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

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2558
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2558
ประจาปีการศึกษา 2558
(ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559)

วันที่รายงาน7 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1 ข้อมูลทั่วไป ...............................................................................................................................
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสหลักสูตร 25500211107401
1.1.1  มี มคอ.1
1.1.2  ไม่มี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 26 ตุลาคม 2555
1.3 วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.5 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ระบุใน มคอ.2 และ ปัจจุบัน
ที่ระบุใน มคอ.2

ปรับปรุงเล็กน้อย (ปีการศึกษา 2557)

1. อ.อรรถพล ศรีประเสริฐ
2. อ.หทัย ไชยงาม
3. อ.แตงอ่อน ศรีรักษ์
4. อ.ก่อกิจบุญ ฟูคา
5. Ms.Sudharani Subramanian

ปัจจุบนั

1. อ.อรรถพล ศรีประเสริฐ
2. อ.หทัย ไชยงาม
3. อ.แตงอ่อน ศรีรักษ์
4. อ.ทวีพงษ์ สืบวัฒนะ
5.อ.Brenda Morizaki

1.อ.อรรถพล ศรีประเสริฐ
2. อ.หทัย ไชยงาม
3. อ.แตงอ่อน ศรีรักษ์
4. อ.ทวีพงษ์ สืบวัฒนะ
5. อ.ธนิดา ศรีปัจฉิม

1.5.2 ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2--

รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
1. อ.แตงอ่อน ศรีรักษ์

ระดับ
การศึก ปีที่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตร
ษา ที่
(พ.ศ.)
ที่จบการศึกษา
จบ
ตรี
2539
ศศ.บ.

โท

2544

- กศ.ม.

2005

- M.A.

กลุ่มสาขาวิชา
ที่จบ
ตาม ISCED

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา

ชื่อสถาบันที่จบ
การศึกษา

ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

-ภาษาอังกฤษ -มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
-Applied
- Victoria
Linguistics University of
Welington,
NZ

เอก

-

-

-

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
2. อ.ทวีพงษ์ สืบวัฒนะ

3. อ.ธนิดา ศรีปัจฉิม

4. อ.หทัย ไชยงาม

5. อ.อรรถพล ศร๊ประเสริฐ

ระดับ
การศึก ปีที่จบการศึกษา ชื่อหลักสูตร
ษา ที่
(พ.ศ.)
ที่จบการศึกษา
จบ
ตรี
2538
ศศ.บ.

กลุ่มสาขาวิชา
ที่จบ
ตาม ISCED

กศ.ม

สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา

ชื่อสถาบันที่จบ
การศึกษา

ภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

-

-

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
University of
Essex,
Colchester,
UK

โท

2543

เอก
ตรี

2555

ศศ.บ.

ภาษาอังกฤษ

โท

2014

M.A.

Applied
Linguistics

เอก
ตรี

2541

อ.บ.

ภาษาอังกฤษ

โท

2006

M.A.

TESOL

เอก
ตรี

2550

ศศ.บ.

โท

2554

ศศ.ม.

เอก

-

-

-

-

-

-

-

ภาษาอังกฤษ
ภาษาศาสตร์
ประยุกต์

-

-
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จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
University of
Illinois at
UrbanaChampaign,
USA.
-

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยม
หิดล
-
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1.5.3 ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2-รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อ./ผศ./รศ./ศ./ดร.
1.
2.
3.
2. อ./ผศ./รศ./ศ./ดร.
1.
2.
3.
3. อ./ผศ./รศ./ศ./ดร.
1.
2.
3.
4. อ./ผศ./รศ./ศ./ดร.
1.
2.
3.
5. อ./ผศ./รศ./ศ./ดร.
1.
2.
3.

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์

ค่าน้าหนักคุณภาพ
(.2/.4/.6/.8/1)
(.2/.4/.6/.8/1)
(.2/.4/.6/.8/1)
(.2/.4/.6/.8/1)
(.2/.4/.6/.8/1)
(.2/.4/.6/.8/1)
(.2/.4/.6/.8/1)
(.2/.4/.6/.8/1)
(.2/.4/.6/.8/1)
(.2/.4/.6/.8/1)
(.2/.4/.6/.8/1)
(.2/.4/.6/.8/1)
(.2/.4/.6/.8/1)
(.2/.4/.6/.8/1)
(.2/.4/.6/.8/1)

ผลรวมค่าน้าหนักคุณภาพ

1.6 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
1. อ.คันธพร ช่างประเสริฐ
2. อ.จารุวรรณ ชาป็องทิเย่ร์
3. อ.นวรัตน์ สภานุชาต
4. ดร.พิมพ์ยุพา ประพันธ์
5. ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์
6. อ.เรณุมาศ โคตรพัฒน์
7. ดร.ดุจฉัตร จิตบรรจง
8. อ. Robert Eastland
9.อ. Colin Lesley
10. อ. George Damon
11.อ. Wei Zhibai
12. ผศ.ดร.พชรนนท์ สายัณเกณะ
13. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คาคง

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)
1. อ.ธีรมิตร จันทร์สิงห์
2. ดร.วิเชียร สิทธิประภาพร
3. อ.พรลภัส สุวรรณรัตน์
4. ผศ.ดร.อนุสรณ์ แสงประจักษ์
5. อ.ดร.ประชุมพร เลาห์ประเสริฐ
6. อ.สุวิมล สงกลาง
7. ดร.ภาธร นิลอาธิ
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(ภายนอกมหาวิทยาลัย)
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อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)

14. อ.ธนิดา ศรีปัจฉิม

1.7 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
--ตัวบ่งชี้ที่ 1.1--
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ข้อที่
1

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
หลั ก สู ต รสาขาภาษาอั ง กฤษเพื่ อ การ
สื่อสารนานาชาติ (หลั กสู ตรนานาชาติ)
หลั ก สู ต รฯ มี อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต ร 5
คน โดยมี ก ารเปลี่ ย นแปลงอาจารย์
ประจาหลั กสู ตร 1 คน คือ อาจารย์
Brenda Morizaki ลาออก จึ ง
เปลี่ยนเป็นอาจารย์ธนิดา ศรีปัจฉิม ตาม
เอกสาร สมอ.08
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
หลักสูตรฯ มีอาจารย์ประจาหลักสูตร 5
คน โดยมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ประจาหลักสูตร 2 คน คือ อาจารย์ก่อ
กิจ บุญฟูคา ย้าไปเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษ จึง
เปลี่ยนเป็นอาจารย์ทวีพงษ์ สืบวัฒนะ
และอาจารย์Paul Ashford ลาออก จึง
เปลี่ยนเป็นอาจารย์Brenda Morizaki
ตามเอกสาร สมอ.08
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์สาขา 5 คน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ตั้งแต่ระดับปริญญาโท จานวน 5 คน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
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3

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ)
เป็นหลักสูตร 4 ปี มีกาหนดปรับปรุง
หลักสูตรในปี พ.ศ. 2560 ในปีพ.ศ.
2558 ยังไม่ครบกาหนดระยะการ
ปรับปรุง จึงไม่ขอรับการประเมินในข้อนี้
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
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หมวดที่ 2 อาจารย์
2.1 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.2-ประเด็น
2.1.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2.1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย

ข้อมูล
0
0
0

คะแนนประเมิน
0
0
0
0

2.2 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรมีระบบและกลไก ในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) นาระบบ
การรับอาจารย์และการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรของคณะ มาเป็นหลักในการดาเนินงาน ซึ่ง ในปีการศึกษา
2558 หลักสูตรฯ ได้มีการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ จานวน 1 คน โดยได้ดาเนินการตามระบบ และ
ขั้นตอนต่อไปนี้
 หลั กสู ตรฯ วิ เคราะห์ จ านวน คุณวุฒิ และคุณสมบั ติของอาจารย์ประจาหลั กสู ตรว่าเป็น ไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกากับหลักสูตรฯ ซึ่งพบว่ามีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 1 คน ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่อได้
เนื่องจากเป็นอาจารย์ ชาวต่างชาติ ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์จึงได้คัดเลือ กและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ เพื่อทาหน้าที่อาจารย์ประจาหลักสูตร
 หลักสูตรฯ พิจารณาคัดสรรอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ
 หลักสูตรฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร
 หลักสูตรเสนอให้คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
 คณะเสนอเรื่องการขอปรับปรุงหลักสูตรต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาเสนอให้กรรมการ
วิชาการพิจารณา
 กรรมการวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่
 มหาวิทยาลัยแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อทราบ
การประเมินกระบวนการ
จากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรพบว่า การแต่งตั้งอาจารย์ชาวต่างชาติมาเป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรอาจทาให้เกิดความไม่แน่นอน โดยในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตร 2 คน โดยในเดือนตุลาคม 2557 อาจารย์ชาวต่างชาติ 1 คน ได้แจ้งความจานงไม่ขอต่อสัญญา
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
จ้างในปีถัดไป เป็นผลให้หลักสูตรต้องคัดสรรอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ 1 คน ซึ่งได้อาจารย์ทวีพงษ์ สืบวัฒนะ
ซึ่งเป็นอาจารย์ประจาของภาควิขาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์มาแทน และในปี 2558 อาจารย์ Brenda ซึง่
เป็นอาจารย์ชาวต่างชาติ ได้ยื่นหนังสือลาออกจากงาน ทาให้หลักสูตรต้องดาเนินการคัดสรรอาจารย์ประจา
หลักสูตรใหม่อีกครั้ง
การปรับกระบวนการ
จากการประชุมกรรมการหลักสูตรเพื่อประเมินระบบและกลไกในการกาหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
ได้ข้อสรุปว่า
- มีคุณวุฒิตรงสาขา
- มีคุณวุฒิสัมพันธ์กันกับหลักสูตร
- มีคุณวุฒิปริญญาเอก (พิจารณาลาดับต้น)
- ดารงตาแหน่งทางวิชาการ (พิจารณาลาดับต้น)
- มีศักยภาพสูงในการผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รับการยอมรับ
- มีความมุ่งมั่นในการบริหารหลักสูตร
- มีความเป็นผู้นา และความสามารถทางานเป็นทีม
- เป็นอาจารย์คนไทยที่ประจาอยู่ภาควิชาภาษาตะวันตกและภาษาศาสตร์
ผลจากการปรับเกณฑ์การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ส่งผลให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งมี
คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ คือ อาจารย์ธนิดา ศรีปัจฉิม ได้รับการแต่งตั้งเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรแทน อาจารย์
Brenda Morizaki
ระบบการบริหารอาจารย์

หลั กสู ตรศิล ปศาสตร์ บัณฑิต สาขาวิช าภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารนานาชาติ (หลั กสู ตรนานาชาติ )
ภายใต้ระบบการบริหารอาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มจาก
1.ระบบการขอกรอบอัตรากาลัง
 หลักสูตรฯ วิเคราะห์ภาระงาน และกาหนดกรอบอัตรากาลัง โดยเสนอคณะกรรมการบริหารคณะให้ความ
เห็นชอบกับกรอบอัตรากาลังที่ควรมี โดยวิเคราะห์อัตรากาลังที่ควรมี เกี่ยวข้องกับจานวนนิสิต จานวน
รายวิชา ค่า FTES อัตราทดแทนการเกษียณอายุราชการ ภารงานตามพันธกิจหลักทั้ง 4
 คณะขออนุมัติกรอบอัตรากาลัง ไปที่กองแผนงาน เพื่อดาเนินการวิเคราะห์กาหนดกรอบอัตรากาลังตามที่
เสนอ และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ
2.ระบบการบริหารอาจารย์
 กาหนดกรอบภาระงานอาจารย์
- ด้านการสอน (45 %)
- ด้านการวิจัย (20 %)
- ด้านการบริการวิชาการ (15 %)
- ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (5 %)
- ภาระงานด้านอื่นๆ (15 %)
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ผลการดาเนินงาน
 ประเมินผลการดาเนินงานตามภาระงาน เพื่อพิจารณายกย่องให้ขวัญและกาลังใจ / พิจารณารางวัล / ให้
ความก้าวหน้าในสายงาน และเพื่อพิจารณาให้ปรับปรุงผลการดาเนินงานให้ดีขึ้นในปีต่อไป
ประเมินกระบวนการ
จากการประเมินกระบวนการ พบว่า ยังขาดภาระงานด้านการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร เพื่อบริหาร
และพัฒนาหลักสูตรให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
การปรับกระบวนการ
กาหนดกรอบภาระงานอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อดาเนินงานและบริหารงานด้านการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตร
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

หลักสูตรศิลปะศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ภายใต้ระบบ
การบริหารและพัฒนาอาจารย์และบุคลากรของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีดาเนินการดังนี้
 พิจารณาศักยภาพความต้องการของมหาวิทยาลัย ในด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะ และศักยภาพอาจารย์
เพื่อทาการสารวจความต้องการพัฒนาตนเองในหลักสูตรต่างๆ
 จัดทาแผนพัฒนาบุคลากรในภาพรวมประจาปีมีการกาหนดโครงการ/กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาศักยภาพ
ของอาจารย์ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ มหาวิทยาลัย ตามความต้องการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอน
 หลักสูตรฯ ดาเนินงาน กากับ ติดตามการทางานให้เป็นไปตามแผน (ร่วมกับคณะ)
 หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ประเมินและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน เพื่อจัดทาแผนบริหารและพัฒนา
อาจารย์ในวงรอบถัดไป
การประเมินผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานตามระบบที่ใช้ต่อเนื่องจาก 2557 ปัญหาที่พบอาจารย์ที่มีคุณสมบัติขอกาหนดตาแหน่ง
วิชาการยังไม่มีผลงานเพียงพอที่จะกาหนดตาแหน่งวิชาการ ทั้งนี้ขาดขั้นตอนการส่งเสริมที่เป็นรูปธรรม โดยกาหนด
กลุ่มมุ่งเป้าสู่ตาแหน่งวิชาการ กาหนดกิจกรรม กาหนดระยะเวลา โครงการวิจัย เวทีเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อ
สร้างความเชื่อมั่น มีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น อาทิ ส่งเสริมพัฒนาการแบบมุ่งเป้า กาหนดกลุ่มเป้าหมายร่วมกับ
อาจารย์ในคณะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรมพัฒนาผลงานทางวิชาการ หรือตนเอง สิ่งสนับสนุนทางวิชาการ
อาทิ เวทีเสนอผลงาน การอบรมเป็นผู้ประเมิน
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ.3..คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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2.3 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตร
นานาชาติ) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดระยะเวลาดาเนินการการ
จัดการเรียนการสอน หลักสูตรได้เสนอรายชื่ออาจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในฯ พ.ศ. 2558 และตามแนวปฏิบัติการพิจารณาอาจารย์ประจาหลักสูตรที่รายงานผลในตัว
บ่งชี้ที่ 4.1 : การบริหารพัฒนาอาจารย์ ผลการดาเนินงานในลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นการคงอยู่ของอาจารย์
ประจาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ปีการศึกษา
จานวนอาจารย์คงอยู่
ร้อยละ
2555
5 คน
100
2556
5 คน
100
2557
5 คน
100
2558
5 คน
100
ความพึงพอใจของอาจารย์
จากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ เพื่อวางแผน กากับดูแล ประเมินผล และทบทวนผล
การดาเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน มีส่วนร่วมในการเสนอ
ความคิด เพื่อการดาเนินงานที่มีคุณภาพ และทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้มีการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจา
หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จานวนทั้งสิ้น 5 คน พบว่ามีผลความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.10 (ระดับดี) ซึ่งได้นาผลการประเมินนาเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เมื่อคราว
ประชุม เพื่อพิจารณาผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข การบริหารหลักสูตร นอกจากนี้
ยังได้นาผลการประเมินและแนวทางแก้ไขรายงานต่อที่ประชุมประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อให้
ข้อเสนอแนะแนวทางการดาเนินงานต่อไป

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ..3.คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน การรับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-ผลการดาเนินงาน
 ระบบการรับนิสิต
ระบบและกลไกการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) มีการเปิดรับนิสิตจากช่องทางต่าง ๆ 5 ช่องทางดังนี้
1. ระบบโควตารับตรงทั่วประเทศ
2. ระบบการคัดเลือกกลางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Admissions)
3. โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
4. ระบบการรับตรงของคณะ
5. ระบบการเทียบโอนและการย้ายสาขา
โดยการรับนิสิตในช่องทางที่ 1-3 ดาเนินการตามระบบและกลไกการรับนิสิตใหม่ของกองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่วนช่องทางที่ 4 ดาเนินการโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และช่องทางที่ 5 หลักสูตรดาเนินการด้วยตนเอง
การรับนิสิตทั้ง 5 ช่องทาง หลักสูตรมีการดาเนินการดังนี้
- การรับนิสิตผ่านระบบโควตารับตรงทั่วประเทศและระบบการคัดเลือกกลางของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (Admissions) การรับนิสิตทั้ง 2 ช่องทางเป็นการดาเนินงานตามระบบและ
กลไกการรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยหลักสูตรฯ ได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักสูตรกาหนดยุทธศาสตร์การรับนิสิตผ่านโควตารับตรงทั่วประเทศและและระบบการ
คัดเลือกกลางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Admissions) โดยกาหนดจานวนรับ และเกณฑ์
การรับเข้าศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการคณะและมหาวิทยาลัย
2. กองบริการการศึกษาประกาศและประชาสัมพันธ์การรับนิสิตในระบบโควตารับตรงทั่วประเทศ
3. กรรมการประจาหลักสูตรฯ ประชุมเพื่อส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ให้กับทางคณะ
เพื่อดาเนินการแต่งตั้งต่อไป
4. การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเข้าศึกษา โดยคัดเลือกทั้งผู้
ผ่านคุณสมบัติเป็นนิสิตตัวจริงและตัวสารอง โดยก่อนการสอบสัมภาษณ์นิสิตทั้งระบบโควตารับตรงและระบบ
Admissions กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนจะประชุมร่วมกันเพื่อตกลงประเด็นในการสัมภาษณ์ และตั้งเกณฑ์
คุณสมบัติของบุคคลที่จะรับเข้าศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนประชุม
ร่วมกันเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่ง และคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้า
ศึกษาตัวจริงและตัวสารอง
5. ส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ให้คณะ เพื่อประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเข้า
ศึกษา
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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6. มหาวิทยาลัยประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวสารองรายงานตัวเข้าศึกษา ในกรณีที่จานวน
นิสิตที่ได้จากการรายงานตัวของผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตตัวจริงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- การรับนิสิตผ่านโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย เป็นการรับนิสิตผ่านโครงการพิเศษอื่นๆ ได้แก่
โครงการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการเด็กดีมีที่เรียน
และโครงการส่งเสริมเยาวชนด้านกีฬา โดยหลักสูตรฯ ได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักสูตรฯ กาหนดแผนการรับนิสิตผ่านโครงการพิเศษที่มหาวิทยาลัยตั้งขึ้น โดยกาหนด
จานวนรับและเกณฑ์การรับเข้าศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการคณะและมหาวิทยาลัย
2. กองบริการการศึกษาประกาศและประชาสัมพันธ์การรับนิสิตในโครงการพิเศษ
3. กรรมการประจาหลักสูตรฯ ประชุม เพื่อส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ให้กับทางคณะ
เพื่อดาเนินการแต่งตั้งต่อไป
4. การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับเข้าศึกษา กรรมการสอบ
สัมภาษณ์ประชุมร่วมกันเพื่อตกลงประเด็นในการสัมภาษณ์
5. ส่งรายชื่อผู้ที่ผ่านการสัมภาษณ์ให้กองบริการการศึกษา เพื่อประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมา
รายงานตัวเข้าศึกษา
ผลปรากฏว่า คุณสมบัติของผู้สมัครในโครงการเด็กดีมีที่เรียนยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินจากกรรมการสอบ
สัมภาษณ์ ทางหลักสูตรฯ จึงไม่ได้รับนิสิตผ่านช่องทางนี้
- การรับนิสิตผ่านระบบการรับตรงของคณะ เป็นการดาเนินงานตามระบบและกลไกของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลักสูตรฯ ได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. กาหนดจานวนรับและเกณฑ์การรับเข้าศึกษา และนาเสนอข้อมูลไปยังฝ่ายวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการคณะ โดยหลักสูตรฯ กาหนดให้
นักเรียนที่มีความจานงเข้าศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อย
กว่า 3.00 เพื่อคัดเลือกผู้เรียนที่มีความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรนานาชาติ ให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกาศและประชาสัมพันธ์การรับนิสิตในระบบโควตารับ
ตรงของคณะผ่านเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ
3. กรรมการหลักสูตรฯ ประชุมเพื่อส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ให้กับทางคณะฯ เพื่อ
ดาเนินการแต่งตั้งต่อไป
3. การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร โดยก่อน
การสอบสัมภาษณ์กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนจะประชุมร่วมกันเพื่อตกลงประเด็นและหัวข้อในการ
สัมภาษณ์ และเกณฑ์คุณสมบัติของบุคคลที่จะรับเข้าศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ กรรมการสอบ
สัมภาษณ์ทุกคนเข้าประชุมร่วมกันอีกครั้ง เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียน และคัดเลือกนักเรียนที่มี
คุณสมบัติเข้าศึกษา
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4. ส่งรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ให้คณะฯ เพื่อประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัว
เข้าศึกษาต่อไป
- การรับนิสิตจากการเทียบโอนและการย้ายสาขา หลักสูตรมีนโยบายรับนิสิตในช่องทางนี้ โดย
กาหนดเกณฑ์ในการรับดังนี้ นิสิตต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่
ต่ากว่า 4.00 โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 3.00 พร้อมทั้งสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อวัด
ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ผลการสอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 เมื่อนิสิตผ่านการการสอบข้อเขียน
หลักสูตรฯ จะแจ้งให้นิสิตมาสอบสัมภาษณ์ เมื่อผ่านการสอบสัมภาษณ์แล้ว หลักสูตรฯ แจ้งนิสิตให้ดาเนินการ
เกี่ยวกับเอกสาร เพื่อขออนุมัติการย้ายสาขาวิชา ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากสาขาวิชาเดิม เมื่อนิสิตย้าย
สาขาวิชาแล้ว หลักสูตรจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิต เพื่อวางแผนการศึกษาและกากับดูแลจนกระทั่งนิสิต
สาเร็จการศึกษาต่อไป
โดยสรุ ป ในปี ก ารศึก ษา 2558 หลั ก สู ต รภาษาอั ง กฤษเพื่อ การสื่ อ สารนานาชาติ (หลั ก สู ต ร
นานาชาติ) มีการรับนิสิตผ่านช่องทางต่าง ๆ 5 ช่องทาง และมีจานวนนิสิตดังนี้

ปีการศึกษา 2558
ระบบโควตารับตรงทั่วประเทศ
ระบบ Admissions
โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
ระบบการรับตรงของคณะ
ระบบการเทียบโอนและการย้ายสาขา
รวม

แผนการรับ (คน)
10
10
1
20
1
42

รับจริง (คน)
32
15
0
23
0
60

โดยเมื่อเปิดภาคการศึกษา มีนิสิตชั้นปีที่ 1 ลงทะเบียนเรียนเป็นนิสิตสภาพสมบูรณ์ รวมทั้งสิ้น 45
คน
การประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
1. จากการวิเคราะห์กระบวนการรับนิสิตในปีการศึกษา 2557 (เพื่อให้ได้นิสิตใหม่ในปีการศึกษา
2558) หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมวางแผนและทบทวนระบบการรับนิสิต พบว่า ปัญหาเรื่องจานวนผู้ผ่านการ
คัดเลือกรายงานตัวเข้าศึกษาไม่เป็นข้อจากัดของหลักสูตร ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงมีการวางแผนจานวนสัดส่วน
ของนิสิตระบบปกติกับระบบพิเศษเป็น 70:30 ซึ่งเมื่อกระบวนการรับนิสิตใหม่ของปีการศึกษา 2558 เสร็จสิ้น
ทุกช่องทางแล้วพบว่ามีจานวนนิสิตในปีการศึกษา 2558 ตรงตามเป้าหมายที่หลักสูตรได้วางแผนไว้
2. การทบทวนเพื่อวางแผนระบบการรับนิสิตในปีการศึกษา 2558 (เพื่อให้ได้นิสิตใหม่ในปีการศึกษา
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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2559) หลักสูตรฯได้วางแผนพัฒนากระบวนการรับนิสิตใหม่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการวางยุทธศาสตร์
ด้ า นการสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ โ ดดเด่ น ของหลั ก สู ต ร ดั ง นั้ น การพั ฒ นาจึ ง มุ่ ง เน้ น ไปที่ ก ารวางแผนด้ า นการ
ประชาสั มพัน ธ์ห ลั กสู ตรให้มีศักยภาพในการแข่งขันที่สูงขึ้น ด้ว ยการเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดในแผ่นพับ
ประชาสั มพัน ธ์ห ลั กสูตรให้ มีความน่ าสนใจมากขึ้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการที่
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของหลักสูตรเพิ่มเติมจากโครงการแนะแนวทางการศึกษา ตลอดทั้งปีการศึกษา
2557 อาทิ โครงการค่ายภาษาอังกฤษ โครงการนาเสนอผลงานนิสิตสาขาวิชาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) เป็นต้น
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ระบบและกลไก
1. มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาตามขั้นตอนดังนี้
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 ดาเนินการจัดกิจกรรมโดยผ่านการจัดโครงการปฐมนิเทศและมีการเตรียมความพร้อมทางด้านการ
ปรับตัวและการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งมีการจัดอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐาน
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม หลักสูตรฯ ได้ประเมินผลการจัดกิจกรรมดังกล่าว และพบว่านิสิตชั้นปีที่ 1
ส่วนใหญ่ให้ความสาคัญต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อม ทั้งกิจกรรมของคณะและกิจกรรมที่
หลักสูตรจัดขึ้น โดยนิสิตเล็งเห็นว่ากิจกรรมทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้นิสิต
เพื่อให้สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องทักษะการใช้ชีวิตและทักษะทาง
วิชาการ ดังนั้นกรรมการประจาหลักสูตรฯ จึงมีความเห็นว่าควรส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความ
พร้อมต่อไปทุกปีการศึกษา
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี
2558 พบว่านิสิตใหม่มีความพึงพอใจกับกิจกรรมที่ทางคณะและที่หลักสูตรฯ จัดขึ้น แต่ปัญหาทางด้านการ
ปรับตัวของนิสิตใหม่ทางด้านวิชาภาษาอังกฤษยังคงพบว่ามีปัญหาอยู่มาก
3. ในปี 2558 หลักสูตรได้มีการปรับกระบวนการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ก่อนเข้าศึกษา โดยจัดโครงการ
ปรับระดับภาษานิสิตชั้นปี 1 ในอาทิตย์แรกของวันเปิดภาคการศึกษา เพื่อทบทวนและเพิ่มพูนพื้นฐาน
ภาษาอังกฤษที่จาเป็นต่อการเรียนระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีแผนการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 1/2559
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน

3.2 ข้อมูลนิสิต
จานวนที่ประกาศ
จานวนผู้มีสิทธิ
จานวนผู้มา
จานวนที่ลงทะเบียน
จานวนผู้สมัคร
รับ
เข้าศึกษา
รายงานตัว
เรียน
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
30 - 30
26 - 26 A1 A2 A3
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2554
2555
2556
2557
2558
ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า ปก
ติ
2553
A1
2554
2555
2556
2557
2558

30
30
20
20
30

30
30
20

30
30
50
50
50

2553
พิเ รว ปก
ศษ ม ติ
A2 A3 22
B1

25
25
25
19
18

2554
พิเ
ศษ
0
B2

30
25
27

25
25
55
45
45

B1
C1
D1
E1
F1

B2
C2
D2
E2
F2

จานวนนิสิตคงอยู่
2555
2556
2557
รว ปก พิเ รว ปก พิเ รว ปก พิเ รว
ม ติ ศษ ม ติ ศษ ม ติ ศษ ม
22
B3 22 0 22
C1 C2 C3 36 0 36
D1 D2 D3 28 14 42
E1 E2 E3

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
ปี
จานวนที่รับเข้า
2554
2555
2556
การศึกษา
ที่รับเข้า ปก พิเ รว ปก พิเ รว ปก พิเ รว ปก พิเ รว ปก
ติ ศษ ม ติ ศษ ม ติ ศษ ม ติ ศษ ม ติ
2553 A1 A2 A3
17 0 17
2554 B1 B2 B3
2
2555 C1 C2 C3
2556 D1 D2 D3
2557 E1 E2 E3
2558 F1 F2 F3
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B3
C3
D3
E3
F3

2558
ปก พิเศ รว
ติ ษ ม

28 14 42
27 13 40
F1 F2 F3

2557
2558
พิเ รว ปก พิเศ รว
ศษ ม ติ ษ ม
0

2
0

0

0
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3.3 รายงานผลการดาเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.2—
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสานานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) มีกระบวนการดาเนินงานด้านการส่งเสริมและพัฒนานิสิตทีส่ อดคล้องกับระบบของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคามและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยจาแนกเป็นประเด็นสาคัญ ดังนี้
ผลการดาเนินงาน
 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต
ระบบและกลไก
1. มีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว 2 ขั้นตอน ดังนี้

1.1 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ทางหลักสูตรฯ ได้มีการจัดการประชุมอาจารย์ผู้ประจาหลักสูตร เพื่อแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนิสิตในปีการศึกษา 2558 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ภาระงาน สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิต
ในที่ปรึกษา และความพร้อมของอาจารย์ที่จะสามารถดูแลควบคุมนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1.2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในด้านต่างๆ เช่น วิชาการ และทักษะชีวิต เป็นต้น ด้วยการกาหนด
ตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมยังมีการขยายช่องทางในการขอคาปรึกษาให้กับนิสิตผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น จากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการรายงานผลการให้คาปรึกษาแก่อาจารย์
ประจาหลักสูตรรับทราบและพิจารณาผล เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงการให้คาปรึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ได้มีการประชุมกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อ
ทบทวนและประเมินผลการดาเนินงานด้านการให้คาปรึกษา วาระการพิจารณาเรื่องการดูแลนิสิตในที่ปรึกษา
พบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้กากับติดตามนิสิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นิสิตบางคนมีผลการศึกษาในระดับที่ต่า
และต้องย้ายคณะ ด้วยเหตุนี้ที่ประชุมจึงมีมติว่าด้วยการดูแลนิสิตในที่ปรึกษาของอาจารย์สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ดังนี้
1. อาจารย์ ที่ปรึกษานิสิตทุกคนต้องจัดทารายงานสรุปผลการให้คาปรึกษาทุกภาคการศึกษาส่ ง
ประธานหลักสูตร เพื่อรวบรวมและนาเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อรับทราบและหาแนวทางแก้ไข
ในกรณีที่นิสิตมีปัญหาหรือมีผลการเรียนต่า รวมทั้งเพื่อจัดการความเสี่ยงที่นิสิตจะออกจากการศึกษากลางคัน
หรือย้ายคณะ
2. ต้องมีการขยายช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และนิสิตเพิ่ม
มากขึ้น โดยเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่ านทาง Facebook ผ่ านทางไลน์ โดยสร้างกลุ่มเพื่อการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนและนิสิตแต่ละชั้นปี
 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ระบบและกลไก
มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนิสิต และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น 3
ขั้นตอนดังนี้
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ผลการดาเนินงาน
1. หลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อวางแผนจัดทาปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยการนานิสิตออกนอกสถานที่เพื่อศึกษาดูงาน
2. ทางหลักสูตรได้ทาการประเมินระบบการจัดโครงการต่างๆในที่ประชุม เพื่อปรึกษาหารือ และพบว่าในบาง
โครงการมีช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรมไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับเวลาเรียนของนิสิต ทาให้นิสิตต้องขาด
เรียน เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ของนิสิต
3. จากปัญหาที่พบในการดาเนินโครงการ ทางหลักสูตรจึงได้มีการปรับปรุงกระบวนการการจัดโครงการต่างๆ
โดยการปรับเวลาของการจัดโครงการให้สอดคล้องกับเวลาที่นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ เพื่อไม่ให้นิสิตต้องขาด
เรียนเป็นเวลานาน

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

3.4 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ --ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) มีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา (ปี
การศึกษา 2557) จานวน 19 คน ดาเนินการสารวจผลการประเมินคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้
บัณฑิต จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 26.3 ของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) เท่า
กับ..... รายละเอียดดังตาราง
ที่
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดใน มคอ.2
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
1 ด้านคุณธรรมจริยธรรม
4.21 คะแนน
2 ด้านความรู้
4.00 คะแนน
3 ด้านทักษะทางปัญญา
4.22 คะแนน
4 ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
4.29 คะแนน
5 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
4.28 คะแนน
สารสนเทศ
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินภาพรวม
4.21 คะแนน
3.5 รายงานผลการดาเนินงาน ข้อมูลภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต --ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

จานวนบัณฑิตทั้งหมด
21
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
18
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ)
11
- ตรงสาขาที่เรียน
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ร้อยละ

61.11

20

ข้อมูลพืน้ ฐาน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)

จานวน
4

ร้อยละ
22.22

4.17 คะแนน

3.6 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของนิสิต
- นิสิตรหัส 55 รับเข้าศึกษาจานวน 35 คน ปีการศึกษา 2558 อัตราการคงอยู่ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 91.42
- นิสิตรหัส 56 รับเข้าศึกษาจานวน 54 คน ปีการศึกษา 2558 อัตราการคงอยู่ 45 คน คิดเป็นร้อยละ 80.35
- นิสิตรหัส 57 รับเข้าศึกษาจานวน 37 คนปีการศึกษา 2558 อัตราการคงอยู่ 30 คน คิดเป็นร้อยละ 81.08
- นิสิตรหัส 58 รับเข้าศึกษาจานวน 45 คน
การสาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา
จานวนนิสิตชั้นปีสุดท้าย จานวนนิสิตที่สาเร็จการศึกษา/
ที่รับเข้า
ร้อยละ
2553
30
28 (93.33 %)
2554
22
21 (95.45%)
2555
32
32 (100%)
ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
ผลที่เกิด นิสิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 3.89 (จากคะแนนเต็ม 5)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
4.1ข้อมูลรายวิชา
ชื่อรายวิชา

ภาค
จานวนนิสิตที่ จานวนนิสิตที่
A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- F S U V W L
การศึกษา
ลงทะเบียนเรียน สอบผ่าน

Basic English
Speaking for
Communication

1/58

5

10 17

6 3

2 2

Basic English
Grammar for
Communication

1/58

2

3 5

8 15

10 1

Advanced English
Grammar for
Communication

1/58

1

2 6

5 6

5 4

1

30

English Speaking for
Explanation and
Presentation

1/58

5

5 9

4 4

4

1

32

Cross-Cultural
Communication

1/58

4

7 10

5 2

2 1

31

Basic Chinese 1
(2EIC)

1/58

2

5 3

5 3

4 4

26

Basic French 1 (2EIC)

1/58

Hospitality and
Communication Arts

1/58

7

English Reading and
Interpretation

1/58

3

Basic Translation

1/58

English for Public
Relations

1/58

English for NoteTaking and
Summarizing

1

46

46

2 2 1 1

6

5 6

13 1

32

3 4

4 8

8 5

2

16 12

8 3

2

7 22

7 3

1/58

6

8 4

8 5

3 6

1

41

English and
American Cultural
Background

1/58

6

3 9

10 5

4 1

3

41

English for Tourism
and Tour Guide

1/58

7

8 9

10 6

1

41

Basic Chinese 2
(3EIC)

1/58

5

2 6

6 6

4 4

33

Basic French 2 (3EIC)

1/58

2

2

1

1

6

English for Business

1/58

1

4 8

13 4

1

31

5

40
41
41
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Correspondence
Academic Writing

1/58

Business Translation

1/58

Basic Thai-Chinese
Translation (4EIC)

1/58

Basic Thai-French
Translation (4EIC)

1/58

5 3

4 8

4

6 11

9 1

2

6 5

6 2

1 5

4

8 3

31
31

1

22
10

Basic English Reading
2/58
for Comprehension

3

9 10

11 4

4 2

1

44

Basic English Writing
for Communication

2/58

4

12 13

6 8

1

1

45

English Phonetics

2/58

1

3 6

12 6

4 7

5

44

English for
Negotiation

2/58

4

6 3

4 6

English Speaking for
Office
Communication

2/58

8

6 4

4 1

English Writing for
Office
Communication

2/58

5

9 4

6 4

Introduction to
International
Business

2/58

Basic Chinese 2
(2EIC)

2/58

Basic French 2 (2EIC)

2/58

TEFL

2/58

Basic Chinese 3
(3EIC)

31
3

2

28

3

31

34
5

5 3

4 1

3 2

23

1 1

4

6

15

11 7

7 1

41

2/58

5

3 9

6 4

Basic French 3 (3EIC)

2/58

2

2 1

1

6

Spontaneous
Translation (3EIC)

2/58

2

7 19

9 4

41

English Academic
Writing

2/58

3 3

11 11

English Literary
Reading

2/58

1

7 5

25 1

English Public
Speaking and
Debate

2/58

10

10 4

8 7

2

English in
2/58
Entertainment Media

5

8 4

9 4

5 5

2 4

6 2

33

1
1

3

40
40
41

1
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English Project

2/58

26

6

32

Spontaneous
Translation (4EIC)

2/58

2

5 18

7 1

English in Legal
Documents

2/58

4 13

13

Chinese for Business
Communication
(4EIC)

2/58

3

7 5

4 2

French for Business
Communication
(4EIC)

2/58

2

4

2 2

33
2

32
1

1
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4.2 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้
ผิดปกติ

มาตรการแก้ไข

-

-

-

-

-

-

4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้

-

-

-

-

-

4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ชื่อรายวิชา
Cross-cultural
Communication

ภาคการศึกษา
1/2558

English Reading and
Interpretation
English for Public
Relations

1/2558

English for Note-Taking
and Summarizing

1/2558

English and American

1/2558

ผลการประเมินโดยนักศึกษา

1/2558
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แผนการปรับปรุง
ปรับเปลีย่ นการทาแบบฝึกหัด
และกิจกรรมให้เหมาะสมกับ
ช่วงเวลา
เพิ่มการรายงานรายบุคคลและ
การทดสอบย่อย
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้
สอดคล้องกับความสามารถ
ของนิสิตในลาดับต่อไป
พยายามไม่นัดชดเชยนอกเวลา
เรียน และกาหนดงาน/
กิจกรรม โดยแจ้งให้นิสติ ทราบ
ล่วงหน้า
เปิดโอกาสให้นิสิตได้มีการ
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Cultural Background
English for Tourism and
Tour Guide
Business Translation
Basic English Reading for
Comprehension

นาเสนอมากขึ้น
ปรับปรุงเนื้อหาวิชาให้ทันโลก
ทันสมัยอยู่เสมอ
ปรับกิจกรรมให้น่าสนใจขึ้น
ปรับเปลีย่ นการทาแบบฝึกหัด
ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา และ
ปรับบทเรียนให้เข้ากับ
เหตุการณ์ปัจจุบันให้มากขึ้น
เพิ่มคะแนนการฝึกออกเสียง
ด้วยตนเองเพื่อกระตุ้นให้นิสติ
ฝึกออกเสียงภายนอก
ห้องเรียนมากยิ่งขึ้น
ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้
สอดคล้องกับความสามารถ
ของนิสิตในลาดับต่อไป
ให้นิสิตได้ฝึกฝนการใช้
ภาษาอังกฤษโดยการทา
แบบฝึกหัดให้มากขึ้น
จัดให้นิสิตได้มีการฝึกแปล
เดี่ยวมากขึ้น
เพิ่มการรายงานรายบุคคลและ
การทดสอบย่อย
ปรับเปลีย่ นการทาแบบฝึกหัด
ให้เหมาะสมกับช่วงเวลา

1/2558
1/2558
2/2558

English Phonetics

2/2558

English Public Speaking
and Debate

2/2558

English in Legal
Documents

2/2558

Spontaneous Translation

2/2558

English Academic Writing

2/2558

English Literary Reading

2/2558

4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ด้านความรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
นิสิตต้องไปฝึกฝนเพิ่มเติมเอง ข้อเสนอแนะควรเพิ่มเวลาในการทา
แบบฝึกหัดในชั้นเรียนให้มากขึ้น
นิสิตเข้าเรียนสาย ข้อเสนอแนะจัดให้มีการทดสอบย่อยเก็บ
คะแนนต้นชั่วโมงทุกคาบ นิสติ ขาดเรียนหรือมาสายก็จะไม่ได้
คะแนนส่วนนั้นซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนวิชานั้นๆ
นิสิตไม่มีเวลาในการคิดวิเคราะห์แบบฝึกหัด ข้อเสนอแนะควรให้
นิสิตคิดวิเคราะห์ในเวลาเรียน
นิสิตบางคนไม่ช่วยงานเพื่อนเวลาทางานกลุ่ม ข้อเสนอแนะให้
สมาชิกในกลุ่มประเมินการทางานของกันและกันและเอาผลการ
ประเมินนั้นมาเป็นส่วนหนึ่งของคะแนน
นิสิตไม่ชอบคิดวิเคราะห์แบบฝึกหัด
ข้อเสนอแนะควรดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิดเป็นรายบุคคลและราย
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กลุ่ม

4.6 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จานวนอาจารย์ใหม่
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

มี

...ไม่มี
1
1

4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จดั หรือเข้าร่วม

ไม่มี

จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม

ไม่มี

จานวนบุคลากรสายสนับสนุน สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่
ที่เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

ไม่มี

ไม่มี

4.8 รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-ผลการดาเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
เนื่องจากหลักสูตรเป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2555 ซึ่งยังไม่ถึงกาหนดในการออกแบบ
หลักสูตร และจะครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2560 ดังนั้นทางหลักสูตรจึงไม่มีการออกแบบ
หลักสูตรในปี พ.ศ. 2558
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
ผลการดาเนินงานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ
(หลักสูตรนานาชาติ) ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาดังนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอน มีการประชุม วางแผน ร่วมกันเพื่อปรับปรุงเนื้อหา
สาระรายวิชา ก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อให้ทันสมัย โดยคณาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
นานาชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้นาผลการประเมิน ข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการการจากการที่นิสิตไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในช่วงหยุดภาคเรียนฤดูร้อนของปีการศึกษา 2557 ซึ่งเก็บรวมรวมข้อมูลโดยอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่ได้ออกนิเทศนิสิตฝึกงานมาเป็นข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาปรับ-เพิ่ม-ลดเนื้อหาของ
รายวิชาต่างๆ ก่อนการเปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2558
ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรประเมินระบบ วิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ในการดาเนินงาน พบว่า
ปัญหาที่เกิดจากการฝึกงานคือระยะเวลาในการฝึกมีเวลาสั้น ไม่เพียงพอต่อการเรียนรู้งาน กรรมการหลักสูตรมี
มติปรับกระบวนการการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการนิสิตและ
ตลาดแรงงาน โดยปรับโครงสร้างรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนทุกรายวิชาครบได้ภายในชั้นปีที่สี่
ภาคการศึกษาที่ 1 เพื่อให้นิสิตได้ฝึกงานในภาคเรียนที่สองแทนที่จะฝึกงานในช่วงปิดภาคการศึกษาเหมือน
อย่างที่ผ่านมา
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
.................................................................................................................................................................
4.9 รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2-ผลการดาเนินงาน
การกาหนดผู้สอน
ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร กาหนดรายวิชาเอกและชื่ออาจารย์ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่
1/2558 ตามความสอดคล้องกับ มคอ 2 จานวนทั้งสิ้น 21 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2/2558 จานวน
ทั้งสิ้น 22 วิชา โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้สอนเป็นหลัก รวม
ไปถึงได้มีการเชิญอาจารย์ภายนอกสาขาวิชาและภายนอกคณะที่มี คุณวุฒิและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เป็น
อาจารย์ประจารายวิชา เช่น วิชาที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจการโรงแรม และวิชา
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ เป็นต้น
จากมติที่ประชุมเพื่อประเมินระบบในการกาหนดผู้สอน พบว่าระบบการกาหนดตัวผู้สอนยังมีปัญหา
ในบางวิชา เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนในบางวิชาไม่มีความถนัดในวิชานั้นโดยตรง ทางหลักสูตรได้ประชุมและมี
การปรับระบบการกาหนดผู้สอนใหม่ในปีการศึกษา 2558 โดยให้ผู้สอนในรายวิชาที่เป็นความถนัดเฉพาะทาง
ต้องมีวุฒิตรงกับวิชาที่สอนจริงๆ ยกตัวอย่างเช่นในรายวิชา 0105356 English for Tourism and Tour
Guide ทางหลักสูตรได้เชิญ อ.ทรงพล อุทัยสาห์ จากคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งเป็นผู้มีวุฒิและ
ประสบการณ์ตรงกับเนื้อหาหลักในรายวิชา มาเป็นอาจารย์ผู้สอนโดยตรง
การกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ 3 และ มคอ 4) และการจัดการเรียนการ
สอน
หลักสูตรมีระบบและกลไกการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ 3 และ
มคอ 4) การจัดการเรียนการสอน โดย
 อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการ กากับดูแลให้กระบวนการเรียนการสอนดาเนินตามเงื่อนไข และ
ระบบที่กาหนดไว้ โดยเริ่มจากการประชุมอาจารย์ผู้สอน เพื่อชี้แจงการทาเอกสาร มคอ 3 ให้สอดคล้องกับ
รายละเอียดตาม แผนการศึกษา มคอ 2
 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้กากับดูแล ติดตามและตรวจสอบแผนการจัดการเรียนการสอนตาม
แบบ มคอ 3 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีการติดตามการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย ตามที่ได้มีการวางแผนและเสนอของบประมาณไว้
 อาจารย์ผู้สอน ทาการสอน จัดสอบ วัดผล ประเมินผลการเรียนรายวิชา ตามรายละเอียดใน
มคอ 3
 อาจารย์ประจาหลักสูตร ประชุม หารือ กากับติดตาม และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตลอดจนการบริหารจัดการเรียนการสอนในการพิจารณาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน
ในแต่ละรายวิชา ให้เป็นไปตามเอกสาร มคอ 3 โดยรายงานใน มคอ 5
 หลักสูตรฯ ภายใต้ระบบการกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาผลการเรียน
ผลการประเมินการสอนฯ ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ รายงานผลการดาเนินงานตามแบบ มคอ 5 และ มคอ
7 (ภาคการศึกษาที่ 2) และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯ ได้ทาการเปิดรายวิชาในภาคเรียนที่ 1/2558 จานวน 21 รายวิชา
และภาคเรียนที่ 2/2558 จานวน 22 รายวิชา รวมเป็น 45 รายวิชา ได้ดาเนินการตามขั้นตอนของการกากับ
ติดตามและการตรวจสอบการจัดการแผนการเรียนรู้(มคอ. 3 และ มคอ. 4 ) และการจัดการเรียนการสอนตาม
ระบบและขั้นตอนของการกากับ ติดตามและการตรวจสอบผลการเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอน จาก
การประเมินกระบวนการ ติดตามและการตรวจสอบผลการเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอนนั้น ทาง
หลักสูตรฯได้ข้อเสนอแนะจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องแบบฟอร์มการเขียนแผนการเรียนรู้(มคอ. 3 และ
มคอ. 4 ) ว่า อยากให้หลักสูตรฯจัดทาแบบฟอร์มเป็นฉบับภาษาอังกฤษ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับ
อาจารย์ผู้เขี่ยวชาญที่ไม่ถนัดในภาษาไทย ซึ่งข้อเสนอแนะนี้ทางหลักสูตรฯได้ปรับกระบวนการโดยจัดทา
แบบฟอร์ม มคอ3และมคอ5 เป็นภาษาอังกฤษให้อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติได้นาไปใช้ในปี 2559 ต่อไป
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการหลักสูตรมีการประชุมเพื่อประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มี
การบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมจากปีการศึกษา
2557 พบว่าระบบการจัดการเรียนการสอนยังมีการบูรณาการกับการเรียนไม่เพียงพอ ในปี2558 กรรมการได้มี
มติที่ประชุมให้ปรับระบบให้มีการบูรราการการเรียนการสอนกับกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคมและ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ให้มากขึ้น โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงระบบดังนี้
 มีการประชุมวางแผน จัดทางบประมาณ กาหนดรายวิชาที่สอดคล้องกับโครงการบริการวิชาการ รวมไป
ถึงมีการประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อชี้แจงการทาเอกสาร มคอ 3 โดยการนาเอาโครงการ
บริการวิชาการและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมมาบูรณาการกับรายวิชา ดังต่อไปนี้
ที่
1
2
3

ชื่อโครงการบริการวิชาการ
โครงการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ
โครงการพีส่ อนภาษาเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองมหาสารคาม
โครงการสนับสนุนทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ชื่อรายวิชา
TEFL
TEFL

- Hospitality and Communication Arts
- English for Tourism and Tour Guide

 อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ กากับ ติดตาม ให้กระบวนการเรียนการสอนดาเนินตามเงื่อนไข และระบบที่
กาหนดไว้ใน มคอ 3 รวมทั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ร่วมกับฝ่ายแผนและประกันคุณภาพของคณะฯกากับ
ติดตามการ จัดโครงการบริการวิชาการ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้
 การสรุปผล การบูรณาการรายวิชากับการบริการวิชาการ ได้จัดทารูปเล่มสรุปรายงานการดาเนิน
โครงการ สรุปงบประมาณ เสนอฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

28

ผลการดาเนินงาน
 อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทาผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ 7 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2558
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
4.10 รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3-ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์ Curriculum mapping ในรายวิชาที่สอน ในส่วนของคุณลักษณะที่ต้องการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน
 อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ 3-4
 อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ระบุใน มคอ 3
หลังจากภาคการเรียนที่1/2558เสร็จสิ้น กรรมการหลักสูตรมีการประชุมเพื่อประเมินระบบการเรียนรู้
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากการประเมินพบว่าในบางรายวิชามีความ
คลาดเคลื่อนในการวัดและประเมินผลเนื่องจากอาจารย์ชาวต่างชาติบางท่านใช้เกณฑ์ในการประเมินที่ไม่
ตรงกับทางมหาวิทยาลัยกาหนด หลังจากการประเมินระบบทางกรรมการหลักสูตรมีการปรับปรุงระบบ
โดยกาหนดให้มีการประชุมชี้แจงการวัดและประเมินผลให้กับอาจารย์ชาวต่างชาติก่อนเปิดภาคการเรียน
ที2่ /2558 เพื่อให้มีการวัดและประเมินผลเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
 อาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ระบุใน มคอ 3
 อาจารย์ผู้สอนส่งเกรดรายวิชาต่างๆ ให้ที่ประชุมภาควิชาฯ เพื่อให้คณะกรรมการภาควิชาฯ เห็นชอบผล
การประเมินผู้เรียนรายวิชา (ผู้สอนแก้ไขผลการประเมินผู้เรียนรายวิชาในกรณีที่คณะกรรมการที่
เกี่ยวข้องแนะนา)
 แจ้งผลการประเมินผู้เรียนรายวิชาระบบลงทะเบียนรายวิชา
 เสนอคณะกรรมการที่แก้ข้องในกรณีที่มีการแก้ไขผลการประเมินผู้เรียนรายวิชา และแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ
 อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ 5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคเรียน
 คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสรุปผลการประเมินผู้เรียนรายวิชาในภาพรวมเพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
หลังจากภาคการเรียนที่1/2558เสร็จสิ้น กรรมการหลักสูตรมีการประชุมเพื่อประเมินระบบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต จากการประเมินพบว่าในบางรายวิชามีความคลาดเคลื่อนในการวัดและ
ประเมินผลเนื่องจากอาจารย์ชาวต่างชาติบางท่านลงคะแนนเก็บในระบบผิดพลาด ทาให้ผลการเรียนของ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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นิสิตผิดพลาดตามไปด้วย ทางกรรมการหลักสูตรจึงมีการปรับระบบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
ในปีการศึกษา 2/2558 โดยมีการตรวจสอบคะแนนเก็บจากระบบของอาจารย์ชาวต่างชาติโดยอาจารย์
ชาวไทยก่อนที่จะรายงานผลการเรียนรู้ และได้มีการทาเรื่องเพื่อแก้ไขผลการเรียนรู้ในรายวิชาที่มีการ
ประเมินผิดพลาดในภาคการศึกษาที่ 1/2558 อีกด้วย
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ 5 มคอ 6 และมคอ

7)

 จัดทา มคอ 5 มคอ 6 และมคอ 7
 เสนอกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป
กรรมการหลักสูตรมีการประเมินระบบการจัดทา มคอ5 มคอ 6 และมคอ 7 จากการประเมินระบบ
พบว่า ในการจัดทา มคอ7 ในปี 2557 เป็นหน้าที่รับผิดชอบของประธานหลักสูตรแต่เพียงผู้เดียว ในปี
การศึกษา 2558 กรรมการหลักสูตรมีการปรับระบบการจัดทา มคอ7 โดยแบ่งการรับผิดชอบแต่ละตัว
บ่งชี้ให้กรรมการหลักสูตรทุกคนมีหน้าที่ดูแลอย่างเท่าเทียมกัน และมีการติดตามตรวจสอบโดยประธาน
หลักสูตร
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

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

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

ผลการดาเนินงาน

1. ประชุมเพื่อการวางแผนการดาเนินงานหลักสูตร ติดตามการ
ดาเนินงานหลักสูตร ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร ในปีการศึกษา
2558 จานวน 4 ครั้ง มีอาจารย์ประหลักสูตรเข้าร่วมประชุม
จานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ทั้ง 4 ครั้ง
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ ไม่มี มคอ.1
โดยรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กาหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 5 ด้านอย่างครบถ้วน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้าน
ความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

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

ผลการดาเนินงาน

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดของ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดสอน
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก ดังนี้
-ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 21 รายวิชา
รายวิชา
ดาเนินงานเสร็จสิ้นทุกรายวิชาในวันที่ 3 สิงหาคม 2558
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 22 รายวิชา
ดาเนินงานเสร็จสิ้นทุกรายวิชาในวันที่ 4 มกราคม 2558
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 มีการจัดทารายงาน
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของ
ผลการดาเนินงานของรายวิชา มคอ.5 และรายงานผลการ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค ดาเนินงานของประสบการณ์ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละ
ภาคการศึกษา ดังนี้
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา

-ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 21 รายวิชา และมีการจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินงานของประสบการณ์ทั้งหมด 21 รายวิชา
ดาเนินงานเสร็จสิ้นทุกรายวิชาในวันที่ 14 มกราคม 2559
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 22 รายวิชา และมีการจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการ
ดาเนินงานของประสบการณ์ทั้งหมด 22 รายวิชา
ดาเนินงานเสร็จสิ้นทุกรายวิชาในวันที่ 9 มิถุนายน 2559
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2558 วันที่ 9
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง พฤษภาคม 2559
สิ้นสุดปีการศึกษา
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
2. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 7
กรกฎาคม 2559
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

ผลการดาเนินงาน
-- ปีการศึกษา 2558 เปิดสอน 43 รายวิชา และมีรายวิชาที่ได้รับ

การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 14 รายวิชา รายวิชาที่ได้รับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 32.55 ของรายวิชาทั้งหมด
-ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 21 รายวิชา และมีรายวิชาที่
ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 7 รายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 22 รายวิชา และมีรายวิชาที่มี
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 7 รายวิชา
รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 32.55
ของรายวิชาทั้งหมด (ตามแบบฟอร์ม)
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน

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

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
ปีการศึกษา 2557
1. หลักสูตรควรมีการเตรียมพร้อม
ให้แก่นิสิตชั้นปีสดุ ท้ายในการสอบวัด
ระดับภาษาก่อน ก่อนจบไปสู่
ตลาดแรงงาน

2.เพิ่มระยะเวลาในการฝึกงานให้แก่
นิสิตเพื่อเพิ่มประสบการณ์และโอกาส
ในการได้งานหลังจากสาเร็จการศึกษา

การดาเนินงานปรับปรุง
1. หลักสูตรฯได้ มีการจัด
โครงการอบรมพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียม
ความพร้อมในการสอบวัด
ระดับภาษาให้แก่นิสติ
(TOEIC) พร้อมทั้งจัดให้มีการ
สอบจริงจากทางศูนย์สอบ
หลังจากการฝึกอบรม
2. เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาใน
การออกฝึกงานของนิสิตจาก
ช่วงภาคฤดูรอน ระยะเวลา 23 เดือน เป็นช่วงปีสี่ภาค
การศึกษาที่ 2 ระยะเวลา 4
เดือน ทั้งนี้เพือ่ เพิ่ม
ประสบการณ์และโอกาสใน
การได้งานหลังจากสาเร็จ
การศึกษา

สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน

ผลการดาเนินงาน

มีอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ 1 ท่าน คือ อ.ธนิดา ศรีปัจฉิม ได้รับ
การปฐมนิเทศในการประชุมคณะกรรมการประจาหลักสูตรฯ ครั้งที่
1/ ปีการศึกษา 2558 ในวาระแนะนาอาจารย์ใหม่ และมีการแจ้ง
ภาระหน้าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร และได้เข้า กิจกรรม
พัฒนาการเรียนการสอนที่คณะจัด
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อ 9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง

อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน และได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จานวน 5 คน
ที่

ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

1 อ.อรรถพล ศรีประเสริฐ

2 อ.ทวีพงษ์ สืบวัฒนะ

3 อ.หทัย ไชยงาม

4 อ.แตงอ่อน ศรีรักษ์

5 อ.ธนิดา ศรีปัจฉิม

หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ

เข้าร่วมประชุมวิชาการ
Thailand TESOL 2016
วันที่ 29-30 มกราคม 2559
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
Thailand TESOL 2016
วันที่ 29-30 มกราคม 2559
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
Thailand TESOL 2016
วันที่ 29-30 มกราคม 2559
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
Thailand TESOL 2016
วันที่ 29-30 มกราคม 2559
เข้าร่วมประชุมวิชาการ
Thailand TESOL 2016
วันที่ 29-30 มกราคม 2559

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
ทางหลักสูตรไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไม่ขอรับ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ การประเมินในตัวบ่งชี้นี้
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสดุ ท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรมี
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
ค่าเฉลี่ย 4.02 (ระดับดี)
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีT้ QF
ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดาเนินงาน
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลีย่ 4.21 (ระดับดี)

1. ตัวบ่งชี้TQFตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 11 ตัวบ่งชี้
2. มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จานวน 11 ตัวบ่งชี้
3. คิดเป็นร้อยละ100 ที่ผ่านตามเกณฑ์
4. คิดเป็น 5 คะแนน

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

ข้อมูลรายละเอียด
เนื่องจากหลักสูตรเป็นหลักสูตรนานาชาติ จึงจาเป็นต้องใช้อาจารย์ผสู้ อน
ที่สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสอนได้ ด้วยเหตุนี้จึงทาให้เกิดข้อจากัดใน
การเปิดวิชาเลือกให้แก่นิสติ
วิชาเลือกบางวิชาไม่สามารถเปิดสอนได้เนื่องด้วยข้อจากัดของอาจารย์
เชิญอาจารย์จากภายนอกหรือผูเ้ ชี่ยวชาญมาเป็นอาจารย์พิเศษในวิชา
เลือกบางวิชา

5.2 รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ --ตัวบ่งชี้ 6.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน ประชุม ได้จัดประชุมเพื่อนาข้อเสนอจากนิสิตที่แจ้งความประสงค์ให้
หลักสูตรได้จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มาจัดทาเป็นหัวข้อประชุมเรื่องการพัฒนาระบบและกลไกการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ประกอบด้วย
 สารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากนิสิตโดยตรงผ่านรายวิชาเรียนต่างๆ ของหลักสูตรฯ
 วิเคราะห์ จัดลาดับการพัฒนา จัดหาอุปกรณ์สนับสุนนการเรียนรู้ และจัดทาแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยโดยใช้
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
 กากับ ดูแล การใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
ในปีการศึกษา 2557 จากมติที่ประชุมกรรมการหลักสูตร ฯ ได้ทาการจัดห้องศึกษาด้วยตนเองคือห้อง
HS 402 ซึ่งเป็นห้องนี้ที่มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คือ หนังสือ แบบตาราเรียนต่างๆ เพื่อให้นิสิตได้ใช้เวลาว่างเพื่อ
เข้าใช้ในการศึกษาและฝึกฝนทักษะภาษาด้านต่างๆ เป็นสถานที่อ่ านหนังสือทบทวน ทั้งยังเป็นที่นัดพบเพื่อ
ปรึกษาเรื่องงานเพื่อให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการผ่านการเรียนรู้ร่วมกัน
การประเมินผลการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ในปีการศึกษา 2558 มีการประชุมกรรมการหลักสูตรเพื่อพิจารณาทบทวนระบบ กลไกในการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ผลการประชุมพบว่า ข้อคิดเห็นที่เสนอผ่านทางระบบประเมินของนิสิตเรื่องสิ่งสนับสนุน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
การเรียนรู้ไม่เพียงพอและไม่ตรงต่อความต้องการของนิสิต เนื่องจากห้อง HS 402 ที่ได้จัดทานั้นยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของนิสิตในหลักสูตรได้ครบทุกด้าน ทางกรรมการประจาหลักสูตรฯ มีมติในที่ประชุมให้
จัดประชุมกรรการหลักสูตรร่วมกับนิสิตทั้ง 4 ชั้นปี เพี่อสรุปหาข้อตกลงร่วมกันในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการของนิสิต มีการปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยการให้นิสิตมี
โอกาสได้แสดงความคิดเห็นในการจัดการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ข้อสรุปในที่ประชุมจากการนาเสนอของนิสิตที่
ต้องการให้มีสิ่งสนับสนุนเรื่องการเตรียมสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา
(TOEFL) และการได้ฝึกสนทนาด้วยภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนกับชาวต่างชาติที่เป็นเจ้าของภาษาเพิ่มเติม
(Conversation Table) ทีท่ างหลักสูตรได้ประสานขอความอนุเคราะห์ใช้ห้อง American Corner โดยขอเข้าใช้
ทั้งในแบบเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนที่ปรากฏในตารางเรียนของนิสิต ซึ่งเข้าใช้เป็นบางสัปดาห์ตามหัวข้อ
การเรียนที่เหมาะสม และมีทั้งที่มอบหมายให้นิสิตในหลักสูตรเข้าไปค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมจากสื่อต่างๆ ที่เป็น
เอกสารและอิเล็กทรอนิคส์ ทั้งนี้นิสิตในหลักสูตรได้มีโอกาสเข้าใช้สื่อต่างๆ ตามที่ต้องการทั้งในการเตรียมสอบ
วัดความรู้ภาษาอังกฤษและการฝึกสนทนาภาษาอังกฤษตามความต้องการของนิสิตในหลักสูตรฯ ด้านสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

ในปีการศึกษา 2558 ในปีการศึกษานี้ หลักสูตรมีสิ่งอานวยความสะดวกและส่งสนับสนุนการเรียนรู้
ดังต่อไปนี้
1. หนังสือ ตารา จากสานักวิทยบริการ ภาษาไทย จานวน 6972 เล่ม ภาษาอังกฤษ 4014 เล่ม
2. ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) จานวน 6 แหล่ง
3. ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์ต่างประเทศ) จานวน 17 แหล่ง
4. โต๊ะทางาน จานวน 5 ชุด
5. คอมพิวเตอร์ จานวน 1 เครื่อง
6. ตู้วางหนังสือ จานวน 7 หลัง
7. ตู้เก็บเอกสาร จานวน 3 หลัง
8. ตู้เก็บของ จานวน 3 หลัง
9. เครื่องปริ๊นเตอร์ จานวน 3 เครื่อง
10. ลาโพง จานวน 2 เครื่อง
ซึ่งจากการประเมินจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
โดยการสัมภาษณ์นิสิต พบว่า นิสิตอยากให้มีมุมอ่านหนังสือหรือมุมค้นคว้าในห้องสาขาฯวิชา เพื่อใช้ในการ
ค้นคว้าหนังสือเพิ่มเติม ซึ่งทางหลักสูตรได้ร่วมมือกับศูนย์ American Corner เพื่อจัดมุมอ่านหนังสือให้กับนิสิต
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสู ตรได้ ส ารวจความพึงพอใจของนิ สิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งพบว่า นิสิ ตได้รับความพึงพอใจที่
ค่าเฉลี่ย 4.08 (ระดับดี) จากที่ได้ผลการประเมินแล้วหลักสูตรได้นาข้อมูลฯ เสนอวาระ ต่อที่ประชุมกรรมการ
ประจาหลักสูตร เมื่อคราวประชุม ครั้งที่ 4/ปีการศึกษา 2558 เพื่อพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
ตลอดจนวางแผนการดาเนินงานในปีถัดไป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
6.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ประเด็น
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

ข้อมูลรายละเอียด
*************************

6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็น
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด

6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็น

ข้อมูลรายละเอียด

กระบวนการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี
ประเด็น
การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลรายละเอียด
มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรบ่อย
เนื่องจากอาจารย์ชาวต่างชาติลาออก ทางหลักสูตร
จึงแก้ไขโดยเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็น
อาจารย์ชาวไทยทั้งหมด เพื่อให้การบริหารหลักสูตร
มีความต่อเนื่อง
มีการเปลี่ยนแปลงการเปิดปิดภาคเรียนเพื่อให้
สอดคล้องกับอาเซียน มีผลกระทบต่อการดาเนิน
โครงการต่างๆ

หมวดที่ 8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการดาเนินงาน
1. โครงการสนับสนุนทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม
2. โครงการบรรยายพิเศษพัฒนาการเรียน
การสอน
3. โครงการค่ายภาษาอังกฤษบริการ
วิชาการนิสิต EIC
4.โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษา ปี4
(TOEIC)
5. โครงการ Senior Project
6. โครงการนิเทศและสัมมนาเด็กฝึกงาน
7. โครงการปรับระดับภาษา ปี 1
8. โครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ 4 ชั้นปี
9. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
นอกสถานที่ ปี2
10. โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ปี 3

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ผู้รับผิดชอบ
พ.ย.58
ทวีพงษ์ สืบวัฒนะ
ธนิดา ศรีปัจฉิม
พ.ย.58
หทัย ไชยงาม
มี.ค. 59
แตงอ่อน ศรีรักษ์
ก.พ.59
ทวีพงษ์ สืบวัฒนะ
มี.ค.59

แตงอ่อน ศรีรักษ์

เม.ย.59
ก.ค.59
ส.ค.59

หทัย ไชยงาม
หทัย ไชยงาม
แตงอ่อน ศรีรักษ์

ส.ค.59
ส.ค.59

อรรถพล ศรีประเสริฐ
ธนิดา ศรีปัจฉิม

ส.ค.59

อรรถพล ศรีประเสริฐ

8.2 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
มีการดาเนินการตามแผนเสร็จสิ้นในช่วงเวลาที่วางแผนทั้งสิ้น 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม, โครงการบรรยายพิเศษพัฒนาการเรียนการสอน, .โครงการเตรียมความพร้อมด้านภาษา ปี4 (TOEIC), โครงการ
Senior Project มี หนึ่ งโครงการที่ไ ม่ส ามารถดาเนิ นตามแผนได้เ นื่อ งจากข้ อจากัด ในการเปิ ดปิ ดภาคเรียนคือ โครงการ ค่า ย
ภาษาอังกฤษบริการวิชาการนิสิต EIC ทางหลักสูตรจึงได้เลื่อนโครงการนี้ไปจัดในเดือนกรกฎาคม 2559 มี 5 โครงการที่ยังไม่ถึง
กาหนดเวลาในการดาเนินโครงการได้แก่ โครงการนิเทศและสัมมนาเด็กฝึกงาน, โครงการปรับระดับภาษา ปี 1, โครงการสานสัมพันธ์
น้องพี่ 4 ชั้นปี, โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการนอกสถานที่ ปี2, โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศ ปี 3

หมวดที่ 9 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
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ตารางผลคะแนนการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ตัวชี้บ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน

ผ่าน

ค่าเฉลี่ย....
ร้อยละ.......

4.21
4.17

-

2
3
3

ร้อยละ.......
ร้อยละ.......
ร้อยละ.......

3
0
0
0
0

-

3

ร้อยละ.......

3
3
3
5

3
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ตัวชี้บ่งชี้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน

3.03
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