามการทางานให้เป็นไปตามแผน (ร่วมกับคณะ)
5) หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ประเมินและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน เพื่อจัดทาแผนบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ในวงรอบถัดไป
(P) คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์ มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2558
หลักสูตรภายใต้คณะฯจึงดาเนินการตามแผน ดังนี้
(D) อาจารย์ทุกท่านส่งแผนการพัฒนาตนเอง เพื่อให้อาจารย์ทุกท่านต้องได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ในปีการศึกษา 2558 โดยคณะฯมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณในการ
พัฒนาตนเองในวงเงิน 7,000 บาท/คน/ปีการศึกษา ดังนี้
ด้านงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตนเองรายบุคคล
1) งบประมาณสนับสนุนร่วมกิจกรรมวิชาการ / เพิ่มทักษะการทางาน 7,000 บาท/คน/ปี
ด้านงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
2) งบประมาณสนับสนุนการวิจัย อาจารย์และบุคลากร
3) สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานตามโครงการ 1 หลักสูตร 1 ชุมชน โดยคณะสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานการบริการวิชาการ ตามนโยบายมหาวิทยาลัยร้อยละ 20
4) สนับสนุนการเสนอผลงานวิชาการในที่ประชุมวิชาการต่างประเทศ(ที่อยู่ในฐาน)กาหนด
งบประมาณสนับสนุน 45,000 บาท /ครั้ง (เพิ่มเติมจากงบประมาณที่มหาวิทยาลัยสนับสนุน 45,000 บาท/คน)
ด้านการอบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มทักษะในการทางานและจัดการความรู้
5) โครงการการประชุมสัมมนาบุคลากรคณะฯ ประจาปี โดยปีการศึกษา 2558 ได้มีการจัดขึ้น
ในชื่อ โครงการ "พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน" วันที่ 16 –
19 มิถุนายน 2559 ที่จังหวัดระยอง
6) การจัดการความรู้ในสาขา
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ด้านส่งเสริมสวัสดิการ
7) ปรับเงินเดือนบุคลากรตามประกาศของมหาวิทยาลัย
8) การตรวจสุขภาพประจาปี
9) การปรับปรุงเกณฑ์และรับการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานพนักงานมหาวิทยาลัยโดย
การมีส่วนร่วมของบุคลากร และผู้บริหาร
เอกสารแนบ แผนพัฒนาบุคลการประจาปีงบประมาณ 2558
หลักสูตรฯ ได้ดาเนินตามระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ใน
คราวประชุมอาจารย์ประจาสาขา มีมติให้ความเห็นชอบผลการดาเนินงานบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ได้ทาการวิจัย ร่วม และกาหนดให้มีการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรด้านการวิจัยใน
โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนและวิจัยของหลักสูตร เพื่อพัฒนาตนเองในการวิจัย และการบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการวิจัย นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรได้เข้าร่วมการจัดประชุมสัมมนา
วิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีการนาเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
โดยพิจารณาจัดร่วมกับสถาบันเครือข่าย ทาให้ปีการศึกษานี้ อาจารย์ประจาหลักสูตร มีผลงานทางวิชาการเพิ่ม
มากขึ้น และมีแผนการดาเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรสู่ตาแหน่ง ทาง
วิชาการต่อไป
(C) ระหว่างการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2558 หลักสูตรฯ ได้มีการ
ติดตามความก้าวหน้าตามแผนงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1) การติดตามเรื่องการขอตาแหน่งทางวิชาการ
2) การนาเสนอบทความวิชาการ
3) การพัฒนาตนเอง ในส่วนนี้อาจารย์ที่มีการขออนุมัติไปราชการ เพื่อพัฒนาตนเอง / ออกไป
บริการวิชาการ กลับมาจะมีการจัดทารายงานการไปราชการ ซึ่งผ่านกรรมการบริหารในส่วนต่างๆ
ซึ่งในระดับหลักสูตรภายใต้การบริหารงานของคณะ ได้มีการดาเนินการตามระบบและกลไกดั งกล่าวและ
มีการติดตามและรายงานผลภายในหลักสูตร เพื่อวางแผนในการพัฒนาอาจารย์ภายในหลักสูตรเองด้วย
(A) หลักสูตรได้มีการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2558
(เรื่ องเงิน ที่ขอไปพัฒ นาตัว เอง) เฉพาะอาจารย์ภ ายในหลั กสู ตรให้ กับทางฝ่ ายบุคลากร เพื่อนาไปสรุปและ
ปรั บปรุ งแก้ไขโดยจะมีการน าเข้าวาระเพื่อพิจารณาในการประชุมอนุกรรมการบริหารคณะฯ ในช่ว งเดือน
กรกฎาคม 2559 เพื่อนามาสู่แผนพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2559 ต่อไป
หลักสูตรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ มีระบบในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยกาหนดให้
อาจารย์ทุกท่านส่งแผนการพัฒนาตนเอง และอาจารย์ทุกท่านต้องได้รับการพัฒนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะฯมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองในวงเงิน 7,000 บาท/คน/
ปีการศึกษา ส่วนของหลักสูตรสนับสนุน ส่งเสริม ให้อาจารย์ในหลักสูตรรับทราบหั วข้ออบรม สัมมนาด้วยการ
ประชาสัมพันธ์ในการประชุมหลักสูตรทุกเดือนรวมทั้งสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ ความ
ชานาญตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง โดยในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านได้รับการ
พัฒนาตนเองอย่างน้อย คนละ 1 ครั้ง
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ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยกาหนดให้อาจารย์ทุกท่านส่งแผนการพัฒนา
ตนเอง และอาจารย์ทุกท่านต้องได้รับการพัฒนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะฯมี
นโยบายสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเองในวงเงิน 7,000 บาท/คน/ปีการศึกษา ส่วนของหลักสูตร
สนับสนุน ส่งเสริม ให้อาจารย์ในหลักสูตรรับทราบหัวข้ออบรม สัมมนาด้วยการประชาสัมพันธ์ในการประชุม
หลักสูตรทุกเดือนรวมทั้งสนับสนุ นให้คณาจารย์เข้าอบรมเพื่อพัฒ นาความรู้ ความชานาญตามแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง โดยในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกท่านได้รับการพัฒนาตนเองอย่างน้อย คนละ
1 ครั้ง
- ลดภาระงานสอนให้กับอาจารย์ที่กาลังศึกษาต่อ
- ส่ ง เสริ มให้ อาจารย์ ไ ปศึก ษาต่ อ โดยจั ดท าแผนพัฒ นาอาจารย์ ร ายบุ คคลเพื่ อ บริ ห ารจัด การภายใน
หลักสูตร
- สนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ โดยการให้อาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้งานวิจัย
การเขียนบทความ และการจัดทาเอกสารประกอบการสอน เป็นต้น
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
2.3 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์
ผลที่เกิดในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรยังคงต่อเนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรในปี
การศึกษา 2557
ปีการศึกษา
อ.ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจา
(รวม อ.ประจาหลักสูตร)
(รวมอาจารย์ลาศึกษาต่อ)
2555
5
5
2556
5
5
2557
5
5
2558
5
5
ความพึงพอใจของอาจารย์
ผลในการศึกษา 2558 ไม่มีอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรลาออก ส่วนหนึ่งย่อมมี
ผลจากความพึงพอใจในการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และจากการประเมินผลความพึงพอใจของอาจารย์
ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ โดยหลักสูตรได้มีการ
จัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร สาขาวิชาภาษา
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เพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ มีความพึงพอใจหลักสูตรอยู่ที่ 3.95 ระดับคุณภาพ ดี
พบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.95 คะแนน (จาก 5 คะแนน) ระดับคุณภาพ ดี
(เอกสารประกอบ ค่าเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์)
ตารางแสดงความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริการจัดการภายในหลักสูตร
ปีการศึกษา
คะแนน
ช่วงคะแนน
2557
3.80
ดี
2558
3.95
ดี
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน
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หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน การรับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-ผลการดาเนินงาน
 การรับนิสิต
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา (ปีการศึกษา 2557):
การรับนิสิตในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์
งานสื่อสิ่งพิมพ์ ดาเนินการรับนิสิตใหม่ตามกระบวนการของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในระบบโควตารับตรง
ระบบกลางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (Admission) และระบบพิเศษ โดยการกาหนด
เกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์ที่มีความชัดเจนประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก คือ 1) ผลการเรียน เกรดรวมและ
PAT4 2) ความตั้งใจจริง 3) สุขภาพกาย 4) สุขภาพใจ 5) สติปัญญาความรอบรู้ และ 6) บุคลิกภาพ การ
สอบสัมภาษณ์มีกรรมการสอบอย่างน้อย 2 ท่าน/ชุด ไม่เกิน 2 ชุดเพื่อให้เกิดความเห็นร่วม และประชุม
กรรมการร่วมทุกชุดเพื่อสรุปผลผู้ผ่านการคัดเลือกในภาพรวมหลักสูตร ก่อนนาส่งฝ่ายวิชาการคณะต่อไป ผล
จากการดาเนินการรับนิ สิตในปีการศึกษา 2557 พบว่า ในระบบโควตารับตรง ระบบกลางของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (Admission) แผนการรับจานวน 40 คนมีนิสิตมารายงานตัวเข้าศึกษาต่อ
47 คน และระบบพิเศษ แผนการรับจานวน 20 คน มีนิสิตมารายงานตัว 12 คน รวมทั้งสองระบบขาด ไป 1
คน คิดเป็นร้อยละ 98.33 ซึ่งเกิดจากระบบโควตารับตรงจัดขึ้นก่อนระบบกลาง ส่งผลให้ผู้ผ่านเกณฑ์บางส่วนไม่
มารายงานตัว เพื่อรักษาสิทธิในการสมัครระบบกลาง
แผนการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2558:
ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ จึงได้มีแนวทางในการดาเนินการรับนิสิต 3 แนวทางคือ
1) ด้านกาหนดเวลาและระบบการรับนิสิตเป็นไปตามกระบวนการรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยฯ ใน 3
ระบบ ได้แก่ ระบบโควตารับตรง ระบบกลางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาติ (Admission)
และระบบพิเศษ
2) ด้านการคัดเลือกนิสิต ยังคงใช้เกณฑ์ในการสอบสัมภาษณ์ที่มีความชัดเจนประกอบด้วย 6 ประเด็น
หลัก คือ 1) ผลการเรียน เกรดรวมและ PAT4 2) ความตั้งใจจริง 3) สุขภาพกาย 4) สุขภาพใจ 5) สติปัญญา
ความรอบรู้ และ 6) บุคลิกภาพ เหมือนกับการรับในปีการศึกษา 2557
3) ด้านแผนจานวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ มีการปรับแผนจานวนผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เพิ่มขึ้นจากเดิมคือ
ระบบโควตา และระบบ Admission แผนการรับ 40 คน และระบบพิเศษ แผนการรับเดิมจานวน 20 คน รวม
แผนการรับนิสิตทั้ง 2 ระบบ จานวน 60 คน
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สรุปผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2558:
ผลการดาเนินงานด้านการรับนิสิต ระบบโควตา และ ระบบ Admission แผนการรับ 40 คน มาสัมภาษณ์มี
สิทธิ์เข้าศึกษาต่อ 69 คน และมารายงานตัว 35 คน คิดเป็นร้อยละ 50.72 ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบ
พิเศษ ใช้แผนการรับเดิมจานวน 20 คน ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จานวน 6 คน มารายงานตัว 6 คน คิดเป็นร้อยละ
30 ของผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รวมนิสิตที่มารายงานตัวทั้ง 2 ระบบ จานวน 41 คน สรุปว่า การดาเนินการรับ
นิสิตในปีการศึกษา 2558 นี้ ได้จานวนนิสิตไม่เป็นไปตามแผนที่ได้ตั้งไว้ เนื่องจากสาขาฯมีมติเรื่องเกณฑ์ในการ
รับว่าพิจารณาสาหรับเด็กที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบการศึกษาปี 2557 เท่านั้น และหลักสูตรฯ ได้เพิ่ม
จานวนอาจารย์ผู้สัมภาษณ์จากเดิม 1 ชุดมาเป็น 2 ชุด เนื่องจากจานวนผู้มีสิทธ์เข้าสัมภาษณ์มากขึ้น แต่ยังคงใช้
เวลาในการสอบ 1 วันเท่าเดิม
กระบวนการหลังการสอบสัมภาษณ์ของทั้ง 2 ระบบ กรรมการผู้สอบสัมภาษณ์ทาการสรุปผลคะแนนผู้เข้า
สอบในลั กษณะความเห็ น ร่ ว ม และประชุมกรรมการร่ ว มทุ กชุ ดเพื่ อสรุป ผลผู้ ผ่ า นการคั ดเลื อกในภาพรวม
หลักสูตร นาส่งฝ่ายวิชาการคณะต่อไป
การประเมินผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2558:
การดาเนินการรับนิสิตในปีการศึกษา 2558 นี้ถือว่าไม่เป็นไปตามแผน ยังพบว่าหลักสูตรฯ ยังไม่มีฐานข้อมูล
ที่ชัดเจนถึงแหล่งที่มาของผู้เรียนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ผลการเรียน สถานศึกษาที่
จบ ระดับ ความสนใจ และแหล่งข้อมูล ที่ได้ รับ เป็นต้น จึงเสนอให้ มีการวางแผนการเก็บข้อมูล ผู้เข้ารับการ
สัมภาษณ์ให้ละเอียดยิ่งขึ้นในปีการศึกษาถัดไป เพื่อนามาวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบการจัดทา
แผนการรับนิสิตและการกาหนดคุณสมบัตินิสิต รวมถึงแผนการประชาสัมพันธ์ต่อไป
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
สรุปผลการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2558:
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ มีการจัดการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับ นิสิต โดยโครงการ
เตรียมความพร้อมเริ่มมาตั้งแต่ปี 56 อัตราการคงอยู่ของนิสิต 3 ปีที่ผ่านมา มีอัตราการคงอยู่ที่ดีขึ้นตามลาดับ
ดังนี้ นิสิตรหัส 56 รับเข้า 70คน คงอยู่ 40คน คิดเป็นร้อยละ 57.14 นิสิตรหัส 57 รับเข้า 60คน คงอยู่ 33คน
คิดเป็นร้อยละ 77.96 นิสิตรหัส 58 รับเข้า 41คน คงอยู่ 36คน คิดเป็นร้อยละ 87.80 และอัตราการคงอยู่ของ
นิสิตทั้ง 3 ปี คิดเป็นร้อยละ 71.76 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า มาตรฐานของกระบวนการคัดกรองนิสิตของหลักสูตรฯ
อยู่ในระดับที่ดี ประกอบกับหลักสูตรฯ มีกระบวนการกากับติดตามนิสิตผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และผ่าน
ระบบการประชุมคณาจารย์ของหลักสูตรทุกเดือน ในการเฝ้าระวังนิสิตที่มีความเสี่ยงต่อการถูกรีไทร์
ในขณะที่ยังมีส่วนน้อยที่นิสิตลาออกระหว่างทางนั้น เนื่องมาจากมีการย้ายสาขาหรือย้ายคณะ และบางคนมี
ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย
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แผนการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559:
แม้ว่าหลักสูตรจะมีมาตรฐานของกระบวนการคัดกรองนิสิตของหลักสูตรฯที่ดี และมีอัตราการคงอยู่ของนิสิต
ร้อยละ 70 ขึ้นไปก็ตาม แต่ทางหลักสูตรยังคงเล็งเห็นถึงความสาคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ให้กับผู้ที่ผ่านการสอบเข้าที่มีผลการเรียนอ่อนกว่าเกณฑ์ ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรจึงควรมีการ
วางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับผู้ที่ผ่านการสอบเข้าที่มีผลการเรียนอ่อนกว่าเกณฑ์ (ในกรณีที่
จาเป็นต้องรับนิสิตที่มีคุณสมบัติต่ากว่าเกณฑ์) เพื่อเสริมให้นิสิตสามารถเรียนได้ทันเพื่อนร่วมชั้น
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

3.2 ข้อมูลนิสิต
จานวนที่
จานวนผู้มีสิทธิ
จานวนผู้มา
จานวนที่
จานวนผู้สมัคร
ประกาศรับ
เข้าศึกษา
รายงานตัว
ลงทะเบียนเรียน
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า ปก พิเศ รว ปก พิเศ รว ปก พิเศ รว ปก พิเศ รวม
พิเศ รวม
ปกติ
ติ ษ ม ติ ษ ม ติ ษ ม ติ ษ
ษ
2553
A1 A2 A3
2554 30 20 50 33 12 44 22 12 34 22 12 34
2555

40

20

60 56

22

78 56

10

66 56

10

63

56

10

66

2556

40

20

60 64

30

94 64

30

94 40

30

70

40

30

70

2557

47

12

59 40

20

60 40

20

60 40

20

60

40

20

60

2558

40

20

60 69

6

75 69

6

75 35

6

41

35

6

41
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จานวนนิสิตคงอยู่
ปี
2553
2554
2555
2556
2557
การศึกษา ปก พิเ รว ปก พิเ รว ปก พิเ รว ปก พิเ รว ปก พิเ รว ป
ที่รับเข้า ติ ศษ ม ติ ศษ ม ติ ศษ ม ติ ศษ ม ติ ศษ ม ก
ติ
2553 23 4 27 23 4 27 23 4 27 12 4 16
30 5 35 16 6 22 16 6 22 16 6 22
2554
56 10 66 30 11 41 24 5 29 23
2555
40 30 70 24 16 40 24
2556
40 20 60 25
2557
31
+2558

2558
พิเศ รว
ษ ม

3
16
8
5

26
40
33
36

ระดับปริญญาตรี
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2551

2554
ปกติ พิเศษ รวม
18
5 23

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
2555
2556
2557
2558
ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม ปกติ พิเศษ รวม
13

2552
2553

2

15
10

2

12
16

2554

2555

7

23
16

4
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3.3 รายงานผลการดาเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.2-ผลการดาเนินงาน
 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี เฉพาะระดับปริญญาตรี
ผลการดาเนินงาน:คณะฯ มีแนวทางการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตใน
ระดับปริญญาตรี ดังนี้
กรรมการประจาคณะกาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
1. ถ่ายทอดมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาให้บุคลากรในคณะรับทราบ
2. สะท้อนผลการประเมินให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน
3. มอบหมายผู้รับผิดชอบพัฒนาระบบสารสนเทศการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา
4. รายงานผลการประเมินในภาพรวมให้กรรมการประจาคณะรับทราบ
5. ฝ่ายกิจการนิสิต ประเมินอาจารย์ที่ปรึกษานิสิต ตามแบบ สกอ. 3.1
6. อาจารย์ที่ปรึกษาปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนด
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หลั กสู ตรฯ กาหนดให้นิ สิตทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิ ชาการ และแนะแนวแก่นิสิ ต ในลักษณะอาจารย์ที่
ปรึกษาประจาชั้นปี (รุ่น) โดยดูแลนิสิตชั้นปีนั้นจนสาเร็จการศึกษา มีบทบาทหน้าที่ในการดูแลด้านการเรียน การ
พัฒนาศักยภาพการเรียน รวมทั้งการให้คาปรึกษาแนะแนวในด้านการใช้ชีวิตของนิสิต โดยในแต่ละปีการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษาต้องพบนิสิตอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง และต้องรายงานสถานภาพผลการเรียนของนิ สิตทุก
ภาคเรียน เพื่อจัดกลุ่มนิสิตเฝ้าระวังด้านการเรียน ในส่วนพฤติกรรมนิสิตนั้น กาหนดให้มีการติดตามพฤติกรรมการ
เรียน ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ นิสิต ในการประชุมหลักสูตรทุกครั้ง ในวาระ ติดตามปัญหา อุปสรรค การจัดการ
เรียนการสอน เพื่อเป็นการสะท้อนภาพการเรียนการสอน ในแต่ละชั้นปี เพื่อให้คณาจารย์และอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้รับทราบ และหาทางแก้ไขปัญหา หรือตักเตือน และมีระบบการติดตามการแก้ไขปัญหาในการประชุมคราว
ต่อไป ส่วนระบบการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษานั้นดาเนินการโดยฝ่ายวิชาการคณะฯ เพื่อเป็นการสะท้อนการ
ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯมีผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา เฉลี่ย 4.37
(เอกสารแนบ คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
(เอกสารประกอบ รายงานการประชุมคณาจารย์สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 1-2558
วันที่ 10 ก.ค. 2558)
(เอกสารประกอบ รายงานการประชุมคณาจารย์สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 2-2558 วันที่
1 ส.ค. 2558)
(เอกสารประกอบ รายงานการประชุมคณาจารย์สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 3-2558 วันที่
15 พ.ย. 2558)
(เอกสารประกอบ รายงานการประชุมคณาจารย์สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 4-2558 วันที่
22 ธ.ค. 2558)
(เอกสารประกอบ รายงานการประชุมคณาจารย์สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 5-2558 วันที่
21 ม.ค. 2559 )
(เอกสารประกอบ รายงานการประชุมคณาจารย์สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ สาระรายวิชาของ
หลักสูตร 2/2558 วันที่ 30 พ.ย. 2558)
(เอกสารประกอบ รายงานผลการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษา ประจาปีการศึกษา 2558)

 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผลการดาเนินงาน:
1. คณะฯ ได้จัดงบประมาณ ทรัพยากรที่เสริมการจัดบริการแก่นิสิตเพียงพอ และครอบคลุมทุกประเภท
กิจกรรม โดยงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจาปีงบประมาณ 2559 คณะฯ จัดสรรให้หลักสูตรเฉพาะในส่วน
โครงการกิจกรรม จานวน 18 โครงการ งบประมาณ จานวน 440,900 บาท
(เอกสารประกอบ การจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 แบ่งตามฝ่ายงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ)
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2. บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่สนองความต้องการ
ของนิสิตทั้งด้านวิชาการ อย่างอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการจัดทาวิจัย และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเอง และ
เจ้าหน้าที่สนับสนุนที่มีการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
(เอกสารประกอบ สรุปโครงการประชุมบุคลากรและคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2558)
(เอกสารประกอบ สรุปโครงการเปิดโลกกิจกรรม ปีการศึกษา 2558)
3. การจัดกิจกรรมการพัฒนานิสิตที่ช่วยเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้แก่
ก) ทักษะการเรี ยนรู้ และนวัตกรรม ในด้านความคิดสร้ างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity and
Innovation) การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking and Problem Solving) รวมถึง
การสื่อสารและความร่วมมือ (Communication and Collaboration) โดยการสนับสนุนให้นิสตเข้าร่วมใน
โครงการ Workshop ต่าง ๆ อย่างสม่าเสมอ (เอกสารประกอบการจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 )
ข) ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ในด้านทักษะด้านสารสนเทศ (Information Literacy) ทักษะ
ด้ า นสื่ อ (Media
Literacy)
และทั ก ษะด้ า นเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information,
Communications and Technology, Literacy) ด้วยการมอบหมายงานการสืบค้นข้อมูลผ่านสื่อต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาสารนิพนธ์ที่นิสิตต้องศึกษาข้อมูลมากมาย
ค) ทักษะชีวิตและอาชีพ ด้านความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว (Flexibility and
Adaptability) การริเริ่มและการกากับดูแลตนเองได้ (Initiative and Self-Direction) ทักษะด้านสังคมและ
ทักษะข้ามวัฒนธรรม (Social and Cross-Cultural Skills) การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้
(Productivity and Accountability) รวมถึ งภาวะผู้ นาและความรับผิ ดชอบ (Leadership and
Responsibility) ผ่านรายวิชาการฝึกปฏิบัติวิชาชีพสื่อสารมวลชน เป็นระยะเวลา 4 เดือน โดยการจัดโครงการ
ศึกษาดูงาน ตามรายวิชาที่ต้องการให้นิสิตมีประสบการณ์และได้เห็นจากสถานที่จริง เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจใน
การคิดสร้างสรรค์ชิ้นงานที่จะนาไปสู่กระบวนการคิดที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีโครงการที่จัดทัศนศึกษาอื่น
ๆ อีก ได้แก่
(เอกสารประกอบการจัดสรรงบประมาณ ปี 2558 )
4. การเปิดโอกาสให้นิสิตมีอิสระในการจัดกิจกรรมนิสิตโดยการสนับสนุนของคณะ เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นโดย
สโมสรนิสิตคณะฯ ในการเข้าร่วมกิจกรรมทุกกิจกรรมจะมีนิสิตของทุกสาขาเข้าร่วมกิจกรรมด้วย
(เอกสารประกอบ โครงการประกวดดาวเดือนเฟรชชี่เดย์ เฟรชชีในท์ ประจาปีการศึกษา 2558)
(เอกสารประกอบ โครงการร้องเพลงเชียร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558)
(เอกสารประกอบ โครงการประเพณีสงกรานต์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปี 2559)
(เอกสารประกอบ โครงการลอยกระทงมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประจาปี 2558)
(เอกสารประกอบ โครงการกีฬาอินทนิลเกมส์ กีฬาภายใน คณะฯปีการศึกษา 2558)
(เอกสารประกอบ โครงการกีฬาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์ ขอนแก่น-มหาสารคาม)
(เอกสารประกอบ โครงการไหว้ครู ประจาปีการศึกษา 2558)
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5. การสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ มี Visiting Professors ที่มาช่วยสอน
หรือให้ประสบการณ์แก่นิสิต และการส่งนิสิตไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในต่างประเทศ โดย
(เอกสารประกอบ โครงการสนับสนุนนิสิตดูงาน ณ ต่างประเทศ ประจาปี 2558)
ทางหลักสูตรฯ ได้เตรียมการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 ในลักษณะการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ให้เป็นกระบวนการที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น ตามที่ประธานหลักสูตรฯ ได้
นาเสนอ เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 สาหรับให้ผู้สอนแต่ละรายวิชานาไปพิจารณาวิธีการจัดการเรียนการสอน
ภาคเรียนที่ 1/2558 ตลอดจนภาคเรียนที่ 2/2558 ด้วย
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
3.4 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ --ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-หลักสูตรสาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ มีผู้ สาเร็จการศึกษา ประจาปีการศึกษา 2557
จานวน 26 คน ดาเนินการสารวจผลการประเมินคุณภาพผู้สาเร็ จการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จานวน 26
คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 100 ของผู้ ส าเร็ จ การศึ กษา ซึ่ ง มี ค่ า เฉลี่ ย คะแนนประเมิ น (คะแนนเต็ ม 5) เท่ า กั บ 3.78
รายละเอียดดังตาราง
ที่
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดใน มคอ.2
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
3.72 คะแนน
2 ด้านความรู้
3.79 คะแนน
3 ด้านทักษะทางปัญญา
3.89 คะแนน
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
3.69 คะแนน
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
3.88 คะแนน
สารสนเทศ
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินภาพรวม
3.78 คะแนน

3.5 รายงานผลการดาเนินงาน ข้อมูลภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต --ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-- (หลักสูตรระดับปริญญา
ตรี)
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวน
ร้อยละ
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
26
100
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
26
100
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้
20
76.92
ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
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ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)

จานวน
1
-

ร้อยละ
3.84
3.85 คะแนน

3.6 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.3-ผลการดาเนินงาน
 การคงอยู่ของนิสิต
ผลที่เกิด:
ที่รับเข้า

2554

2555

รวม (คน) รวม (คน)

2556

ร้อยละ

รวม (คน)

82.46

47

2557

ร้อยละ

2558

รวม (คน)

ร้อยละ

รวม (คน)

ร้อยละ

100.00

46

97.87

16

64.71

22

100.00

22

100.00

2553

57

47

2554

B3

34

22

66

41

29

70.73

26

89.66

70

40

57.14

40

70.00

33

55.00

2555
2556
2557

60

2558
อัตราการคงอยู่เฉลี่ยต่อปี

41
82.46

82.35

81.44

78.66

อัตราการคงอยู่ของนิสิตย้อนหลัง จากปีการศึกษา 2554 – 2558 พบว่า ในปีการศึกษา 2555 – 2557 อัตรา
การคงอยู่ลดลงอย่างต่อเนื่อง ปี 2555 ร้อยละ 82.46 ปี 2556 ร้อยละ 82.35 ปี 2557 ร้อยละ 81.44 และในปี
2558 ร้อยละ 78.66 อัตราการคงอยู่ของนิสิตลดลง อันเนื่องมาจากนิสิตที่รับเข้ามาเป็นนิสิตที่ย้ายสาขา คณะ
และมหาวิทยาลัยเข้ามาเรียนเป็นส่วนมากประมาณ ร้อยละ 50 ต่อรุ่น รวมทั้งไม่ได้ศึกษาหาข้อมูลก่อนย้ายมา
เรียนที่สาขาจึงทาให้เรียนไม่ได้และก็ต้องย้ายสาขาและคณะออกไป อีกทั้งบางคนมีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ที่
กาหนด
แผนการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2558:
แนวทางในการแก้ไขในปีการศึกษา 2558 คือ หลักสูตรควรมีการจัดทาแผนการรับนิสิตที่มีคุณภาพ โดยไม่รับ
นิสิตที่ย้ายสาขา คณะ หรือมหาวิทยาลัย ถ้ารับก็มีเกณฑ์พิจารณาอย่างเข้มงวด ร่วมกับการวางแผนการเตรียม
ความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับผู้ที่ผ่านการสอบเข้าที่มีผลการเรียนอ่อนกว่าเกณฑ์ (ในกรณีที่จาเป็นต้องรับนิสิตที่
มีคุณสมบัติต่ากว่าเกณฑ์) เพื่อเสริมให้นิสิตสามารถเรียนได้ทันเพื่อนร่วมชั้น ลดปัญหาผลการเรียนที่ต่ากว่าเกณฑ์
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ผลการดาเนินงาน
ที่กาหนด ประกอบกับ การใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในการติดตาม แนะแนว นิสิตที่คาดว่าจะมีผลการเรียนไม่
ผ่านเกณฑ์อย่างใกล้ชิด รวมถึงการกาหนดเกณฑ์การพิจารณาสัมภาษณ์นิสิตก่อนรับเข้าศึกษา
 การสาเร็จการศึกษา
ผลที่เกิด:
การสาเร็จการศึกษาของนิสิต จากปีการศึกษา 2556 -2558 พบว่า แนวโน้มจานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษาปี
2556 ร้อยละ 44.44 ปี 2557 ร้อยละ 65.71 ปี 2558 ลดลงเหลือ ร้อยละ 30.30 ตามลาดับ เมื่อเทียบกับ
จานวนนิสิตแรกเข้า เนื่องจากนิสิตที่ยังไม่สาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์นั้น ตกค้างจากรายวิชาวิจัยงานด้านสื่อ
สิ่งพิมพ์ และออกฝึกงาน และยังมีนิสิตตกค้างเหลืออีกจานวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 21.21 ของจานวนนิสิตแรก
เข้า
แผนการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559:
แม้แนวโน้มการสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของนิสิตจะดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง หลักสูตรก็ยังควรต้องวางแผนในปี
การศึกษา 2559 เพื่อเป็น แนวทางในการป้องกันไม่ให้อัตราการจบตามเกณฑ์ลดลง อาทิ การทบทวนระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อกากับติดตามนิสิตให้สามารถทางานได้ตามขั้นตอนและกาหนดเวลาอย่างใกล้ชิด
และระบบอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่มีการกากับติดตามนิสิตเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
 ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
ผลที่เกิด:
จากปีการศึกษา 2557 คณะและหลักสูตรยังไม่มีระบบการจัดการข้อร้องเรียนนิสิตที่ดี ในปีการศึก ษา 2558
หลักสูตรได้รับลงความคิดเห็นในการปรับปรุงระบบการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตซึ่งมีขั้นตอนในการดาเนินงาน
ภายในหลักสูตรดังนี้
1. กาหนดอาจารย์ผู้สอนที่ทาหน้าที่ในการรับข้อร้องเรียนของนิสิต
2. แต่กรณีที่นิสิตไม่สามารถมาแจ้งข้ อร้องเรียนได้ด้วยตนเอง ทางคณะมีการจัดทากล่องแดงสาหรับรับข้ อ
ร้องเรียน ซึ่งตั้งอยู่ที่ห้องประชาสัมพันธ์
3. เมื่อมีการร้องเรียนจะมีการนาข้อร้องเรียนมาปรึกษาในการประชุมหลักสูตร เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหา และนาไปสู่การพัฒนาในด้านที่ยังพบข้อบกพร่องดังกล่าว
4. แต่ถ้าเป็นเรื่องที่มีความสาคัญสาหรับนิสิตที่หลักสูตรไม่สามารถแก้ไขได้จะมีการนาเข้า กรรมการบริหาร
คณะฯ
5. เมื่อได้รับผลแล้วจะมีการนามารายงานให้นิสิตทราบในกรณีที่ทราบตัวบุคคล
6. ได้มีการนาผลการร้องเรียนมาปรับปรุงแก้ไข
7. มีการจัดทาแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
จากระบบที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ในปี ก ารศึ ก ษา 2558 ยั ง ไม่ พ บข้ อ ร้ อ งเรี ย นจากนิ สิ ต จึ ง ได้ มี ก ารจั ด ท า
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตออนไลน์ ขึ้นเพื่อประเมินการ
ให้ บ ริ ก าร ไว้ ห น้ า เว็ บ ไซต์ ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ แต่ ไ ม่ มี ผู้ เ ข้ า มาร้ อ งเรี ย น จึ ง ไม่ มี ผ ลเข้ า มา
ประเมินผล
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ผลการดาเนินงาน
แผนการดาเนินงาน ปีการศึกษา 2559:
หลักสูตรควรวางแผนการสารวจความพึงพอใจ และการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตในด้านต่าง ๆ โดยผ่าน
ช่องทางที่หลากหลาย อาทิ Social Communication (ระดับหลักสูตร ทุกชั้นปี และรายวิชา) / กล่องรับความ
คิดเห็นและข้อร้องเรียนหน้า ห้องพักอาจารย์ เป็นต้น รวมถึงการวางแผนในการกากับติดตาม เพื่อให้เกิดผลการ
แก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการประเมินผลและการจัดทารายงานผลความพึงพอใจและการจัดการข้อร้องเรียน
ของนิสิต
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา

4.1 ข้อมูลรายวิชา
เอกสารประกอบ เอกสารการกระจายตัวของเกรด ภาคเรียนที่1/ 2558 และ 2/2558
ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา A B+ B C C D+ D F S U V W L จานวน จานวน
+
นิสิตที่ นิสิตที่
ลงทะเบียน สอบผ่าน
เรียน

4.2 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ชื่อรายวิชา
0166 140 การ
ผลิตนิตยสาร

ภาค
การศึกษา
1-2558

ความ
ผิดปกติ

การ
ตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้ผิดปกติ

ไม่มีผลการ การประชุม นิสิตต้องทางานเป็นกลุ่มใหญ่ แต่
เรียนใน
เกรดประจา คุณภาพและปริมาณของงานที่ได้
ระดับ A
ภาค
ไม่สมดุล
การศึกษา
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0166 104 การ
อ่านเชิงวิจารณ์

2-2558

มีผลการ
การประชุม นิสิตไม่ส่งงานตามข้อตกลงที่
เรียนระดับ เกรดประจา ผู้สอนกาหนด
F สูง
ภาค
การศึกษา

ปรับปรุงการ
สอนและการ
ส่งงานให้
เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของ
นิสิต

0166 202 ปัญหา 2-2558
การใช้ภาษาไทยใน
ปัจจุบัน

มีผลการ
การประชุม นิสิตไม่ส่งงานตามข้อตกลงที่
เรียนระดับ เกรดประจา ผู้สอนกาหนด
F สูง
ภาค
การศึกษา

ปรับปรุงการ
สอนและการ
ส่งงานให้
เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของ
นิสิต

4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ
ชื่อรายวิชา

ภาค
การศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้

1-2558
2-2558

4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ชื่อรายวิชา

ภาค
การศึกษา

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
มี

แผนการปรับปรุง

ไม่มี

0166 107: ทฤษฎีการสื่อสาร
และการสื่อสารมวลชน

1-2558



ปรับเนื้อหาที่ซ้าซ้อนให้กระชับ เน้นการ
ยกตัวอย่างที่ครอบคลุมเรื่องการสือ่ สารและการ
สื่อสารมวลชน

0166 220: ศิลปะการ
บรรณาธิกร

1-2558



จัดการแบ่งกลุม่ ย่อยเพื่อให้นสิ ิตได้จัดกิจกรรมกลุม่
และผูส้ อนสามารถให้คาปรึกษาได้อย่างใกล้ชิด
ทั่วถึง
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ชื่อรายวิชา

ภาค
การศึกษา

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
มี

แผนการปรับปรุง

ไม่มี

0166 033: การเขียนคอลัมน์
เบ็ดเตล็ด

1-2558



ฝึกปฏิบัติการเขียนในห้องเรียน เพื่อป้องกันการ
คัดลอกงาน ฝึกให้นสิ ิตได้ระดมความคิดในรูปแบบ
กลุ่ม

0166 044 : การเขียนข่าวขั้นสูง

1-2558



เพิ่มสื่อการสอนให้น่าสนใจ และเป็นปัจจุบันมาก
ขึ้น และสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในห้องให้มากขึ้น

0166 110: หลักวารสารศาสตร์

1-2558



เชื่อมโยงองค์ความรู้หรือทักษะกับการนาไปใช้จริง
ในการดาเนินชีวิต

0166 039: การผลิตหนังสือพิมพ์ 1-2558



ส่งเสริมให้นิสติ ฝึกการคิดวิเคราะห์ การใช้ความคิด
เพื่อหาเหตุผล และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์

0166 037 : การวิเคราะห์
เหตุการณ์และสถานการณ์
ปัจจุบัน

1-2558



เพิ่มสื่อการสอนให้น่าสนใจ และเป็นปัจจุบันมาก
ขึ้น และสร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ภายในห้องให้มากขึ้น

0196 103 : หลักและทฤษฎีการ 1-2558
สื่อสาร



ส่งเสริมให้นิสติ ฝึกการคิดวิเคราะห์ การใช้ความคิด
เพื่อหาเหตุผล และความคิดริเริม่ สร้างสรรค์

0166 219 : ประเด็นทาง
1-2558
กฎหมายและจรรยาบรรณในงาน
สื่อสารมวลชน



เพิ่มสื่อการสอนให้น่าสนใจ และยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาที่มีความเป็นรูปธรรม เพื่อให้นิสิตเข้าใจ
ได้มากขึ้น

0166 206 : จิตวิทยาการสื่อสาร 1-2558



เชื่อมโยงองค์ความรู้หรือทักษะกับการนาไปใช้ได้
จริงในการดาเนินชีวิต

0166 108 : การคิดเชิง
สร้างสรรค์

1-2558



การใช้ความคิดเชิงสร้างสรรค์ไปประยุกต์ใช้จริง
กับองค์กรทั้งภายในและภายนอกชั้นเรียน

0166 225 : การถ่ายภาพ
เบื้องต้น

1-2558



กาหนดให้มีการฝึกปฏิบัติถ่ายภาพเชิงวิถีชีวิต
ประเพณีและวัฒนธรรมจากสถานที่จริง

0166 324 : การออกแบบ
สิ่งพิมพ์ขั้นสูง

1-2558



กาหนดให้มีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการ
ออกแบบสิ่งพิมพ์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสติ ได้มี
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ชื่อรายวิชา

ภาค
การศึกษา

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
มี

แผนการปรับปรุง

ไม่มี
พื้นที่การแสดงผลงาน

0166 045 : การผลิตหนังสือ
ภาพ

1-2558



ให้นิสิตได้มีการเรียนรู้จากการทางานกับหน่วยงาน
ภายนอก การลงพื้นที่เก็บภาพจากสถานที่จริงที่
นอกเหนือจากการสืบค้นทางเอกสารและ
อินเตอร์เนต

0166 040 : การผลิตนิตยสาร

1-2558



ใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ เหมาะสมกับเนื้อหาวิชา
และช่วยเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชา

0166 043 : ความรู้เท่าทันสื่อ

1-2558



เทคนิคการสอน สามารถกระตุ้นความสนใจ การ
ใช้ความคิดเพื่อหาเหตุผล และความคิดริเริม่
สร้างสรรค์ แนะนาแหล่งเรียนรู้เพือ่ ศึกษาค้นคว้า
ในรายวิชาเพิ่มเติม

0166 105 : ศิลปะการนาเสนอ

1-2558



เทคนิคการสอน สามารถกระตุ้นความสนใจ
จัดการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนเหมาะสมเข้าใจ
ง่าย การสอดแทรกคุณธรรม/ จริยธรรม/
จรรยาบรรณวิชาชีพ ค่านิยมที่ดี

0166 111 : การเขียนเพื่อการ
สื่อสาร

1-2558



เปิดโอกาสให้นิสิตได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น
และรับฟังข้อคิดเห็นของนิสิต

0166 217 : การเขียนข่าว
เบื้องต้น

1-2558



แจ้งวัตถุประสงค์ เกณฑ์การวัด และประเมินผล
การสอนชัดเจน

0166 034 : ทฤษฎีการวิพากษ์
สื่อ

1-2558



แนะนาแหล่งเรียนรูเ้ พื่อศึกษาค้นคว้าในรายวิชา
เพิ่มเติม

0166 109 : ศิลปะการออกแบบ 2-2558
สื่อสิ่งพิมพ์



กาหนดให้มีการทัศนะศึกษาวิถีชีวิต
ศิลปะวัฒนธรรม อีสาน

0166 223 : การออกแบบ
สิ่งพิมพ์เบื้องต้น



จัดให้นิสิตมีการใช้ความรู้ในด้านการออกแบบ
สิ่งพิมพ์ได้ทดลองใช้กับงานจริง เช่น การออกแบบ
สิ่งพิมพ์สาหรับร้านค้า หรือหน่วยงานต่างๆ ที่
ต้องการเผยแพร่ข้อมูลประชาสัมพันธ์

2-2558
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ชื่อรายวิชา

ภาค
การศึกษา

ผลการประเมินโดย
นักศึกษา
มี

แผนการปรับปรุง

ไม่มี

0166 046 : การออกแบบ
โฆษณาเพื่องานสิ่งพิมพ์

2-2558



นอกจากการเรียนรู้ในชั้นเรียนได้กาหนดให้นิสติ ได้
ใช้กลุ่มตัวอย่างที่เป็นร้านค้า องค์กรอิสระ มาเป็น
กรณีศึกษาในการทาออกแบบโฆษณาสิ่งพิมพ์

0166 326 : การถ่ายภาพเพื่อ
งานสื่อสิ่งพิมพ์

2-2558



การจัดหาอุปกรณ์ทางการถ่ายภาพที่ทันสมัยให้
เพียงพอต่อความต้องการ และมีความเหมาะสมต่อ
การสร้างงานสิ่งพิมพ์

0166 227 : ศิลปะการสัมภาษณ์ 2-2558
เพื่อการเขียน



เทคนิคการสอน สามารถกระตุ้นความสนใจ
จัดการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนเหมาะสมเข้าใจ
ง่าย

0166 322 : การวิจัยงานด้านสื่อ 2-2558
สิ่งพิมพ์



แนะนาแหล่งเรียนรูเ้ พื่อศึกษาค้นคว้าในรายวิชา
เพิ่มเติม

0166 111: การเขียนเพื่อการ
สื่อสาร

2-2558



ฝึกปฏิบัติการเขียนในห้องเรียน เพื่อป้องกันการ
คัดลอกงาน

0166 032: ศิลปะการคิดและ
การเขียนคาเพื่องาน
สื่อสารมวลชน

2-2558



กาหนดประเด็นในการเรียนที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้
ซ้าซ้อนกับรายวิชาใกล้เคียง พัฒนาความคิดของ
นิสิตควบคู่กับการใช้ภาษาในเชิงสร้างสรรค์
ยกตัวอย่างงานคิดคาที่หลากหลาย

0166 219 :ประเด็นทาง
2-2558
กฎหมายและจรรยาบรรณในงาน
สื่อสารมวลชน



เพิ่มสื่อการสอนให้น่าสนใจ และยกตัวอย่าง
กรณีศึกษาที่มีความเป็นรูปธรรม เพื่อให้นิสิตเข้าใจ
ได้มากขึ้น

019 6221 : การเขียนบท
สัมภาษณ์

2-2558



แนะนาแหล่งเรียนรูเ้ พื่อการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม
ให้กับนิสิต

0166 321 : การตลาดเพื่อธุรกิจ
สื่อสิ่งพิมพ์

2-2558



เพิ่มสื่อการสอนให้น่าสนใจ และสร้างบรรยากาศ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในห้องให้มากขึ้น
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4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนด้านความรู้:
ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถวัดได้จากผลการเรียนปกติ
และผลในการเรียนรายวิชาที่เน้นทฤษฎีโดยการนั่งฟังบรรยาย
เพื่อสามารถเข้าใจถึงเนื้อหาได้ดีแต่ในรายวิชาที่มีเนื้อหาในการ
สอนเยอะ ทาให้ผู้เรียนเกิดความสนใจน้อยและมีอาการง่วงนอน
รายวิชาที่เน้นปฏิบัติ โดยการปฏิบัติชิ้นงานในรายสัปดาห์ จะมี
บางส่วนที่ผู้เรียนยังปฏิบัติได้ยังไม่ดีเท่าที่ควร

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
1. ผู้สอนควรทาการทบทวนเนื้อหาครั้งก่อน
หน้าสั้น ๆ ก่อนเข้าเนื้อหาในหัวข้อใหม่
2. ผู้สอนสาธิต ปฏิบัติหรือจัดทาตัวอย่างให้
ผู้เรียนได้ปฏิบัติตาม
3. ควรมีรูปแบบการสอนให้หลากหลายและใช้
สื่อการสอนที่ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
4. เพิ่มการเรียนการสอน ณ สถานที่จริง

การขาดเรียนในบางหัวข้อ จะทาให้ไม่เข้าใจในหัวข้อนั้น ๆ และ
อาจจะไม่เข้าใจในหัวข้อถัดไป หากเป็นหัวข้อที่มีความ
ต่อเนื่องกัน
1. มีการกาหนดสัดส่วนของคะแนนการเข้าชั้น
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม:
1. นิสิตบางคนยังขาดคุณสมบัติในการตรงต่อเวลาในการเข้า
เรียนและการส่งงาน

เรียน และความตรงเวลาเพิ่มขึ้น
2. ในด้านการทุจริตในการสอบ ได้มีการ
ตักเตือน และมีมาตรการในการลงโทษ เช่น ตัด
คะแนนสอบ ปรับตกในรายวิชา

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนด้านทักษะทางปัญญา:
1. ในการอภิปรายกลุ่มเพื่อให้มีส่วนร่วม
ประสิทธิผลในทักษะทางปัญญา ในการอภิปรายกลุ่ม ระหว่างผู้เรียน ผู้สอนควรมีส่วนร่วมในการตั้ง
จะมีผู้เรียนบางส่วนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือมีส่วนร่วมในชั้น ประเด็นและให้ร่วมกันแสดงความคิดเห็น
เรียน เนื่องจากอายหรือเกรงใจเพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ แต่
2. ควรมีการสร้างบรรยากาศการเรียน การ
โดยรวมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้เรียนด้วยกันได้
สอนให้มีความเป็นกันเองมากขึ้นและเน้น
ประสิทธิผลในการลงมือปฏิบัติชิ้นงานจริง โดยผู้เรียน
สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ในการปฏิบัติงานได้
ประสิทธิผลในการนากรณีศึกษามาใช้ในการพัฒนา
ทักษะทางปัญญา โดยรวมสามารถนาความรู้จากการทา
กรณีศึกษามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับเนื้อหาใน
รายวิชาได้ แต่การนาไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ดีเท่าที่ควร และขาดการ

ความสาคัญของการรับฟังความคิดเห็นของนิสิตทุก
แง่มุม
3. ในการนาความรู้จากกรณีศึกษาไป
ประยุกต์ใช้โดยเพิ่มการแสดงความเชื่อมโยงจากการ
ทากรณีศึกษามาสู่งานสื่อสิ่งพิมพ์อย่างมีเหตุมีผล
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สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
วิพากษ์วิจารณ์ ระหว่างกลุ่มผู้เรียน

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
4. ปรับการบูรณาการรายวิชาโดยหา
แบบฝึกหัดอื่นที่สอดคล้องมาแทนแต่ยังคง
วัตถุประสงค์ของเนื้อหาการสอนหลักเอาไว้

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
1. เปิดโอกาสให้นิสิตได้แสดงออกทางด้าน
บุคคลและความรับผิดชอบ:
วิชาการต่อสาธารณะมากขึ้น เพื่อเป็นการฝึกฝน
1. นิสิตส่วนใหญ่สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ทักษะการนาเสนอ และสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมการ
2. นิสิตส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับ
ฝึกปฏิบัติการร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษาหรือ
มอบหมายได้เป็นอย่างดี เช่น ส่งงานได้ตรงเวลาและครบถ้วน หน่วยงานภายนอกมากขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนการ
ตามข้อกาหนด
เข้าร่วมการประกวดผลงานภายนอกสถาบัน
3.

นิสิตส่วนใหญ่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์และ

วัฒนธรรมองค์กรได้
4.

นิสิตส่วนใหญ่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน แต่ยัง

ขาดความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
1. เสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีเฉพาะทางสาย
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ:
วิชาชีพให้นิสิตได้มีความชานาญมากยิ่งขึ้น
นิสิตส่วนใหญ่สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลจากสถานการณ์จาลอง
ได้อย่างเหมาะสม เช่น การได้รับมอบหมายให้ทาการวิเคราะห์
ข้อมูลและทาการออกแบบการเก็บข้อมูลในรายวิชาการวิจัยงาน
ด้านสื่อสิ่งพิมพ์
1. นิสิตส่วนใหญ่สามารถใช้เทคนิคการนาเสนอผลของ
ข้อมูลการวิเคราะห์โดยผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
เฉพาะสายวิชาชีพ และสารสนเทศขั้นพื้นฐานได้
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4.6 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จานวนอาจารย์ใหม่
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

 มี

...ไม่มี
1 คน
1 คน

4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

จานวน
อาจารย์
ที่เข้าร่วม

จานวนบุคลากร
สายสนับสนุนที่เข้า
ร่วม

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด
โครงการพัฒนานิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเรื่อง “เทคนิคการ
เขียนบทความวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

5

-

- ได้แนวทางที่ดีในการทางานด้าน
วิชาการ
- ได้เทคนิควิธีการการเขียนบทความ
วิจัยและบทความวิชาการ

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2558 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด
โครงการพัฒนาบุคลากรฝึกอบรม
เรื่อง “เทคนิคการเขียนบทความ
วิจัยและบทความวิชาการ”

5

-

- ได้แนวทางที่ดีในการทางานด้าน
วิชาการ
- ได้เทคนิควิธีการการเขียนบทความ
วิจัยและบทความวิชาการ

ระหว่างวันที่ 16-19 พฤษภาคม
2559 คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จัดโครงการ "พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน"

5

-

- ได้แนวทางที่ดีในการทางาน
- ได้เทคนิควิธีการทางานที่ง่าย
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกัน
และกันเห็นการทางานด้านการทา
เอกสารประกอบการสอน ของแต่ละ
คน
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

จานวน
อาจารย์
ที่เข้าร่วม

จานวนบุคลากร
สายสนับสนุนที่เข้า
ร่วม

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัด
โครงการพัฒนานิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาเรื่อง “เทคนิคการ
เขียนบทความวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ

5

-

- ได้แนวทางที่ดีในการทางานด้าน
วิชาการ
- ได้เทคนิควิธีการการเขียนบทความ
วิจัยและบทความวิชาการ

อาจารย์ในหลักสูตรได้เข้าร่วมการ
อบรมเรื่องการใช้เว็บ Google
Drive เพื่อประยุคต์ใช้ในการเรียน
การสอน

5

-ได้เรียนรู้การใช้งานพื้นฐานของ
เว็บไซด์
- สามารถนามาปรับใช้ในการ
ทางานร่วมกันหลายๆคนพร้อม
กันในสื่อออนไลน์ได้ ทาให้สะดวก
รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- สามารถนาไปเผยแพร่ให้
อาจารย์ท่านอื่นๆศึกษาเรียนรู้
ต่อไปได้

4.8 รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-ผลการดาเนินงาน
 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
จากรายงานการประชุมเพื่อประเมินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2557 รายงานประชุมการประเมิน
การเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2557 โดยผ่านการประชุมโดยคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร และ
คณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาในสาขา พิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และได้นาผล
การประชุมดังกล่าวเพื่อนามาปรับสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมอบหมายให้อาจารย์ประจารายวิชาเป็นผู้นาเสนอ
และปรับเนื้อหารายวิชาและวิธีการสอนในรายวิชาการเรียนการสอนในปีการศึกษา 1/2558 และ 2/2558 โดยนา
รายละเอียดของการปรับสาระรายวิชามาประชุมวันวิพากษ์การสอนของเทอมดังกล่าว
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จากการที่คณาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชา แต่ละรายวิชาได้ประชุมในการปรับปรุงสาระ
รายวิชาหลักของหลักสูตร ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2558 (วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 และ 2/2558 ในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2558)
(รายงานสรุปการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นสาระหลัก รายวิชา ภาคการเรียนที่ 2/2558 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 )
(เอกสารประกอบ สาระรายวิชาภาคเรียน 1/2558 และ 2/2558)
- จากผลประเมิน ปีการศึกษา 2557 และการประชุมในการกาหนดสาระรายวิชา ได้มีการปรับเนื้อหาสาระ
รายวิชาเพื่อให้ความรู้ครบถ้วน โดยกาหนดลักษณะของการเรียนการสอน ให้มีการสอดแทรกการผลิตสื่อออนไลน์
และให้ปลูกฝังจริยธรรมสื่อในทุกชั้นปี และทุกรายวิชา
- รายวิชา 0166 111 วิชาการเขียนเพื่อการสื่อสาร จากผลประเมิน 1/2557 ที่ได้ดาเนินการในการปรับปรุง
ในการเพิ่มหัวข้อการแต่งเพลงและจัดทาวิดีทัศน์ประกอบ และยังคงดาเนินการต่อเนื่องจากปีดังกล่าวในปีการศึกษา
1/2558 ทั้งนี้ในรายวิชาได้มีการเพิ่มเติมรายละเอียดให้มากขึ้น ได้แก่ การฝึกให้นิสิตใช้ความคิดสร้างสรรค์ด้วยตนเอง
รวมทั้งฝึกออกแบบการนาเสนอเพลงด้วยตนเอง
- 0166 032 วิชาศิลปะการคิดและการเขียนคาเพื่องานสื่อสารมวลชน จากผลประเมิน ปีการศึกษา 2557
และการประชุมในการกาหนดสาระรายวิชา ได้มีการปรับเนื้อหาสาระรายวิชาเพื่อให้ความรู้ครบถ้วน เช่น กาหนด
ประเด็นในการเรียนที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้ซ้าซ้อนกับรายวิชาใกล้เคียง พัฒนาความคิดของนิสิตควบคู่กับการใช้ภาษาใน
เชิงสร้างสรรค์ ยกตัวอย่างงานคิดคาที่หลากหลาย
- 0166105 : ศิลปะการนาเสนอ จากผลประเมิน ปีการศึกษา 2557 และการประชุมในการกาหนดสาระ
รายวิชา ได้มีการปรับเนื้อหาสาระรายวิชาเพื่อให้ความรู้ครบถ้วน เช่น ใช้เทคนิคการสอน สามารถกระตุ้นความสนใจ
จัดการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนเหมาะสมเข้าใจง่าย รวมทั้งการสอดแทรกคุณธรรม/ จริยธรรม/ จรรยาบรรณ
วิชาชีพ ค่านิยมที่ดีให้กับนิสิต
- 0166 220: ศิลปะการบรรณาธิกร จากผลประเมิน ปีการศึกษา 2557 และการประชุมในการกาหนดสาระ
รายวิชา ได้มีการปรับเนื้อหาสาระรายวิชาเพื่อให้ความรู้ครบถ้วน เช่น จัดการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อให้นิสิตได้จัดกิจกรรม
กลุ่ม และผู้สอนสามารถให้คาปรึกษาได้อย่างใกล้ชิดทั่วถึง
- 0166 033: การเขียนคอลัมน์เบ็ดเตล็ด จากผลประเมิน ปีการศึกษา 2557 และการประชุมในการกาหนด
สาระรายวิชา ได้มีการปรับเนื้อหาสาระรายวิชาเพื่อให้ความรู้ครบถ้วน เช่น ให้นิสิตฝึกปฏิบัติการเขียนในห้องเรียน
เพื่อป้องกันการคัดลอกงาน ฝึกให้นิสิตได้ระดมความคิดในรูปแบบกลุ่มและนางานเขียนที่ได้ไปรวมเล่มเป็นสื่อสิ่งพิมพ์
รูปแบบต่างๆ
- 0166040 : การผลิตนิตยสาร จากผลประเมิน ปีการศึกษา 2557 และการประชุมในการกาหนดสาระ
รายวิชา ได้มีการปรับเนื้อหาสาระรายวิชาเพื่อให้ความรู้ครบถ้วน เช่น ใช้สื่อการสอนที่น่าสนใจ เหมาะสมกับ
เนื้อหาวิชาและช่วยเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจในเนื้อหาวิชา
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 การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
ผลการดาเนินงาน
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ
ระบบ กลไก
จากการประชุม ปี 2557 ทางหลักสูตรได้ปรับกระบวนการดาเนินงาน หลักสูตรฯ ภายใต้ระบบการกากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะได้มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติมรายวิชาที่ส่งเสริมให้บัณฑิต สาขาภาษาเพื่อการ
สร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ สามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์งานอิสระได้ด้วยตนเอง การกาหนดรายวิชาที่
สามารถจัดการเรียนการสอนในลักษณะการบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง (Work-integrated Learning) และการ
กาหนดรายวิชาให้มีส่วนร่วมในปฎิบัติจริง เพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน มคอ
2 ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงหลักสูตรใหญ่ ตามระบบของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษา 2558 ทางหลักสูตรได้ดาเนินการในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะการบูรณาการกับการ
ปฏิบัติงานจริง เช่น โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ปีงบประมาณ 2559 ในภาคเรียนที่ 2 โดยบูรณาการร่วมกัน
ระหว่าง รายวิชา 0166217 : การเขียนข่าวเบื้องต้น 0166039 : การผลิตหนังสือพิมพ์ 0166227 : ศิลปะการ
สัมภาษณ์เพื่อการเขียน เพื่อจัดทาหนังสือชุด “Unseen สารคาม” และจัดทาแผนที่ทางวัฒนธรรมให้กับชุมชนพื้นที่
ในจังหวัดมหาสารคาม
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

4.9 รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2-ผลการดาเนินงาน
 การกาหนดผู้สอน
ผลการดาเนินงาน
ระบบ – กลไก
ในกาหนดระบบผู้สอน ในภาคการศึกษา ที่ 1/2558 และ 2 /2558
•
จากการดาเนินงานหลักสูตรปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา ได้จัดทากระบวนการในการจัดกาหนดระบบ
ผู้สอน โดยมีการนากระบวนการในการกาหนดผู้สอนต่อเนื่องจากปีการศึกษาดังกล่าวมาใช้กับปีการศึกษา 2558
โดยกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ในสาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ร่วมกันกาหนด
ทิศทางของการเรียนการสอน ในการประชุมเพื่อวิพากษ์แผนการสอน และกาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาใน
ลักษณะวิชาที่เป็นบรรยายและรายวิชาที่เน้นการปฏิบัติงาน โดยจัดแบ่งเป็นกลุ่มคณาจารย์ร่วมกันในรายวิชาที่มี
การปฏิบัติการณ์เพื่อกระจายในการดูแลควบคุมนิสิตให้ได้อย่างทั่วถึง
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•
การกาหนดผู้สอน กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ในสาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อ
สิ่งพิมพ์ ได้กาหนดเกณฑ์เบื้องต้นในการวางระบบผู้สอน โดยพิจารณาจากความถนัด และความเชี่ยวชาญใน
เนื้อหาที่ทาการเรียนการสอน และในแต่ละรายวิชา และจัดแบ่งเป็นกลุ่มคณาจารย์ในรายวิชาที่มีการปฏิบัติการณ์
เพื่อกระจายในการดูแลควบคุมนิสิตและกาหนดการกระจายโหลดภาระงานสอนของคณาจารย์ในสาขา
•
ในกรณีที่มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก จะมีการกาหนดให้ผู้สอน/ผู้ประสานงานในรายวิชาเข้าไปเรียนรู้
และสังเกตการณ์จากการสอนของวิทยากรพิเศษและตั้งเกณฑ์การพิจารณาการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะในรายวิชานั้น ๆ
การปฏิบัติการดาเนินงาน และประเมินกระบวนการ และมีผลจากการปรับปรุง
รายละเอียดผลการดาเนินงานในด้านการวางตัวผู้สอน
ทีป่ ระชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ กาหนดรายวิชาและชื่ออาจารย์
ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จานวนทั้งสิ้น 21 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2/2558จานวนทั้งสิ้น 21
วิชา โดยมี โดยมีจานวนผู้สอนเป็นคณาจารย์ในหลักสูตร มีจานวน 5 คน (เอกสารประกอบ LP 4.9-1 การ
จัดแบ่งภาระงานของอาจารย์ในภาคเรียนที่ 1 /2558 และ 2/2558) และคณาจารย์ประจารายวิชา ได้ปรับ
รายละเอียดตามที่ได้ประชุมในการประชุมสาระหลักรายวิชา และร่วมกันจัดทา มคอ. 3 เพื่อร่วมประชุมวิพากษ์
ก่อนการเปิดเทอมประจาภาคการศึกษา 1/2558 (วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ) และ ภาคเรียนที่กาหนดการการ
วิพากษ์รายวิชา ภาคการเรียนที่ 2/2558 (วันที่ 3 ธันวาคม 2558) ถึงรายละเอียดและลักษณะกิจกรรมการเรียน
ในแต่ละรายวิชา
(เอกสารประกอบ รายงานการวิพากษ์ 1/2558 และ 2/2558)
คณาจารย์ผู้สอนได้จัดทาการเรียนการสอนในแต่ละวิชา โดยลุล่วงไปด้วยดี แต่ในภาคเรียนที่ 2/2558
ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่มีจานวนมาก และระยะเวลาในการสอนค่อนข้างสั้น จึงมีการปรับเปลี่ยนกาหนดการ
การสอนในบ้างครั้ง และมีการสอนเสริมเพิ่ม ทั้งนี้ปริมาณของภาระงานสอนอาจยังไม่มีการกระจายจานวนคนใน
แต่ละรายวิชาได้อย่างทั่วถึง
การประเมินกระบวนการวางตัวผู้สอน
หลังจากการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 1/2558 และ2/2558 ทางกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและคณาจารย์ในสาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ได้จัดประชุมเพื่อกากับติดตามถึงปัญหา
ในวางผู้สอนแต่ละรายวิชา ในการประชุมสาขาทุกเดือน และในปีการศึกษา 1/2558 และ 2/2558 ทางหลักสูตร
ได้มีการจัดทาการประเมินผู้สอนในรายวิชาแต่ละวิชา โดยนิสิตในรายวิชานั้น ๆ จากกระบวนการในการประเมิน
ผู้สอนในระหว่างเทอม จะมีการสะท้อนถึงตัวผู้สอนในแต่ละรายวิชา ว่าควรปรับปรุงหรือเพิ่มเนื้อหา หรือควรจะมี
เทคนิคในการสอนอย่างไรเพิ่มเติม โดยประเด็นในการประเมินประกอบด้วย 1) ภาพรวมรายวิชา 2) ข้อเสนอแนะ
ด้านรายวิชา 3) ข้อเสนอแนะด้านรูปแบบการสอน และ 4) ข้อเสนอแนะด้านการสอนของอาจารย์รายบุคคลที่
สอนในวิชานั้น ๆ
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(เอกสารประกอบ รายงานการประชุมประเมินและทวนสอบการเรียนการสอน ปี2558 )
มีการประเมินผลของตัวผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพื่อประเมินถึงความเหมาะสมในการวางตัวผู้สอนผ่าน
การประชุมเพื่อประเมินผลการเรียนในทุกภาคการศึกษา โดยนาข้อประเมินของนิสิตมาสรุปรวมในการประชุม
ประเมินการเรียนการสอนภาคการศึกษา ปี 2558 (วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559)
ผลจากการปรับปรุง
ในการประเมินกระบวนการสอนของผู้สอนระหว่างเทอมซึ่งเป็นการจัดทาต่อเนื่องจากภาคเรียน 2/2557
ทาให้ทราบถึงสิ่งที่ต้องปรับในตัวผู้สอน ซึ่งกระบวนการการทาการประเมินผู้สอนระหว่างเทอมได้ผลค่อนข้างดี
และสามารถชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องในการสอน และปรับรูปแบบการสอนของผู้สอนเป็นรายบุคคล ในช่วงส่วน
หลังของภาคเรียนได้ ทั้งยังเป็นการสะท้อนถึงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสามารถนาไปปรับ และวางตัว
ผู้สอนในปีการศึกษาต่อไป
 การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน
การสอน
ผลการดาเนินงาน
ระบบ – กลไกในการจัดกระบวนการการเรียนการสอน
• กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ในสาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ร่วมกัน
กาหนดทิศทางของการเรียนการสอน ในการประชุมเพื่อวิพากษ์แผนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนในทุกภาคเรียน
(ภาคการเรียนที่ 1/2558 ประชุมวิพากษ์ 10 กรกฎาคม 2558 และภาคการเรียนที่ 2/2558 ประชุมวิพากษ์วันที่
3 ธันวาคม 2558) โดยกาหนดทิศทางของการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้มีการบูรณาการระหว่างกันทั้ง
บูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งบูรณาการระหว่างศาสตร์
อื่นๆและระหว่างรายวิชาเข้าด้วยกัน โดยมีการวางแผนในรูปแบบของการกาหนดอยู่ใน มคอ. 3
• กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ในสาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ได้
กาหนดแผนการกากับติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามการวัดผล การประเมินผลการเรียนรายวิชา
และกาหนดการทวนสอบในแต่ละรายวิชา
• การกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3 และมคอ. 4) การจัดการเรียนการ
สอน ทางคณะฯมีการกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ.3 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา และมีการประชุมเพื่อหารือ
ในแนวทางการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ในการประชุมเพื่อวิพากษ์การเรียนการสอนและร่วม
ปรึกษาหารือในการกาหนดทิศทางของการเรียนในแต่ละหัวข้อ และรูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา
• การวางแผนร่วมกันในการกาหนดโครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ในแต่ละชั้นปีการศึกษา
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การปฏิบัติการดาเนินงาน และประเมินกระบวนการ และมีผลจากการปรับปรุง
รายละเอียดผลการดาเนินงานในด้านการจัดการเรียนการสอน
- ผลการดาเนินงานในด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อ
สิ่งพิมพ์ ได้ดาเนินการตามแผนการสอนที่ระบุใน มคอ. 3 ในส่วนของภาคการศึกษาปี 2558 ทางหลักสูตรฯ ได้มี
การนาการบูรณาการการวิจัยร่วมอยู่ในแผนการสอน เช่น รายวิชาการเขียนข่าวเบื้องต้น กับงานวิจัยเรื่อง “การใช้
ภาษาและรูปแบบการเขียนข่าวกับการรับรู้ของผู้รับสาร” เป็นต้น
- การดาเนินการการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 2558 และมีการจัดทา มคอ.5 และมีการจัดทา
ประเมินและทวนสอบ
ประเมินผลในด้านการจัดการเรียนการสอน
ในภาคศึกษา 1/2558 และ 2/2558 การเรียนการสอนเป็นไปตามแผนที่ได้จัดทาไว้ใน มคอ. 3
แต่จะมีความคลาดเคลื่อนในด้านของวันเวลาในการดาเนินการเป็นบางรายวิชา โดยเฉพาะวิชาที่มีการลง
ภาคสนามและในภาคเรียนที่ 2/2558 ประกอบกับการที่มีกิจกรรมและวันหยุดจานวนมาก จึงมีความคลาดเคลื่อน
ในบางรายวิชา
(เอกสารประกอบ มคอ 2-มคอ 6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
ผลจากการปรับปรุง
ในการปรับปรุงระบบการจัดการการเรียนการสอนในภาคการเรียนที่ 1/2558 ได้ทาการ
ปรับปรุงระบบโดยมีการประเมินเนื้อหาในการเรียนการสอนระหว่างเทอม ในปีการศึกษา 2/2558 ทาให้มีการ
จัดการเนื้อหาและวิธีการสอนให้สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียนต่อไป
(เอกสารประกอบ รายงานการประชุมประเมินและทวนสอบ ปีการศึกษา 1/2558 และ 2/2558)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

4.10 รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3-ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ได้แก่
1. คุณธรรม จริยธรรม ประเมินโดย
1.1 การกาหนดเวลาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน และการส่งงานโดยระบุในแผนการประเมินการเรียน
ที่ชัดเจน ซึ่งส่วนใหญ่ใช้เกณฑ์การประเมินการเข้าเรียนและการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน คิดเป็น 10% จากการ
ประเมินทั้งหมด โดยหากขาดเรียน 1 ครั้ง ตัด 3 คะแนน ขาดครบ 3 ครั้งจะได้ค่าคะแนนเป็น 0 ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอน
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จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการเข้าสอนอย่างตรงเวลา และทาการปิดห้องเช็คชื่อนิสิตที่มาเรียนตรงเวลา เช็คชื่อรอบ
แรก และเช็คชื่อนิสิตที่มาสายในท้าย ชม. ที่ทาการสอน
1.2 มีการมอบหมายงานกลุ่มในทุกๆ รายวิชา เพื่อฝึกการแบ่งหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อื่น
ร่วมทั้งเสียสละกับส่วนรวม
1.3 สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมระหว่างการเรียนการสอน โดยการยกตัวอย่างและการพูดคุยกับนิสิต
เน้นความรับผิดชอบต่องาน วินัย จรรยาบรรณ ความซื่อสัตย์ ต่อหน้าที่ ความถ่อมตนและมีน้าใจต่อเพื่อนร่วมชั้น
1.4 หากพบว่ามีการคัดลอกงานโดยปราศจากแหล่งอ้างอิง ผู้สอนจะประเมินค่างานชิ้นนั้นๆ เป็น 0 ทันที
2. ความรู้
2.1 มีกระบวนการ การประเมินโดยเน้นการปฏิบัติ ตามหัวข้อความรู้ ที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในลักษณะ
งานรายบุคคล และรายกลุ่มเพื่อเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้
2.2 ผลการประเมินเป็นไปในรูปแบบคะแนน แบ่งตามค่าร้อยละในแผนการสอน (มคอ.3) และมีการ
ประเมินผ่านการอภิปรายผล และแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนระหว่างอาจารย์กับนิสิตเจ้าของผลงานและเพื่อนร่วม
ชั้น เพื่อให้นิสิตเจ้าของผลงานและเพื่อนร่วมชั้น ทราบถึงผลการประเมิน ผ่านแนวคิดของผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้น
เพื่อนาไปพัฒนาการทางานของตนเองได้ในอนาคต
3. ทักษะทางปัญญา
ประเมินโดยผ่านการฝึก การคิดวิเคราะห์ และการสร้างสรรค์ ผ่านชิ้นงานที่ได้รับมอบหมายในแต่ละ
รายวิชา เพื่อนาเสนอในลักษณะชิ้นงานเพื่อประเมินทักษะทางปัญญาอย่างเป็นระบบระเบียบตามขั้นตอนที่ได้
ศึกษามา ควบคู่กับการนาเสนอปากเปล่าเพื่อประเมินการถ่ายทอดทักษะปัญญา ผ่านสถานการณ์จริง ขณะทาการ
โต้ตอบแนวคิดระหว่างนิสิตและอาจารย์ในชั้นเรียนจริง
4. ทักษะความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.1 มีการมอบหมายชิ้นงานรายบุคลและงานกลุ่ม โดยวิธีการจับกลุ่มแบบสมัครใจ และแบบสุ่ม เพื่อสร้าง
เครือข่ายความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตด้วยกันเอง เพื่อฝึกฝนด้านความรับผิดชอบในการทางาน และฝึกหัดการ
แก้ปัญหาในการทางานระหว่างเพื่อร่วมชั้นเรียน
4.2 มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างอาจารย์กับนิสิต และระหว่างนิสิตด้วยกันเองในชั้นเรียนเพื่อ
ฝึกฝนให้นิสิตสามารถนาเสนอผลงานสู่บุคคลอื่นๆ ได้
5. ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ เทคโนโลยี สารสนเทศ
5.1 ในรายวิชาปฏิบัติและทฤษฎี เน้นการใช้ทักษะการวิเคราะห์ ที่มีข้อมูลเชิงตัวเลขในการสรุปข้อมูลเชิง
ประจักษ์เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบสร้างสรรค์ เช่น กรณีศึกษาเปรียบเทียบ โดยคิดเป็นค่าคะแนนในแต่
ละหัวข้อเพื่อสรุปผลไปใช้ในสร้างสรรค์ผลงานใหม่ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.2 มอบหมายงานให้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากแหล่งข้อมูลต่างๆ โดยเน้นการประยุกต์แนวคิด และ
ทฤษฎีการออกแบบ ผ่านทางเครื่องมือสารสนเทศ และนาเสนอผลงานการค้นคว้าและผลงานสร้างสรรค์ผ่าน
เทคโนโลยีเฉพาะทางของสายวิชาชีพและเครื่องมือสารสนเทศขั้นพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม
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การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
ผลการดาเนินงาน
1. มีระบบการประเมินผู้เรียน และการกากับติดตาม ตามทักษะการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ในแต่ละรายวิชา
โดยมีกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ในหลักสูตร ทาหน้าที่วัดผลการเรียนรู้ของนิสิตแต่ละ
ด้าน โดยมอบหมายอาจารย์ผู้สอนรายวิชากาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในแต่ละ
รายวิชาที่รับผิดชอบ โดยทุกรายวิชาต้องนาเสนอแผนการสอน การวัดผลการเรียนรู้ที่ประชุมวิพากษ์
แผนการสอน (มคอ 3) เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันและเป็นมติร่วม และหลังภาคเรียนทาการนาเสนอ
ผลการประเมินผู้เรียนในการประเมินผลการเรียนการสอน
2. การตรวจสอบการประเมินทาโดยการประชุมการประเมินการเรียนการสอน (มคอ.5) ร่วมกันของ
คณาจารย์ในหลักสูตร เพื่อพิจารณาเกณฑ์การใช้การประเมินที่ได้วางแผนการเรียนการสอนไว้ ในมคอ. 3
ว่ามีประสิทธิภาพหรือไม่ และผลการประเมินในแต่ละรายวิชาเป็นอย่างไร เป็นไปตามแผนหรือไม่ เกิด
ปัญหาและอุปสรรคในการประเมินด้านใดบ้างหรือไม่ อย่างไร รวมถึงพิจารณาเกรดในแต่ละรายวิชา
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
ผลการดาเนินงาน
ระบบกลไกการประเมินการเรียนการสอน และการประเมินหลักสูตร ประกอบด้วย 1) มคอ.5 2) มคอ.6
3) มคอ.7 และ 4) การประเมินรายวิชาทุกรายวิชาที่ทาการเรียนการสอนแต่ละเทอม ประเมินโดยนิสิตที่ลงทะเบียน
เรียน
ระบบการประเมินเป็นการเริ่มประเมินจากแผนการสอนแต่ละวิชาโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตร นาเสนอแผนการสอนในแต่ละรายวิชาโดยอาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชานั้น ๆ เพื่อขอความ
คิดเห็นจากอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาอื่น ๆ ในหลักสูตร และหากมีความคิดเห็นให้ปรับ
หรือเห็นชอบจากที่ประชุม จึงให้อาจารย์ผู้ประสานงานดาเนินการปรับและทาการสอนตามแผนดังกล่าว โดยบันทึก
เป็นมติในที่ประชุมของหลักสูตร ตามวาระ
เมื่อทาการสอนเสร็จสิ้นทุกท้ายเทอม มีระบบทาการประเมินในรูปแบบของการประชุมภายในหลักสูตร โดย
อาจารย์ผู้ประสานงานรายวิชาทาการนาเสนอผลการเรียนการสอน เปรียบเทียบแผนการสอน ให้ที่ประชุมพิจารณา
โดยมีการเปรี ย บเทีย บในหั ว ข้อเนื้ อ หาการสอนว่าตรงตามแผนหรือไม่ เพราะเหตุใด พร้อมเสนอแนวทางการ
แก้ปั ญหาหรืออุปสรรค์ที่เกิดขึ้น การพิจารณาสั ดส่ว นของคะแนนมีการปรับจากแผนหรือไม่ อย่างไร และการ
กระจายตัวของเกรดที่นิสิตได้รับเหมาะสมหรือไม่ ทาการพิจารณาร่วมกันในหลักสูตรและลงเป็นมติในที่ประชุม เพื่อ
ส่งผลการเรียนให้กับคณะต่อไป
ในทุกรายวิชาที่ทาการสอนนอกเหนือจากระบบการประเมิน มคอ 3,5,7 ที่เป็นมาตรฐานจากส่วนกลางแล้ว
ทางหลักสูตรได้จัดทาระบบการประเมินการสอนในรายวิชาเป็นการเฉพาะของหลั กสูตรเอง ด้วยแบบการประเมิน
รายวิชา แยกเป็นรายวิชา ดาเนินการแจกแบบประเมินโดยอาจารย์ผู้ประสานงานในรายวิชานั้น ๆ ประเมินผลและ
ให้ความเห็นโดยนิสิตในรายวิชา ประเด็นในการประเมินคือ 1) ค่าคะแนนโดยรวมของรายวิชานั้น ๆ โดยแบ่งเป็น
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คะแนนระดับ 4 คือ ดีมาก 3 คือ ดี 2 คือ พอใช้ และ 1 ต้องปรับปรุง 2) ความเหมาะสมของเนื้อหาการสอน 3)
ความเหมาะสมของรูปแบบการสอน 4) ความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน (แยกตามจานวนอาจารย์ผู้สอน) และ
วิทยากร (หากมี) เมื่อได้ข้อมูลแล้ว อาจารย์ผู้ประสานงานทาการสรุ ปข้อมูล และนาเสนอพร้อมข้อมูลในรอบของ
การนาเสนอ มคอ.5 ในที่ประชุมต่อไป
ระบบการประเมินผลรายวิชาเฉพาะหลักสูตรนั้นได้ถูกประเมินรูปแบบการประเมินมาแล้ว 1 ครั้ง และได้ปรับ
แบบการประเมิน โดยจากเดิมไม่มีค่าคะแนนภาพรวมของรายวิชา ทางคณาจารย์ในหลักสูตรได้เห็นชอบร่วมกันให้มี
การเพิ่มค่าคะแนนลงไปเพื่อให้เห็นภาพรวมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และจากเดิมทาการประเมินผลการเรียนการสอน
ในช่วงกลางเทอม ทาให้ในบางรายวิชา อาจารย์บางท่านยังไม่ได้ทาการสอนตามแผนการสอนในช่วงเวลาก่อนหน้า
ทาการประเมิน จึงไม่ได้รับการประเมินจากนิสิต การประเมินดังกล่าวจึงได้เลื่อนมาทาการประเมินในช่วงปลาย
เทอมแทนเพื่ออาจารย์ทุกท่านจะได้รับผลประเมินจากนิสิตได้ครบถ้วน
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
4.11 รายงานผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF --ตัวบ่งชี้ 5.4-ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามทีร่ ะบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา
2558
ข้อ 1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน

ครั้งที่1/2558 (วันที่ 15ก.ค.2558)
ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อวางแผนการดาเนินงานครั้งที่ 1
-ประชุมจัดทาระบบวางเกณฑ์การรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
-ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯได้รับอาจารย์ใหม่จานวน 1 อัตรา
-พิจารณากาหนดตัวผู้สอน พิจารณาภาระงานสอน และตารางสอน
-ติดตาม มคอ. 3 ภาคเรียน 1/58
-เตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 1
--วาระพิจารณาภาระงานสอน และตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2558
-ผู้สอนแต่ละรายวิชานาไปพิจารณาวิธีการจัดการเรียนการสอน
-การปรับสาระรายวิชามาประชุมวันวิพากษ์การสอน
-กาหนดการการการวิพากษ์รายวิชา
- ประชุมวิพากษ์1/2558

ครั้งที่2/2558 (วันที่ 1ส.ค.2558)
- ประชุมจัดทาระบบแผนการพัฒนาตนเอง
- ลดภาระงานสอนให้กับอาจารย์ที่กาลังศึกษาต่อ
- ส่งเสริมให้ อาจารย์ไปศึกษาต่อ โดยจัดทาแผนพัฒ นาอาจารย์
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามทีร่ ะบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา
2558

ผลการดาเนินงาน

รายบุคคลเพื่อบริหารจัดการภายในหลักสูตร
- สนับสนุนการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ โดยการให้อาจารย์เข้า
ร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้งานวิจัย การเขียนบทความ และ
การจัดทาเอกสารประกอบการสอน เป็นต้น
- การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (มติ โดยการส่งเสริมให้อาจารย์
ใหม่ได้ทาการวิจัยร่วม)
ครั้งที่3/2558 (วันที่ 8ส.ค.2558)
- อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมจานวน 5 คน เพื่อพิจารณาผล
การประเมินคุณภาพหลักสูตร และพิจารณาการดาเนินงานสารนิพนธ์
นิพนธ์ครั้งที4่ /2558 (วันที่ 16ก.ย..2558)
- การประชุมสาระรายวิชาหลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2558 อาจารย์
ประจาหลักสูตรเข้าร่วมจานวน 5 คน เพื่อพิจารณาชุดสาระความรู้ของ
หลักสูตร ภาคเรียนที่ 2/2558
ครั้งที่ 5/2558 (15 พฤศจิกายน 2558)
- วางแผนการเก็บข้อมูล ประเมินความพึงพอใจนิสิตปี 4 ที่มีความ
พึงพอใจต่อหลักสูตร
- ติดตามปัญหา อุปสรรค การจัดการเรียนการสอน
- การปรับสาระรายวิชามาประชุมวันวิพากษ์การสอน
ครั้งที่6/2558 (วันที่ 3ธ.ค.2558)
- การประชุมวิพากษ์การเรียนการสอน 2/2558 (3ธ.ค.2558)
อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมจานวน 5 คน เพื่อพิจารณาวิพากษ์การ
เรียนการสอน 2/2558
- การประชุมประเมินการเรียนการสอน 1/2558 อาจารย์ประจา
หลักสูตรเข้าร่วมจานวน 5 คน
ครั้งที่7/2558 (วันที่ 22ธ.ค.2558)
- ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ติดตามงานการดาเนินงาน
- วาระพิจารณาภาระงานสอน และตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2558
- ส่งเปิดรายวิชา เทอม 2/58
- ติดตาม มคอ. 5
- วางแผนเก็บข้อมูลบัณฑิตที่ได้งานทา (ธ.ค.58 – มี.ค.59)
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามทีร่ ะบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา
2558

ผลการดาเนินงาน

- ติดตามปัญหา อุปสรรค การจัดการเรียนการสอน
ครั้งที่ 1/2559 (วันที่ 21 ม.ค. 2559)
- อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมจานวน 5 คน เพื่อพิจารณา
ปัญหาและข้อเสนอแนะ ในการจัดหลักสูตรภาษาเพื่อการ
สร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ที่ผ่านมา และการจัดตั้งกรรมการทวน
สอบของหลักสูตร 2/2558
- รวบรวม มคอ.3 เทอม 2/58
- ส่ง มคอ. 5 เทอม 1/58 (ก่อน13 ม.ค. 59)
- - ติดตามปัญหา อุปสรรค การจัดการเรียนการสอน
ครั้งที่2/2559 (วันที่ 16 ก.พ. 2559)
- จัดการส่งรายละเอียดรายวิชาหลักสูตรปรับปรุง
- เริ่มจัดทารูปเล่มหลักสูตร
- การติดตามเรื่องการขอตาแหน่งทางวิชาการ
- การนาเสนอบทความวิชาการ
- การพัฒนาตนเอง ในส่วนนี้ มีอาจารย์ขออนุมัติไปราชการ
- ติดตามปัญหา อุปสรรค การจัดการเรียนการสอน
- การประชุมภาระงาน
ครั้งที่3/2559 (วันที่ 8 เม.ย .2559)
- ติดตามปัญหา อุปสรรค การจัดการเรียนการสอน
ครั้งที4่ /2559 (วันที่ 16 พ.ค .2559)
- เพื่อพิจารณาร่างภาระงานสอนส่งรายวิชา เทอม 1/59
- ติดตาม มคอ. 5 (2/58)
- เก็บข้อมูล ประเมินความพึงพอใจนิสิตปี 4 ที่มีความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร
- กรอกข้อมูลลง ระบบCHE QA Online
- เริ่มทา มคอ. 7 (พ.ค. –มิ.ย) ส่ง 8 ก.ค. 59
- การประชุมประเมินการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2/2558
ครั้งที5่ /2559 (วันที่ 31 พ.ค .2559)
- ติดตาม มคอ. 3 ภาคเรียน 1/59
- เตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 1 (1/59)
- ส่งเปิดรายวิชา เทอม 1/59
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามทีร่ ะบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา
2558

ผลการดาเนินงาน

(เอกสารประกอบ รายงานการประชุมคณาจารย์สาขาภาษาเพื่อการ
สร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 6/2558 วันที่ 11 มิ.ย. 2558)
สรุปว่า✓ “ผ่าน” “ไม่ผ่าน”
ข้อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี)

กรณีที่ไม่มี มคอ.1
หลักสูตรสาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ไม่มี มคอ.1
โดยมีรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้
5 ด้านอย่างครบถ้วน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบหลักสูตร เมื่อ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2555
(เอกสารประกอบ มคอ2-6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
สรุปว่า✓ “ผ่าน” “ไม่ผ่าน”

ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดของรายวิชา
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนามก่อนเปิดสอน ดังนี้
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4
-ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 21 รายวิชา ได้รวบรวม มคอ.3
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค ทุกรายวิชา และดาเนินการจัดส่งคณะ พร้อมทั้งให้นิสิตดาวน์โหลดได้
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา
ทาง Facebook หลักสูตร เมื่อวันที่ 2 ส.ค. 2558 (เปิดภาคเรียนวันที่ 3
ส.ค. 2558)
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 21 รายวิชา ได้รวบรวม มคอ.3
ทุกรายวิชา และดาเนินการจัดส่งคณะ พร้อมทั้งให้นิสิตดาวน์โหลดได้
ทาง Facebook หลักสูตร เมื่อวันที่ 3 ม.ค. 2559 (เปิดภาคเรียนวันที่ 4
ม.ค. 2558)
(เอกสารประกอบ มคอ2-6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
สรุปว่า✓ “ผ่าน” “ไม่ผ่าน”
ข้อ 4 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 มีการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์
ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามทีร่ ะบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา
2558

ผลการดาเนินงาน

(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6
-ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 21 รายวิชา
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 21 รายวิชา
ที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(เอกสาประกอบ มคอ2-6 คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
สรุปว่า✓ “ผ่าน” “ไม่ผ่าน”
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงาน
ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน
60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2558 คือวันที่ 9 ก.ค
2558
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
2. หัวหน้าภาคฯเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 9 กรกฎาคม 2558
สรุปว่า✓ “ผ่าน” “ไม่ผ่าน”

ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต -ปี 2558 เปิดสอน 42 รายวิชา และมีรายวิชาที่ได้รับการทวนสอบ
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน ผลสัมฤทธิ์ จานวน10รายวิชา
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อย รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ25 ของรายวิชา
ละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปี ทั้งหมด
การศึกษา
(เอกสารประกอบ รายงานการประชุมประเมินและทวนสอบ ปี
การศึกษา2558 )
สรุปว่า✓ “ผ่าน” “ไม่ผ่าน”
ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ.7 ปีที่แล้ว

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใน
มคอ.7
ปีการศึกษา 2557

การดาเนินงานปรับปรุง

จากการประเมิน มคอ.7 ปี
การศึกษา 2557 มีประเด็นเรื่อง
การมุ่งเน้นให้เกิดการเรียนรู้ โดย
สร้างบริเวณพื้นที่หรือห้องเรียน
เพื่อการเรียนรู้

โดยในปี 2558 ได้
ดาเนินการจัดพื้นที่ ทาง
กายภาพในพื้นที่
ห้องปฎิบัติการสิ่งพิมพ์เพื่อ
ใช้งานในการเรียนการ
สอน
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามทีร่ ะบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา
2558

ผลการดาเนินงาน

สรุปว่า✓ “ผ่าน” “ไม่ผ่าน”
ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน

กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2558
ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ใหม่จานวน1คน และได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน จานวน 1 คน
คือ อ.อิสเรส สุขเสนี
สรุปว่า✓ “ผ่าน” “ไม่ผ่าน”

ข้อ 9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน5คน และได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ จานวน5คน
ที่

ชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร

หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา
ฯ

1

ผศ.ดร.ภาคภูมิ หรรน
ภา

โครงการ "พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการฏิบัติ
งาน"ระหว่างวันที่ 16-19
พฤษภาคม 2559 จ.
ระยอง

2

อ.วิรยา ตาสว่าง

การประชุมวิชาการ
นานาชาติ “The
Internation
Conference Culture,
Art, Language, and
Literature in the
Mekng Basin”
วันที่ 21-22 ส.ค.2559
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามทีร่ ะบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา
2558

ผลการดาเนินงาน

3

อ.อิสเรส สุขเสนี

อบรมเรื่องการใช้เว็บ
Google Drive เพื่อ
ประยุกต์ใช้ในการเรียน
การสอน

4

อ.กนกกุล มาเวียง

โครงการพัฒนาบุคลากร
ฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิค
การเขียนบทความวิจัย
และบทความวิชาการ”

5

อ.พิมประไพ สุภารี

โครงการพัฒนาบุคลากร
ฝึกอบรมเรื่อง “เทคนิค
การเขียนบทความวิจัย
และบทความวิชาการ”

สรุปว่า✓ “ผ่าน” “ไม่ผ่าน”
ข้อมูลเดียวกับหมวดที่ 4 ข้อ 4.7
ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี

สาขาไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอนของคณะฯ

ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

1. นิสิตปีสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.12
2. บัณฑิตใหม่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.02

ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลี่ย 4.36

สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้TQF

1. ตัวบ่งชี้ TQF ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 12 ตัว
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามทีร่ ะบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา
2558
ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดาเนินงาน

บ่งชี้
2. มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จานวน 11 ตัวบ่งชี้
3. คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ผ่านตามเกณฑ์
4. คิดเป็น 5 คะแนน

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น

ข้อมูลรายละเอียด

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

จากปัญหาในการบริหารหลักสูตร ในปีการศึกษา 2557 พบว่า
รายวิชาและสาระรายวิชา ดาเนินไปอย่างล่าช้า ไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จึงมีการปรับปรุงให้มี
การประชุมสาระรายวิชาก่อนการปรับเปลี่ยนการเรียนการสอน ในการ
ประชุมสาระรายวิชาหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1/2558 (วันที่ 10
กรกฎาคม 2558) และการประชุมคณาจารย์สาขาภาษาเพื่อการ
สร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 16 ก.พ. 2559 ระบุว่า
มีปัญหาในการบริหารหลักสูตร ภาระงานผู้สอน และการเปลี่ยนแปลง
ของหลักสูตรใหม่ ปี 2555 ทาให้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

สัดส่วนของผู้สอน ตามเกณฑ์เฉลี่ย 1:8 ทาให้อาจารย์ดูแลนิสิตได้ไม่
ทั่วถึง และผลของการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่ ทาให้รายวิชาของ
นิสิตรหัส 55 ในเทอม 1/2558 มีจานวนรายวิชาค่อนข้างมาก

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน

ปัจจุบันหลักสูตรได้มีนโยบายในการรับอาจารย์เพิ่ม โดยยังอยู่ใน

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

49

อนาคต

ขั้นตอนในการดาเนินการขออัตรากาลัง และการเปิดรับสมัครกับทาง
กรรมการบริหารคณะฯ และปัญหาที่เกิดขึ้นกับการเปลี่ยนแปลง
หลักสูตรใหม่ ปี 2555 ยังไม่สามารถปรับเปลี่ยนรายวิชาได้ ต้อง
ทบทวนในรอบการปรับหลักสูตรใหญ่ต่อไป

ทั้งนี้ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ได้ดาเนินการในการ
รายงานผลประเมินจากคณาจารย์ที่ได้ข้อมูลจาก มคอ.5 และ มคอ. 6 ในส่วนของการประเมินการเรียนการสอนใน
รายวิชาต่างๆ ทางหลักสูตรได้มีการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจ โดยให้นิสิตทาการประเมินหลังสิ้นสุดการเรียน
ในรายวิชา เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน
(เอกสารประกอบ รายงานการประชุมคณาจารย์สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ครั้งที่ 2/2559
วันที่ 16 ก.พ. 2559)

5.2 รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ --ตัวบ่งชี้ 6.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน จากปี 2557 จากทางคณะฯ และหลักสูตรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ มีแผน
สนับสนุนให้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ให้เหมาะสมต่อการเรียนการสอน โดยมีแผนปรับปรุงห้องเรียน ด้วยการ
จัดรูปแบบและเปลี่ยนครุภัณฑ์ให้เหมาะสมต่อการเรียนการสอน การติดตามความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการ
สอน เช่น อุปกรณ์เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวก โดยให้คณาจารย์ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
เพื่อเป็นการสะท้อนถึงปัญหาลงใน มคอ. 5 และผลประเมินของนิสิตโดยตรง
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน จากปี 2557 หลักสูตรภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ ได้มีแผนจัดทาห้องปฎิบัติการ
สิ่งพิมพ์เพื่อการเรียนรู้ และได้มีการดาเนินงานจากความร่วมมือของคณาจารย์และนิสิต โดยมีผลประเมินจากการ
สังเกตการณ์ของผู้สอน พบว่า นิสิตได้รับความรู้จากการศึกษาในพื้นที่ดังกล่าว และสามารถสอบวัดผล หรือนาเสนอ
ผลงานได้ จากผลประเมินที่ได้ ทางหลักสูตรจะทาการพัฒนาให้เป็นตามแผนงานโดยจะมีการปรับปรุงพื้นที่ทาง
กายภาพให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ การจัดครุภัณฑ์ให้สามารถปรับเปลี่ยนตามรูปแบบ
ของทฤษฏีและการปฏิบัติได้
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน จากการดาเนินการแผนและระบบการดาเนินการต่างๆ มีการประเมินความพึงพอใจจาก
คณาจารย์และนิสิต พบว่า อุปกรณ์เทคโนโลยีในห้องเรียนชารุด เสียหายทาให้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน
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ทางคณาจารย์จึงได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการบริหารและฝ่ายอาคาร ให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างๆ
ให้พร้อมต่อการใช้งาน
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
6.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ประเด็น

ข้อมูลรายละเอียด

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

*************************
ด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
- มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
- ควรจัดให้มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
ด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และการเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น
- มีระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดี มีเกณฑ์ใน
การพิจารณาคุณสมบัติอาจารย์ใหม่ ประกอบด้วย การวิเคราะห์
จานวน และความรู้ความชานาญเฉพาะด้านที่ขาดแคลน ควบคู่กับ
แผนพัฒนาบุคลากรเพื่อกาหนดทิศทางการศึกษาต่อ มีคุณสมบัติ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ. มีความมุ่งมั่นใน
การบริหารหลักสูตรมีความเป็นผู้นา มีวิสัยทัศน์ที่ดี และมี
ความสามารถในการทางานเป็นทีม
- มีการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ด้านนิสิต
- การดาเนินการรับนิสิตในปีการศึกษา 2558 นี้ถือว่าเป็นไปตามแผน
แต่เสนอให้จัดทาฐานข้อมูลที่ชัดเจนถึงแหล่งที่มาของผู้เรียนที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามที่ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ผลการเรียน
สถานศึกษาที่จบ ระดับความสนใจ และแหล่งข้อมูลที่ได้รับ เป็นต้น
เพื่อนามาวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบการจัดทา
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ประเด็น

ข้อมูลรายละเอียด
แผนการรับนิสิตและการกาหนดคุณสมบัตินิสิต รวมถึงแผนการ
ประชาสัมพันธ์ต่อไป
- หลักสูตรฯยังไม่มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปี
การศึกษานี้ จึงเสนอให้ในปีการศึกษา 2559 ควรมีการวางแผนการ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับผู้ที่ผ่านการสอบเข้าที่มีผลการ
เรียนอ่อนกว่าเกณฑ์ (ในกรณีที่จาเป็นต้องรับนิสิตที่มีคุณสมบัติต่า
กว่าเกณฑ์) เพื่อเสริมให้นิสิตสามารถเรียนได้ทันเพื่อนร่วมชั้น
- หลักสูตรฯมีการส่งเสริมและพัฒนานิสิตที่ดี ด้วยการกาหนด
มาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ที่ปรึกษาประจาชั้นปี (รุ่น) มี
การรายงานสถานภาพผลการเรียนของนิสิตทุกภาคเรียน เพื่อจัด
กลุ่มนิสิตเฝ้าระวังด้านการเรียน
ด้านการเรียนการสอน
- หลักสูตรฯ มีการติดตามปัญหา อุปสรรค การจัดการเรียนการสอน
ในแต่ละชั้นปี เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
- หลักสูตรมีการวางแผนกาหนดผู้สอน จัดทาตารางเรียนตารางสอน
การวิพากษ์แผนการสอน การกากับติดตามการจัดการเรียนการสอน
ตลอดจนการประเมินการสอนอย่างเป็นระบบ
- หลักสูตรฯ มีการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่
ครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม มีบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัด
กิจกรรมนิสิตมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่ช่วย
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างครอบคลุม ไม่ว่า
จะเป็นทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและ
เทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ
ด้านการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
- อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการกาหนดให้มีสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดย
การจัดทาแผนปรับปรุงห้องเรียน การจัดรูปแบบและเปลี่ยนครุภัณฑ์
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ประเด็น

ข้อมูลรายละเอียด
ให้เหมาะสมต่อการเรียนการสอน การติดตามความพร้อมของ
อุปกรณ์การเรียนการสอน โดยให้คณาจารย์ประเมินความพึงพอใจ
ต่อสิ่งสนับสนุน เพื่อเป็นการสะท้อนถึงปัญหาลงในมคอ. 5 และผล
ประเมินของนิสิตโดยตรง
- มีการจัดทาห้องปฎิบัติการพิมพ์ เพื่อให้นิสิตได้ลงมือปฎิบัติงานจริง
- หลักสูตรฯ มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกภาคเรียน เพื่อปรับปรุงให้
พร้อมใช้งานอย่างเหมาะสม

การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุง

จากข้อคิดเห็นข้างต้น หลักสูตรฯ ได้จัดทาเป็นบันทึกรายงานการ

หลักสูตร

ประชุมตลอดระยะเวลาการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลใน
การจัดทาแผนพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษาหน้าต่อไป

6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็น
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการ
ประเมิน
6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็น
กระบวนการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการ
ประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด

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

ข้อมูลรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงด้านงบประมาณที่ลดลง

ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

1. ทาให้เกิดการจัดการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

1. การเปลี่ยนแปลงด้านงบประมาณที่ลดลง โดยรวมของนิสิตลดลง เช่น การไปทัศนศึกษา ร่นระยะทางใน
2. การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงาน
ภายในคณะฯ

การดูงาน หรือลดจานวนแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เหมาะสมกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมา

3. การเปลี่ยนแปลงด้านเวลาการรับ
ปริญญา ปีการศึกษา 2557

2. ลดจานวนวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ทางด้าน
วิชาชีพลง และทาการสอนโดยอาจารย์ในหลักสูตรแทน ซึ่งใน
บางหัวข้อจาเป็นต้องใช้ทักษะทางวิชาชีพเป็นหลัก หรือ
ต้องการความทันสมัยเป็นปัจจุบัน ซึ่งวิทยากรภายนอกทาง
สายวิชาชีพจะมีความรู้ในแวดวงสายวิชาชีพที่มีการ
เปลี่ยนแปลงไป มากกว่าอาจารย์ซึ่งมีความรู้เน้นไปทาง
วิชาการ
การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานภายในคณะฯ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทาให้เกิดการชะงัก
ของการบริหารงานที่ทาให้การจัดการบางเรื่องในหลักสูตร
ล่าช้าลงไป โดยเฉพาะเรื่องงานเอกสาร และการตัดสินใจ
อนุมัติเรื่องต่าง ๆ
การเปลี่ยนแปลงด้านเวลาการรับปริญญา ปีการศึกษา 2557
จากการเปลี่ยนแปลงเวลาในงานพระราชพิธีฯ ทาให้
กระทบต่อแผนการจัดการเรียนการสอนในเงื่อนไขของเวลา
เนื่องจากต้องทาการงดการเรียนการสอนในช่วงเวลาดังกล่าว
และมีอาจารย์ในหลักสูตรบางท่านต้องทาหน้าที่ในงานราชพิธี
อีกทั้งคณะฯ ได้มีการจัดกิจกรรม อื่น ๆ ภายในคณะฯ ที่สืบ
เนื่องจากงานดังกล่าว ทาให้ต้องได้ความร่วมมือจาก
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คณาจารย์และนิสิตในสาขาเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มี
ผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
1. การเปลี่ยนแปลงด้านเวลาการเปิด-ปิด
ภาคเรียน ตาม AEC
2. การเปลี่ยนแปลงด้านการปกครอง

การเปลี่ยนแปลงด้านเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียน ตาม AEC
1.

จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้เกิดการ

จัดการเรื่องแผนการสอนตามหัวข้อได้อย่างไม่เหมาะสม
กับการเรียนการสอน เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอ เพราะ
ติดวันหยุด ราชการหลายวัน อย่างต่อเนื่อง ทาให้ต้อง

ระดับประเทศ ทาให้มีผลต่อนโยบายการ

รวบหัวข้อการสอน หรือตัดบางหัวข้อออก ทาให้นิสิตขาด

ทัศนศึกษานอกประเทศ

ความเข้าใจต่อการเรียนบางหัวข้อที่ต้องใช้ระยะเวลาใน
การเรียนรู้ค่อนข้างมาก ภายใต้ระยะเวลาที่จากัด
2.

ความเหมาะสมของสภาพอากาศต่อการ

เรียนรู้ในช่วงเวลาดังกล่าว สร้างอุปสรรต่อการเรียนการ
สอนเนื่องจากเป็นฤดูร้อน ทาให้นิสิตขาดสมาธิในการ
เรียนเป็นอย่างมาก
การเปลี่ยนแปลงด้านการปกครองระดับประเทศ ทาให้มีผล
ต่อนโยบายการทัศนศึกษานอกประเทศ
1.

จากเดิมทางหลักสูตรมีแผนการเดินทางไป

ทัศนศึกษาในประเทศสิงคโปร์ แต่เนื่องจากนโยบายของ
รัฐบาล คสช. สั่งระงับการเดินทางออกนอกประเทศของ
หน่วยงานราชการ จึงทาให้ทางสาขาไม่สามารถ
ดาเนินการทัศนศึกษาดังกล่าวได้ จึงเปลี่ยนแปลงเป็นการ
ทัศนศึกษา ณ กรุงเทพมหานครแทน
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หมวดที่ 8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการดาเนินงาน
กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมอบรม
ตลอดภาคการศึกษา
- โครงการ อบรมพิราบดิจิทัล
- โครงการ อบรมพิราบยูนิเซฟ
- โครงการ อบรมพิราบสายฟ้า
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
- โครงการนิทรรศการนิสิต 4 ชั้นปี
- โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตชั้นปีที่ 1
- โครงการพัฒนาศักยภาพนิสิตด้านสื่อมวลชน ชั้นปีที่ 4
โครงการสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมประกวด
ตลอดภาคการศึกษา
- งานประกวดวรรณกรรม เรื่องสั้น รางวัลเปลื้อง วรรณศรี
- งานประกวดหนังสือพิมพ์ฝึกปฎิบัติ
- งานประกวดสารคดีเชิงข่าว
- งานประกวดข่าวฝึกปฎฺบัติ
- งานประกวด Infographic ลิขสิทธิ์ทางปัญญา
- งานประกวดภาพถ่ายพยัญชนะ ก-ฮ
โครงการศึกษาสาระทางวัฒนธรรม
- การถ่ายภาพเบื้องต้นภาคสนามเพื่อการผลิตหนังสือภาพ กุมภาพันธ์ 2559
เชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรมลาปาง
- โครงการผลิตหนังสือชุด “Unseen สารคาม” (หนึ่ง
ปีการศึกษา 2558

ผู้รับผิดชอบ
ผศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา
อ. พิมประไพ สุภารี
อ. อิสเรส สุขเสนี
อ. วิรยา ตาสว่าง

ผศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา
อ. พิมประไพ สุภารี
อ. อิสเรส สุขเสนี

อ. อิสเรส สุขเสนี
อ. วิรยา ตาสว่าง

หลักสูตรหนึ่งชุมชน)
โครงการประเมินวิพากษ์การเรียนการสอน
- โครงการวิพากษ์ ภาคเรียนที่ 1/2558

15 กรกฎาคม 2558

ผศ.ดร.ภาคภูมิ หรรนภา

- โครงการวิพากษ์ ภาคเรียนที่ 2/2558

3 ธันวาคม 2558

อ.วิรยา ตาสว่าง

- โครงการประเมินและทวนสอบ ปี 2558

16 กรกฎาคม 2559

อ.วิรยา ตาสว่าง
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8.2 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
ในการดาเนินการตามแผนงานดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร ได้มีการจัดการการวางแผนในแต่ละด้าน
ได้แก่ ด้านการจัดการการเรียนรู้ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้สาระทางวัฒนธรรม เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้จากสถานที่
จริง และประกอบการการเรียนในแต่ละรายวิชา ทั้งนี้ ได้มีการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้ผู้เรียนได้
ทราบถึงลักษณะการทางานด้านการสื่อสารมวลชน
การดาเนินการของหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 ได้มีการพัฒนาในการจัดทาโครงการและแผนด้านการ
วิพากษ์ และประเมินการเรียนการสอนในแต่ภาคการศึกษา โดยมีการจัดทาให้มีการประชุมเพื่อกาหนดสาระรายวิชา
ก่อนการวิพากษ์การเรียน ทั้งภาคเรียนที่ 1/2558 และ ภาคเรียนที่ 2/2558 เพื่อสามารถกาหนดสาระเนื้อหา
รายวิชา ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันของการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร และการเรียนของแต่ละชั้นปีการศึกษา
นอกจากนี้ ยังมีการประเมินการเรียนการสอนระหว่างภาคการเรียนในแต่ละเทอม เพื่อสามารถปรับปรุงทั้งเนื้อหา
การเรียนการสอน และรูปแบบการการสอนระหว่างเทอม และนามาซึ่งการประเมินและทวนสอบรายวิชาในแต่ละ
ภาคการศึกษา
ในทางด้านการประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในปีการศึกษา 2558 จึงมีการกาหนด
โครงการสนับสนุนการประกวดแบบของนิสิต เพื่อให้นิสิตได้ทดลอง และแสดงถึงความรู้ ความสามารถจากการเข้า
ร่วมการประกวดต่างๆ ในระดับเวทีสาธารณะ
ข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดแผนงานเพื่อเพิ่มการเรียนรู้นอกสถานที่ของนิสิต เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เห็นจากสถานที่
จริงมากขึ้น ในการดาเนินงานหลักสูตร ในด้านการพัฒนาบุคลากร ควรมีการส่งเสริมในการศึกษาต่อ ในสาขาที่
เกี่ยวเนื่องหรือสาขาที่ขาดแคลน
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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 เฉพาะระดับปริญญาตรี
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
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- 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
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
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ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ผ่าน

ร้อยละ
87.20
ร้อยละ
76.92

3.78
3.85
3.82

-

3.00
3.00
3.00
3.00

ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 88
-

3.00
3.00
5.00
1.66
5.00
3.00
3.44

ร้อยละ 100

3.00
3.00
3.00
5.00
3.50
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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

IA 9-1

3.00
3.00
3.35
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