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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ…2556...
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2558
(ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2558 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2559)

วันที่รายงาน………………………………………..
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1

รับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. ประธานหลักสูตร : __________อาจารย์สายไหม ไชยศิรินทร์____________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ___อาจารย์นิรันดร คานุ________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ___อาจารย์วชิราภรณ์ วรรณโชติ__________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร : _______อาจารย์ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร_________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร : _______อาจารย์พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
6. เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ : __________________________
7. เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ : __________________________
วันที่คณบดีเห็นชอบต้องไม่เกิน 60 วัน หลังวันสุดท้ายของภาคการศึกษาที่ 2/2558
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สารบัญ
หมวดที่

หน้า

1 ข้อมูลทั่วไป ...............................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดย สกอ. --ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-- .......................................................................................
2 อาจารย์ .....................................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.2-- ..............................................
รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-- .........................
รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-- .........................................
3 นิสิตและบัณฑิต .........................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน การรับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-- ......................................................
รายงานผลการดาเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.2-- .............................
รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
--ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-- ....................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน ข้อมูลภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต --ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-- ..............
รายงานผลการดาเนินงาน ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
--ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-- ....................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.3-- ...............................................
4 ข้อมูลสรุปรายวิชา .....................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-- .............................
รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
--ตัวบ่งชี้ 5.2-- .......................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3-- ..............................................
รายงานผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF --ตัวบ่งชี้ 5.4-- ..............
5 การบริหารหลักสูตร ...................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ --ตัวบ่งชี้ 6.1-- .......................................
6 ข้อคิดเห็น ..................................................................................................................................
7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร ................................................................................
8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร .....................................................................................
9 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร ................................................................
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสหลักสูตร ...25510211107255.............................
1.1.1  มี มคอ.1
1.1.2  ไม่มี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร 4 เมษายน 2556
1.3 วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร 29 กุมภาพันธ์ 2559
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน..อาคารศูนย์เรียนรู้พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์..
1.5 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ระบุใน มคอ.2 และ ปัจจุบัน
ที่ระบุใน มคอ.2
1. อาจารย์สายไหม ไชยศิรินทร์
2. อาจารย์นิรันดร คานุ
3. อาจารย์กฤษฎา สิริพัฒนโชติกลุ
4. อาจารย์พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์
5. อาจารย์ศศิประภา จันทะวงศ์

ปัจจุบนั
1. อาจารย์สายไหม ไชยศิรินทร์
2. อาจารย์นิรันดร คานุ
3. อาจารย์ ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร
4. อาจารย์พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์
5. อาจารย์วชิราภรณ์ วรรณโชติ

1.5.2 ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2-รายชื่อ
อาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
1. อ.สายไหม
ไชยศิรินทร์

2. อ.นิรันดร
คานุ

3. อ.ดร.วิไลลักษณ์
อุ่นจิตร

ระดับ
ปีที่จบ
กลุ่มสาขาวิชา
ชื่อหลักสูตร
การศึกษา การศึกษา
ที่จบตาม
ที่จบการศึกษา
ที่จบ
(พ.ศ.)
ISCED
ตรี
2530
ศศ.บ. (การพัฒนา Social and
ชุมชน)
Behavioural
Science
โท
2537
M.Sc.(Rural &
Management
Regional
And
Development Administration
Planning)
ตรี
2540
ศศ.บ. (การพัฒนา Social and
ชุมชน)
Behavioural
Science
โท
2548
ศศ.ม.(สังคม
Sociology and
วิทยาการพัฒนา) Cultural Studies
ตรี

2536

ศศ.บ.(การพัฒนา
ชุมชน)

Social and
Behavioural
Science
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สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา

ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา

การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
Rural
Development
Planning

Asian
Institute of
Technology

การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
สังคมวิทยาการ
พัฒนา

มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ
โรฒ
มหาสารคาม
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รายชื่อ
อาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน

4. อ.พรศิริ
ชีวาพัฒนานุวงศ์

5. อ.วชิราภรณ์
วรรณโชติ

ระดับ
ปีที่จบ
กลุ่มสาขาวิชา
ชื่อหลักสูตร
สาขาวิชาที่จบ
การศึกษา การศึกษา
ที่จบตาม
ที่จบการศึกษา
การศึกษา
ที่จบ
(พ.ศ.)
ISCED
โท
2537
M.A. (Sociology) Sociology and Sociology
Cultural Studies

เอก

2547

ตรี

2541

โท

2546

ตรี

2551

โท

2556

ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา

Western
Illinois
University,
USA
Ph.D.
Sociology and Sociology
University of
(Sociology)
Cultural Studies
Surrey, UK
ศศ.บ. (การพัฒนา Social and
การพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย
ชุมชน
Behavioural
ขอนแก่น
Science
ศศ.ม.(สังคม
Sociology and สังคมวิทยา
มหาวิทยาลัย
วิทยา)
Cultural Studies
ธรรมศาสตร์
สส.บ.(สังคม
Social Work
สังคมสงเคราะห์ มหาวิทยาลัย
สงเคราะห์)
and
ศาสตร์
ธรรมศาสตร์
Counselling
รส.ม.(พัฒนา
Social Work
พัฒนาแรงงาน
มหาวิทยาลัย
แรงงานและ
and
และสวัสดิการ
ธรรมศาสตร์
สวัสดิการ)
Counselling

1.5.3 ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2-รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
1. อ.สายไหม ไชยศิรินทร์
บทความวิชาการ “การจัดพิธสี รงกู่โดยชุมชน ชุมชนกู่กาสิงห์ ตาบล
กู่กาสิงห์อาเภอเกษตรวิสยั จังหวัดร้อยเอ็ด”
2. อ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ
วารสารวิจยั เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม –
3. อ.พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์
มีนาคม 2559 (TCI ฐาน2)
ผลรวมค่าน้าหนักคุณภาพ

ค่าน้าหนักคุณภาพ
0.6

0.6

1.6 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
1. ผศ.ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์
2. ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา
3. ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล
4. อ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ
5. อ.ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง
6. อ.วิทยา อรรถโยโค

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)
1. ผศ.ดร.บังอร กุมพล
2. อ.ปฏิเวทย์ ยาวงษ์
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(ภายนอกมหาวิทยาลัย)
-
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1.7 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
--ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-ข้อที่
1

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

3

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร.5..
คน และไม่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
อื่น พร้อมทั้งประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร.5..คน
มีคุณวุฒิในสาขาทีต่ รงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร.5..คน
มีคุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาโท หรือตาแหน่ง
ทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2556...
ครบวงรอบการปรับปรุงในปีการศึกษา.
2560.. โดยยังไม่ครบกาหนดระยะการ
ปรับปรุง
จึงผ่านเกณฑ์ข้อนี้
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หมวดที่ 2 อาจารย์
2.1 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.2—
ประเด็น
2.1.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2.1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย

ข้อมูล
ร้อยละ.20..
ร้อยละ.0..
ร้อยละ.12..

คะแนนประเมิน
5
0
3
2.67

2.2 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.1—
ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
-ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรศศบ.การพัฒนาชุมชน
1.วางแผนการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.1 ศึกษาคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์TQF
1.2 วิเคราะห์อัตราการคงอยู่และแนวโน้มการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ
1.3 วิเคราะห์อัตรากาลังอาจารย์ประจาภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
1.4 พิจารณาคุณสมบัติของอาจารย์ประจาภาควิชาฯ(ตรงตามเกณฑ์TQF)
1.5 สรุปความต้องการอาจารย์ประจาหลักสูตร (รับอาจารย์ใหม่ หรือปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจา)
2.ดาเนินการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
2.1 เสนอความต้องการอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อที่ประชุมภาควิชา
2.2 ดาเนินการขออนุมัติอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อที่ประชุมกรรมการประจาคณะ
2.3 เสนอขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย
3.ประเมินผลการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
-ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 ท่าน คือ อาจารย์ศศิประภา จันทะวงศ์ ได้รับอนุมัติลาออกจากการ
เป็นอาจารย์ประจามหาวิทยาลัยมหาสารคาม (คาสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ 4163/2558 ลงวันที่ 12 ตุลาคม
พ.ศ.2558) โดยมีผลวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 อาจารย์ประจาหลักสูตรจึงได้มีการดาเนินงานหาอาจารย์ประจา
หลักสูตรมาทดแทน โดยได้มีการดาเนินงานตามขั้นตอนในระบบและกลไกที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สรุปสาระสาคัญ
ดังนี้คือ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
2.). ดาเนินการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร จากวิเคราะห์อัตรากาลังและคุณสมบัติของอาจารย์ประจาภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาที่มีอยู่ในปัจจุบัน พบว่ามีอาจารย์พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์ มีคุณสมบัติที่สอดคล้องกับ
เกณฑ์TQF สามารถเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรแทน อ.ศศิประภา จันทะวงศ์ ได้ (ดูตารางประกอบ)
ชื่ออาจารย์
อ.สายไหม ไชยศิรินทร์
อ.นิรันดร คานุ
อ.ดร.วิไล ักษณ์ อุ่นจิตร
อ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ
อ.วิทยา อรรถโยโค
อ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ
ผศ.ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์
ผศ.ดร.กนกพร รัตนสุธีระกุล
ผศ.ดร.ชูพักตร์ สุทธิสา
อ.กฤษฎา สิริพัฒนโชติกุล
อ.พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์
อ.ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง
ผศ.ดร.ธีระพงษ์ มีไธสง
ผศ.ดร.ฉลอง พันธ์จันทร์
ผศ.ดร.อภิญวัฒน์ โ ธิ์สาน

คุณวุฒิ
MSc.(Rural Development Planning)
ศศ.ม.(สังคมวิทยาการพัฒนา)

PhD.(Sociology)
รส.ม.(พัฒนาแรงงานและสวัสดิการ)

สค.ม.(สังคมวิทยา)
ปรด.(ไทศึกษา)
PhD.(Politics)
PhD.(Rural Development Planning)
PhD.(Social Policy)
วทม.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
ศศ.ม.(สังคมวิทยา)

ปรด.(มานุษยวิทยา)
ปรด.(วัฒนธรรมศาสตร์)
PhD.(Philosophy)
PhD.(Indian Philosophy)

ภาระอาจารย์ประจาหลักสูตร
ศศบ.การพัฒนาชุมชน
ศศบ.การพัฒนาชุมชน
ศศบ.การพัฒนาชุมชน
ศศบ.การพัฒนาชุมชน
กศ.บ.สังคมศึกษา
ศศ.ม.วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
ปรด.ไทศึกษา
ศศ.ม.วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น
ไปช่วยราชการสกว.
ลาศึกษาต่อ
ศศ.ม.ศาสนาและภูมิปัญญา
ศศ.ม.ศาสนาและภูมิปัญญา
ศศ.ม.ศาสนาและภูมิปัญญา
ศศ.ม.ศาสนาและภูมิปัญญา

2). รับสมัครอาจารย์ใหม่ จานวน 1 อัตรา จากการลาออกจาราชการของอ.ศศิประภา จันทะวงศ์ ทาให้อัตรากาลัง
ว่างลง 1 อัตรา ซึ่งที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรมีมติ ให้รับสมัครอาจารย์ใหม่ เพื่อเป็นการรองรับอาจารย์ประจา
หลักสูตรที่มีแผนการศึกษาต่อ โดยมีการกาหนดคุณสมบัติเป็นผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาพัฒนา
ชุมชน/พัฒนาสังคม หรือสังคมสงเคราะห์ หรือสังคมวิทยา หรือมานุษยวิทยา หรือสาขาสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนา ซึ่งมีการดาเนินการรับอาจารย์ใหม่ตาม“ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ว่าด้วยหลักสูตร วิธีการ
สอบแข่งขันหรือการคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชี พ.ศ.2555”
สืบเนื่องจากในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรไม่ผ่านองค์ประกอบที่ 1 เพราะประสบปัญหาความล่าช้าในการ
ดาเนินการพิจารณาและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตร ได้ร่วมกันวิเคราะห์ว่าสาเหตุที่
ล่าช้า คือ การมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนของกรรมการประจาหลักสูตรและขั้นตอนการนาเสนอข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อที่ประชุมภาควิชา ซึ่งภาควิชาไม่ได้มีการประชุมเป็นประจาทุกเดือน ดังนั้น
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาความล่าช้าในการดาเนินการพิจารณาและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ในการเสนอชื่อ
แต่งตั้งอาจารย์พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรในปีการศึกษา 2558 นี้ จึงมีการลดขั้นตอนการ
เสนอต่อที่ประชุมภาควิชา มีเพียงเสนอต่อที่ประชุมกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แล้วผ่านไป
ยังคณะกรรมการวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติอนุมัติให้
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 2/ 2559 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2559 ต่อมาสภา
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคามมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2559 วันที่
25 เมษายน 2559
จากการลดขั้นตอนดังกล่าวสามารถแก้ปัญหาความล่าช้าในการดาเนินการพิจารณาและแต่งตั้งอาจารย์ประจา
หลักสูตรได้ ทาให้หลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตรครบ 5 คน ในวงรอบปีการศึกษา 2558 (ดูแผนภูมิประกอบ)
ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร

ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร

ที่ประชุมภาควิชา

ที่ประชุมกรรมการประจาคณะ

ที่ประชุมกรรมการประจาคณะ

ที่ประชุมกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย

ที่ประชุมกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัย



ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
กระบวนการปีการศึกษา 2557

กระบวนการปีการศึกษา 2558

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
ระบบการบริหารอาจารย์
-ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
วิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
จัดทาแผนบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
ดาเนินการตามแผนบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
ประเมินผลการดาเนินงานบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
-ผลการดาเนินงาน
1. การวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร พบว่าตั้งแต่ ปีการศึกษา 2557-2558
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการปรับเปลี่ยนหลายครั้ง ทั้งนี้มีสาเหตุมาจาก
1.1 อาจารย์ส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาโท จึงมีความจาเป็นในการลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก
1.2 การขาดแรงจูงใจที่ดี (ค่าตอบแทน) ในการปฏิบัติหน้าที่ จึงทาให้อาจารย์ลาออกจากราชการไปประกอบอาชีพอื่น
ที่มีแรงจูงใจที่ดีกว่า
2. การจัดทาแผนบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร จากการวิเคราะห์สถานการณ์และปัจจัยการคงอยู่ของอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตร ทาให้มีการจัดทาแผนบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมจากปี
การศึกษา 2557 (ใช้แผนร่วมกับคณะและภาควิชา) มีรายละเอียดดังนี้
2.1 การกาหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1). จัดทาแผนและดาเนินการรับนิสิต การเตรียมความพร้อมนิสิต และการพัฒนานิสิต
2). จัดให้มีการทารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3/มคอ.4) ทุกรายวิชา ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
3). จัดให้มผี ู้สอนทั้งอาจารย์ประจาและอาจารย์พิเศษ
4). จัดทาตารางเรียน/ตารางสอน ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
5). กากับและติดตามการจัดการสอนและการประเมินผลการเรียนการสอน
6). จัดให้มีการทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา (มคอ.5/มคอ.6) ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
7). จัดให้มีการทวนสอบผลสมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้/ผลการเรียนรู้ในระหว่างปีการศึกษา
8). จัดให้มกี ารทารายงานผลการดาเนินการของหลักสตรู (มคอ.7) ภายใน 60 วัน หลังสิน้ สุดปีการศึกษา
9). กากับและติดตามการนาผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนการสอน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
10. พิจารณาแก้ปัญหาต่างๆ ในการบริหารหลักสูตรเสนอต่อหัวหน้าภาควิชา/คณบดี
ซึง่ ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการแบ่งบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ที่ครอบคลุมภารกิจตามกรอบ
TQF การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ทั้ง 6 องค์ประกอบ และ 14 ตัวบ่งชี้ และภารกิจของการเป็น
อาจารย์มหาวิทยาลัย 4 ด้าน (ดูตาราง) โดยมีข้อตกลงร่วมกันว่า เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และสะสมประสบการณ์ในการ
บริหารหลักสูตร จึงจะมีการหมุนเวียนกันเป็นประธานหลักสูตรทุกๆ 4 ปี
ชื่ออาจารย์
อ.สายไหม ไชยศิรินทร์
อ.นิรันดร คานุ
อ.ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร
อ.พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์
อ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ

ตาแหน่ง
ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
การบริหารอาจารย์ และตัวบ่งชี้ 1.1, 4.1, 4.2,4.3
การรับ/พัฒนานิสิต และตัวบ่งชี้ 3.1, 3.2,3.3
การวิจัยและตัวบ่งชี้ 6.1
การบริการวิชาการและตัวบ่งชี้ 2.1, 2.2
การจัดการเรียนการสอน/ตัวบ่งชี้ 5.1, 5.2, 5.3, 5.4

2.2 แผนปฏิบัติราชการประจาปีของอาจารย์ประจาหลักสูตร ภายใต้นโยบายและระบบการบริหารบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์
ประจาหลักสูตรทุกคนต้องเสนอแผนปฏิบัติราชการประจาปี (ป.01) ใน 2 ช่วงเวลา คือเดือนตุลาคม และเดือน
เมษายน โดยข้อมูลแผนในป.01 ได้ระบุแผนการสอน แผนการวิจัย แผนการบริการวิชาการ และแผนพัฒนาตนเอง
ซึ่งมีความสอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรด้วย
2.3 การธารงรักษาอาจารย์ประจาหลักสูตร ภายใต้นโยบายและระบบการบริหารบุคลากรของ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา อาจารย์ประจา
หลักสูตรทุกคน ได้รับสวัสดิการตามสิทธิการเป็นข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย และค่าตอบแทนต่างๆ เช่น
ค่าตอบแทนการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าตอบแทนการสอนนิสิตระบบพิเศษ ค่าตอบแทนตาแหน่งทางวิชาการ
รวมถึงการพิจารณาขึ้นเงินเดือนตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจาปี(ป.03)
3. การดาเนินงานตามแผนบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
3.1 การประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมกันทุกเดือน โดยมีการจัดประชุม
ร่วมกับภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และจัดประชุมเฉพาะกรรมการประจาหลักสูตร ทั้งที่เป็นทางการและ
ไม่เป็นทางการ ซึง่ อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงานหลักสูตร วันที่ 17-19 พฤษภาคม
2558 ประชุมเพื่อติดตามการดาเนินงานของหลักสูตร วันที่ 23 ธันวาคม 2558 และประชุมเพื่อทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2559
3.2 การดาเนินงานตามบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร ข้อ1-9
3.3 การพัฒนาตนเอง อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการเข้าร่วมอบรมสัมมนา ทาวิจัย และตีพิมพ์ผลงานวิชาการ (ดู
รายละเอียดในตัวบ่งชี้ “การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์”
4.การประเมินผลการดาเนินงานของอาจารย์ประจาหลักสูตร
จากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่ยังทาหน้าที่ของการเป็นอาจารย์ผู้สอนมากกว่าการ
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร ทาให้มีการทางานมากแต่ไม่สอดคล้องกับตัวบ่งชี้ ซึ่งสาเหตุเกิดจากการขาดความเข้าใจ
เกีย่ วกับการเชื่อมโยงการประกันคุณภาพหลักสูตรกับภารกิจการสอน การวิจัย และบริการวิชาการ

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
5. การปรับปรุงกระบวนการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตร
ดังนั้นที่ประชุมจึงมีมติให้อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทาแผนปฏิบัติงาน สาหรับปีการศึกษา 2559 ที่สอดคล้องกับ
บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
-ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
สารวจความต้องการพัฒนาของอาจารย์ประจาหลักสูตร
จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
จัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร
ประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์ประจาหลักสูตร
 - ผลการดาเนินงาน
 จากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร พบว่าในปีการศึกษา 2557 การไปพัฒนาตนเองของอาจารย์ส่วนใหญ่ยังไม่
สอดคล้องกับการเพิ่มพูนคุณวุฒิและการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ รวมถึงการได้งบประมาณไปราชการไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาตนเอง ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 จึงเน้นให้อาจารย์เข้าร่วมพัฒนาตนเองในโครงการที่คณะฯและภาควิชาฯ
ดาเนินการเอง โดยให้ความสาคัญกับโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตาแหน่งวิชาการและคุณวุฒิ
 ในปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สนับสนุนงบประมาณแก่อาจารย์ คนละ 7,000 บาทใน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
การไปพัฒนาตนเองตามความสนใจ รวมถึงมีการจัดโครงการสัมมนาวิชาการ และโครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการร่วมกับภาควิชาและหลักสูตร ซึง่ อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาตนเองเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้เชิงวิชาการและการบริหารหลักสูตร ดังต่อไปนี้

อาจารย์
อ.สายไหม ไชยศิรินทร์

รายการพัฒนาตนเอง
โครงการอบรมวิทยากรตัวคูณแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่3 วันที่ 26 ตุลาคม 2558
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปี
การศึกษา 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ ประจาปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

อ.นิรันดร คานุ

โครงการการสัมมนาอนุกรรมการประสานงานขบวนการองค์กรชุมชน ภาคอีสาน
วันที่ 1-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อ.ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร

โครงการ Enabling Scale up of Pre-Exposure Prophylaxis and Linkage to Testing
among sexually active older adolescents substantial HIV risk
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

อ.พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์

โครงการอบรมวิธีวิทยาวิจัยทางสังคมศาสตร์แนวใหม่ วันที่ 4-13 กรกฎาคม 2559
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปี
การศึกษา 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ ประจาปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

อ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ

โครงการประชุมวิชาการนานาชาติครั้งที่ 23 The joint Regional Conference APASWE&IFSW –
Asia Pacific, 23 rd, Bankok, Thailand วันที่ 20-24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

โครงการอบรมนักวิชาการเพื่อสังคมรุ่น3 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อาจารย์ทั้ง 5 คน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการเขียนรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ปี
การศึกษา 2558 เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับ
คณะ ประจาปีการศึกษา 2558 วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ มนุษย์-สังคม ภาคประชาสังคม ครั้งที่ 4 นิเวศวัฒนธรรมอีสาน
กับงานพัฒนา : “ทุกข์ของคนอีสานในบริบทการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจและการเมือง”
วันที่ 17-24 สิงหาคม 2558
โครงการส่งเสริมบุคลากรในการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจยั และ
บทความวิชาการให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ครั้งที่ 1/2559” วันที่ 16 ธันวาคม 2558
โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ CSDสัมพันธ์ ครั้งที1่ 5 “การพัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น: ภายใต้
กระแสการเปลี่ยนแปลง” วันที่ 30-31 มกราคม 2559
โครงการสัมมนาบุคลากรภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา วันที่ 15-18 กรกฎาคม 2559


 การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ดังกล่าวก่อให้เกิดผลดีต่อคุณภาพอาจารย์ ดังนี้
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ผลการดาเนินงาน
 1.อาจารย์มีผลงานวิชาการตีพิมพ์ในวารสารTCI ฐาน2 อ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ อ.สายไหม ไชยศิรินทร์ และอ.พรศิริ
ชีวาพัฒนานุวงศ์ มีบทความวิชาการเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัดพิธีสรงกู่โดยชุมชน : ชุมชนกู่กาสิงห์ อ. เกษตร
วิสัย จ. ร้อยเอ็ด” ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม – มีนาคม 2559
 2.อาจารย์มีการยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ อ.ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร ได้ยื่นขอกาหนดตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับ“ผู้ช่วยศาสตราจารย์” ซึ่งกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้เห็นชอบในคราวประชุม
ประจาเดือนกรกฎาคม 2559
 3.อาจารย์ได้รับทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก, อ.นิรันดร คานุ ได้รับทุนจานวน 283,140 บาท จากสานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (ฝ่ายท้องถิ่น) ในการทาวิจัยร่วมกับชุมชน เรื่อง“รูปแบบการใช้ทุนทางสังคมในการแก้ไขปัญหา
ผลกระทบจากการพัฒนาของเครือข่ายชาวบ้านลุ่มน้าชีตอนล่าง กรณีศึกษาพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อน
ร้อยเอ็ด เขื่อนยโสธร-พนมไพร และเขื่อนธาตุน้อย” วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559
 4.อาจารย์ได้รับการคัดเลือกศึกษาต่อระดับปริญญาเอก อ.พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์ ได้รับการพิจารณาให้เข้าศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอก ณ University of Sunshine Coast ประเทศออสเตรเลีย
 เพื่อแก้ปัญหาด้านคุณภาพอาจารย์ ดังนั้นหลักสูตรจึงมีการปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตร ด้วยการกาหนดแผนพัฒนาอาจารย์ที่สอดคล้องกับปัญหาและเฉพาะเจาะจงมากขึ้น สาหรับปีการศึกษา
2559
อ.ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร

การตีพิมพ์บทความวิชาการเรื่อง “Teen and Sex: Are

ธันวาคม 2559 ถึง

they ready?” ในวารสาร The European Journal of

มกราคม 2560

Social & Behavioural Sciences.
อ.สายไหม ไชยศิรินทร์

การนาเสนอผลงานวิชาการในงานสัมมนาวิชาการพัฒนา

อ.นิรันดร คานุ

ชุมชน ระดับชาติ CSDสัมพันธ์ ครั้งที่ 16 ณ มหาวิทยาลัย

อ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ

ราชภัฎราไพพรรณี จ.จันทรบุรี

อ.พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์  ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา Community
Development ณ University of Sunshine Coast

มกราคม 2560

มกราคมกุมภาพันธ์ 2560

ประเทศออสเตรเลีย

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ.3..คะแนน
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2.3 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.3—
ผลการดาเนินงาน
-การคงอยู่ของอาจารย์
ปีการศึกษา
2556

2557

2558

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(ต้นปีการศึกษา)
1.อ.สายไหม ไชยศิรินทร์
2.อ.นิรันดร คานุ
3.อ.กฤษฎา สิริพัฒนโชติกุล
4.อ.พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์
5.อ.ศศิประภา จันทะวงศ์
1.อ.สายไหม ไชยศิรินทร์
2.อ.นิรันดร คานุ
3.อ.กฤษฎา สิริพัฒนโชติกุล
4.อ.พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์
5.อ.ศศิประภา จันทะวงศ์
1.อ.สายไหม ไชยศิรินทร์
2.อ.นิรันดร คานุ
3.อ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ
4.อ.ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร
5.อ.ศศิประภา จันทะวงศ์

อาจารย์ประจาหลักสูตร
(สิ้นสุดปีการศึกษา)
1.อ.สายไหม ไชยศิรินทร์
2.อ.นิรันดร คานุ
3.อ.กฤษฎา สิริพัฒนโชติกุล
4.อ.พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์
5.อ.ศศิประภา จันทะวงศ์
1.อ.สายไหม ไชยศิรินทร์
2.อ.นิรันดร คานุ
3.อ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ
4.อ.ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร
5.อ.ศศิประภา จันทะวงศ์
1.อ.สายไหม ไชยศิรินทร์
2.อ.นิรันดร คานุ
3.อ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ
4.อ.ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร
5.อ.พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์

อัตราการคงอยู่
(ร้อยละ)
100

100

100

ถึงแม้ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีอาจารย์ประจาหลักสูตร
ครบจานวน 5 คน แต่มีอัตราคงอยู่ที่ไม่สม่าเสมอ มีรายละเอียดดังนี้ คือ
ปีการศึกษา 2556 ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปีการศึกษา 2557 อ.กฤษฎา สิริพัฒนโชติกุล ได้รับอนุมัติลาศึกษาต่อภายในประเทศ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม
2557 หลักสูตรมีการเสนอแต่งตั้ง อ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรแทน เมื่อเดือนธันวาคม
2557 ต่อมาอ.พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์ ลาฝึกอบรมภาษาอังกฤษ ณ ประเทศนิวซีแลนด์ เป็นระยะเวลา 6 เดือน
จึงมีการเสนอแต่งตั้ง อ.ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรแทน ได้รับอนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558
ปีการศึกษา 2558 อ.ศศิประภา จันทะวงศ์ ได้รับอนุมัติลาออกจากราชการ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ซึง่
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 25 เมษายน 2559 มีมติเห็นชอบให้ อ.พรศิริ
ชีวาพัฒนานุวงศ์ เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลการดาเนินงาน
-ความพึงพอใจของอาจารย์
ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ดังนี้
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ ค่าเฉลี่ย 4.46
ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร

ค่าเฉลี่ย 4.93

ด้านกระบวนการเรียนการสอน

ค่าเฉลี่ย 4.38

ทั้งนี้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรในภาพรวม 4.59
เปรียบเทียบข้อมูลความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรเมื่อเทียบกับปีการศึกษาที่ผ่านมาพบว่าอาจารย์
ประจาหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรในภาพรวมสูงขึ้น
ปีการศึกษา

ความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

2557

4.02

2558

4.59

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ.2..คะแนน
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หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน การรับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-ผลการดาเนินงาน
-ระบบและกลไกการรับนิสิต
หลักสูตรมีการนาเอาระบบและกลไกการรับนิสิตของคณะฯ ไปดาเนินการ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้
1. คณะแจ้ ง สาขาประชุ ม ก าหนดแผนรั บ บุ ค คลเข้ า ศึ ก ษา เพื่ อ แจ้ ง ให้ ก องแผนน าเข้ า ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา
ตามลาดับต่อไป
2. รับนโยบาย - รับนโยบายการรับบุคคลเข้าศึกษา จากสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย และเพื่อกาหนด
แนวทางรับ บุคคลเข้าศึกษาของมหาวิทยาลั ย โดยการประชุมร่ว มกับคณะ/วิทยาลัย พร้อมทั้งเสนอผลให้
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
3. จัดทาแผนและปฏิทินการดาเนินงาน - จัดประชุมร่วมกับคณะ/วิทยาลัย
4. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ - จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการในปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม/โครงการ
5. จัดทาข้อมูลการรับสมัคร - สารวจข้อมูลการรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ไปยังคณะ/วิทยาลัย
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองแผนงานกองทะเบียนและประมวลผล กองกิจการนิสิต เพื่อรวบรวมข้อมูล
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา และจัดทาเป็นประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
6. ประชาสัมพันธ์หลักสูตร - ประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง เช่น โครงการแนะแนวการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โครงการนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา
7. รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา - เปิดระบบรับสมัครผ่านอินเตอร์เน็ต ชาระเงินผ่านธนาคาร และส่งเอกสารทาง
ไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง
8. ประกาศรายชื่อผู้สมัคร (ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลการสมัคร) - กาหนดเวลาให้ผู้สมัครเข้าตรวจสอบปละแก้ไข
ข้อมูลการสมัคร ตามแบบฟอร์มที่กาหนดให้
9. ประมวลผลข้อมูลผู้สมัคร - หลังจากตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครแล้ว ซึ่งคณะ/วิทยาลัยต้องกาหนด
จานวนผู้มีสิทธิ์ในเข้าสอบสัมภาษณ์ โดยกองบริการการศึกษาจะประมวลผลข้อมูลผู้สมัครที่มีสิทธิ์เข้า สอบ
สัมภาษณ์ตามเกณฑ์ที่คณะ/วิทยาลัยกาหนดให้
10. พิจารณา/ตรวจสอบ - จัดทาคาสั่งคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณา
และตรวจสอบรายชื่อจากระบบฐานข้อมูล
11. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ - จัดทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ โดยเรียงตามอักษร
ชื่อ-สกุลของผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์
12. สอบสั มภาษณ์ - ขอรายชื่อกรรมการสอบสั มภาษณ์จากคณะ/สาขาวิช า เพื่อจัดทาคาสั่ งแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ จัดทาและส่งแฟ้มข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ให้คณะ/วิทยาลัย พิจารณาผลการ
สอบสัมภาษณ์
13. พิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์ - จัดทาข้อมูลการสอบสัมภาษณ์ให้คณะ/วิทยาลัยพิจารณาผลตามรายชื่อผู้
มาสอบสัมภาษณ์ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและบันทึกผลการสอบสัมภาษณ์ในระบบฐานข้อมูล
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ผลการดาเนินงาน
14. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา - ตรวจสอบข้อมูลและจัดทาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา พร้อมทั้ง
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องในท้ายประกาศ
15. ส่งรายชื่อให้กองทะเบียนฯ เพื่อออกรหัสนิสิต - จัดทาไฟล์ข้อมูลตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ตัว
จริง) และจัดส่งให้กองทะเบียนฯ เพื่อออกรหัสนิสิต ส่วนกรณีอันดับสารองจะดาเนินการภายหลังจากที่ตัวจริง
รายงานตัวเข้าศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งคณะ/วิทยาลัยต้องยืนยันข้อมูลการรับอันดับสารองเข้าศึกษา
16. สรุปรายงานผลการดาเนินเสนอผู้บริหาร - จัดทาข้อมูลสถิติเสนอผู้บริหาร และจัดส่งให้คณะ/วิทยาลัย
เพื่อใช้ในการดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
17. ประเมินผลการดาเนินงาน เพื่อปรับปรุงการดาเนินงานในปีถัดไป - ประเมินผลการดาเนินงาน และจัดทา
ข้อมูลสถิติ เพื่อเสนอผู้บริหาร
-ผลการดาเนินงาน
ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯรับนิสิตผ่าน 4 ช่องทาง ดังนี้ 1.ระบบรับตรง 2.ระบบแอดมิชชัน 3.โครงการนิสิต
ระบบพิเศษ ที่ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ 4.โครงการนิสิตระบบพิเศษ ที่ดาเนินการโดย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา สาหรับปีการศึกษา 2558 มีการรับนิสิตเป็นไปตามแผนที่กาหนดไว้ (ผู้มารายงานตัว
เข้าศึกษา ระบบปกติ จานวน 94 คน ระบบพิเศษ จานวน 25 คน รวมทั้งหมด 119 คน) โดยอาจารย์ประจา
หลักสูตรทั้ง 5 คน ได้ทาหน้าที่เป็นกรรมการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอบสัมภาษณ์
จากปีการศึกษา 2557 จากเดิมสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล เปลี่ยนเป็นสอบสัมภาษณ์กลุ่ม เพื่อจะได้วัดศักยภาพ
ภาวะผู้นาของนักเรียน ซึ่งเป็นคุณสมบัติสาคัญของการเรียนพัฒนาชุมชน อย่างไรก็ตาม กรรมการพบว่าการ
สอบสัมภาษณ์เป็นกลุ่ม สามารถวัดศักยภาพผู้นาได้น้อย เพราะมีเวลาจากัด และยังไม่สามารถประเมินทักษะ
จิตสานึกสาธารณะของปัจเจกบุคคลได้ ดังนั้นในการสอบคัดเลือกนิสิตปีการศึกษา จึงเป็นการสอบสัมภาษณ์
รายบุคคลเช่นเดิมแต่มีการปรับเปลี่ยนแนวคาถามที่ตรงประเด็นมากขึ้น
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้วิเคราะห์ประเมินคุณภาพของผู้สมัครเข้าเรียนในหลักสูตร พบว่าผู้สมัครที่ได้รับการ
คัดเลือกในลาดับต้นๆ ส่วนใหญ่ไม่มารายงานตัว เนื่องจากผู้สมัครกลุ่มนี้มีผลการเรียนดี (เกรดเฉลี่ยสูงกว่า
2.75) ซึ่งมีโอกาสสูงในการสอบเข้าเรียนในสถาบันการศึกษาอื่นที่มีชื่อเสียงมากกว่า เช่น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยบูรพา จึงจาเป็นต้องกาหนดกลยุทธในการสร้าง
แรงจูงใจให้นักเรียนที่เรียนดีมาเรียนในหลักสูตรให้มากขึ้น
นอกจากนั้นอาจารย์ประจาหลักสูตร ได้สังเกตเห็นว่าจานวนผู้สมัครในปีการศึกษา 2557-2558 มีแนวโน้ม
ลดลง จึงเห็นควรต้องปรับกลยุทธการประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยให้อาจารย์และนิสิตเข้าไปมีส่วนร่วมกับกอง
บริการการศึกษาในการจัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
จากการสอบคัดเลือกนิสิตใหม่ พบว่าผู้เข้าสอบยังมีความเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับงานพัฒนาชุมชนและ
งานจิตอาสา ซึ่งหลักสูตรให้ความสาคัญกับการทากิจกรรมจิตอาสาอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นในด้านการเตรียม
ความพร้อมนิสิตใหม่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน จึงได้ดาเนินการ ทั้งด้านการให้
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ความรู้ ฝึกทักษะการดารงชีวิตในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ ตลอดจนปลูกจิตสานึก
การมีจิตสาธารณะ และการให้บริการในวิชาชีพ ในโครงการต่างๆ อาทิ (1) โครงการค่ายเตรียมความพร้อมจิต
อาสาพัฒนาชุมชน (2). โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ เพื่อให้ความรู้และทาความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับ การปฏิบัติตนในฐานะนิสิต (2) โครงการบ่มเพาะคุณธรรมและจริยธรรมสาหรับนิสิตสาขาการพัฒนา
ชุมชน (3) โครงการไหว้ครูสู่ขวัญนิสิตสาขาการพัฒนาชุมชน และยังมีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ให้เรียนรู้โลก
กิจกรรมต่าง ๆ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านกิจกรรมชมรมต่างๆ อาทิ ชมรมรักษ์อีสาน
นอกจากนี้ยังให้ความสาคัญต่อการร่วมเตรียมความพร้อมให้กับนิสิตใหม่ในโครงการคณะ (หลักสูตรทุก
หลักสูตร) พบผู้ปกครอง
ผลจากการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ พบว่า นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีรุ่นพี่
ชั้นปีที่ 2 สาขาการพัฒนาชุมชนเป็นพี่เลี้ยงคอยแนะนา ให้คาปรึกษาในการลงทะเบียนตามแผนโครงสร้างการ
ลงทะเบียนเรียนที่ทางคณะกรรมการหลักสูตรได้วางไว้อย่างเป็นระบบ
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ.3..คะแนน
3.2 ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2554
2555
2556
2557
2558

ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า

จานวนที่ประกาศรับ

จานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

จานวนผู้มารายงานตัว

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

70
80
80
75
80

20
20
20
34
30

90
100
100
109
110

104
130
147
140
97

32
26
24
24
19

136 73
156 81
171 147
164 61
116 185

14
8
18
24
32

87
89
165
85
197

66
90
84
80
94

54
44
70
30
25

120
134
154
110
119

B1
C1
D1
E1
F1

B2
C2
D2
E2
F2

B3
C3
D3
E3
F3

พิเศษ

จานวนนิสิตคงอยู่
2555
2556

2554
รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปก

2554
2555
2556

39

93

132

2558

2557

พิเศษ

รวม

ติ

2553

จานวนที่ลงทะเบียนเรียน

ปกติ

2553
ปกติ

จานวนผู้สมัคร

ปก

พิเศ

ติ

ษ

รวม

ปก

พิเศษ

รวม

ติ

37

47

84

34

41

75

7

11

18

0

2

2

0

0

0

53

55

108

49

43

92

49

32

81

6

8

14

1

2

3

74

45

119

63

35

98

59

29

88

7

9

16

62

65

127

54

36

90

52

35

87

73

33

106

58

25

83

82

23

105

2557
2558

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ปี
การศึกษา
ที่รับเข้า

2553
2554
2555
2556
2557
2558

จานวนที่รับเข้า
ปกติ

พิเศษ

รวม

39
53
60
D1
E1
F1

93
56
32
D2
E2
F2

132
109
92
D3
E3
F3

2554
ปกติ

พิเศษ

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
2556

2555
รวม

2557

2558

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

0

1

1

30
0

28
10

58
10

1
47
0

3
21
4

4
68
4

0
0
53

1
2
18

1
2
71

3.3 รายงานผลการดาเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.2-ผลการดาเนินงาน

การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี
-ระบบและกลไกการให้คาปรึกษาแก่นิสิต
หลักสูตรมีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิต ดังนี้
1.กรรมการประจาหลักสูตร ประชุมพิจารณากาหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
2.ส่งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้คณะฯเพื่อมีคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
3.ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้ในการเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา
4.อาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนในการให้คาปรึกษาแก่นิสิต
5.อาจารย์ที่ปรึกษาดาเนินการให้คาปรึกษาแก่นิสิตตามแผน นิสิตสามารถติดต่อสื่ อสารกับอาจารย์ได้ทาง
โทรศัพท์, ระบบ Social Network หรือสามารถมาพบด้วยตนเอง
6.กรรมการประจาหลักสูตร ประชุมสรุปและประเมินผลการดาเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา ภายหลังจากการ
ปฏิบัติงาน ที่ปรึกษาจะรวบรวมประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับนิสิต เพื่อรายงานผลการดาเนินงานในแต่ละส่วนให้
ผู้บังคับบัญชาได้ทราบ ซึ่งรวมไปถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนา และหน่วยงานจะ
นาข้อมูลไปปรับเป็นแผนการให้คาปรึกษาวิชาการแก่นิสิตต่อไป
-ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรฯมีการกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปี ดังนี้
นิสิตชั้นปี
รหัสปีการศึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
1
2558
อ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ
2
2557
อ.ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร
3
2556
อ.วิทยา อรรถโยโค
4
2555
อ.สายไหม ไชยศิรินทร์
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งจัดโดยกองพัฒนานิสิต
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และฝ่ายพัฒนานิสิต คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อย่างสม่าเสมอ
นอกจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทาหน้าที่ควบคุมและแนะนาการลงทะเบียนเรียนอย่างใกล้ชิด สาหรับกลุ่ม
นิสิตที่มีผลการเรียนต่ากว่า 2.00 ตามนโยบายของฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จากรายงานความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ปีการศึกษา 2558 พบว่านิสิตสาขา
การพัฒนาชุมชน มีความพึงพอใจเฉลี่ย3.96 อยู่ในระดับดี โดยความพึงพอใจด้านการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ระหว่างนิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษา มีค่าคะแนนน้อยสุด คือ 3.79 และจากการประชุมประเมินการทางาน
พบว่านิสิตจะมาติดต่อขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเองเฉพาะเวลาที่ต้องการให้อาจารย์เซ็นเอกสารเท่านั้น
ส่วนการปรึกษาวิชาการและการใช้ชีวิตอื่นๆนิสิตได้ทาการปรึกษากับอาจารย์ผู้สอนหลายๆคนที่นิสิตมี
ความคุ้นเคย ดังนั้นกรรมการหลักสูตรจึงมีการปรับปรุงวิธีการทางานของอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีการ
ประสานงานและแลกเปลี่ยนสถานการณ์ของนิสิตที่อาจารย์จาเป็นต้องรับรู้มากขึ้น
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
-ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนิสิต
ศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบTQF ในมคอ.2

วิเคราะห์ศักยภาพและข้อจากัดของนิสิต

จัดทาแผนพัฒนานิสิต
ดาเนินการตามแผนพัฒนานิสิต
ประเมินผลการดาเนินงานพัฒนานิสิต

-ผลการดาเนินงาน
1.การศึกษาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในมคอ.2
พบว่าบัณฑิตพัฒนาชุมชนทุกคนต้องมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังต่อไปนี้ 1). ทักษะด้านการคิดอย่าง
มีวิจารณญาณ 2).ทักษะในการแก้ปัญหา 3). ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์ 4).
ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา) 5).ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทัน
สื่อ 6.) ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 7).ทักษะอาชีพ 8).ทักษะการเรียนรู้
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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9)/.ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม
2.การวิเคราะห์ศักยภาพและข้อจากัดของนิสิต จากการสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครเรียนและการประเมินผลการ
เรียนนิสิตทุกชั้นปีในรายวิชาเอกบังคับ พบว่านิสิตส่วนใหญ่มีศักยภาพและข้อจากัดดังนี้
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ
ทักษะในการแก้ปัญหา
ทักษะด้านความเข้าใจความต่างวัฒนธรรมต่างกระบวนทัศน์
ทักษะด้านความร่วมมือ การทางานเป็นทีม และภาวะผู้นา
ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ และรู้เท่าทันสื่อ
ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทักษะอาชีพ
ทักษะการเรียนรู้
ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

ศักยภาพ

ข้อจากัด
/
/

/
/
/
/
/
/
/

3.แผนพัฒนานิสิต การพัฒนานิสิตเพื่อให้มีคุณสมบัติเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ หลักสูตรได้วางแผนการพัฒนา
นิสิตใน 3 ลักษณะ ได้แก่ 1).กิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตที่ดาเนินการโดยมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร
2). กิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตที่ดาเนินการโดยองค์กรนิสิต 3).กิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตที่บูรณาการใน
รายวิชาต่างๆ ซึ่งหลักสูตรมีองค์กรนิสิตที่มีส่วนร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตรในการพัฒนานิสิต 2 องค์กร คือ
ชมรมรักษ์อีสาน และคณะกรรมการประสานนิสิตการพัฒนาชุมชน (กพช.)
4.การดาเนินงานพัฒนานิสิต ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้มีการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนานิสิตการ
พัฒนาชุมชน ที่หลากหลายดังนี้
ชื่อโครงการพัฒนานิสิต
โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่
โครงการไหว้ครู-สู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพี่พัฒนาชุมชน
โครงการGenA พลังอ่านเปลี่ยนเมือง: พี่ชวนน้องอ่านเขียนภาษาไทย
โครงการทักษะการปฏิบตั ิการทางสังคม
โครงการระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน

โครงการส่งเสริมทักษะการวิจัยเพื่อการพัฒนาและการเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมคนทาประมงแม่น้าโขง
โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิต
โครงการสัมมนาระดับชาติCSDสัมพันธ์ ครั้งที่15
โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพแกนนานิสิตสาขาการพัฒนาชุมชน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชั้นปี
1
1-4
1
2
2
3

4
1-4
1-3
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ผลการดาเนินงาน

จากการประเมินผลโครงการในการประชุมกรรมการหลักสูตร วันที่ 1-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 ในภาพรวม
สรุปว่านิสิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการจัดโครงการ เพราะทาให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อน รุ่นพี่
และรุ่นน้อง นิสิตและอาจารย์ รวมถึงทาให้นิสิตมีประสบการณ์ในคิดและการแก้ปัญหาจากสถานการณ์จริง
อย่างไรก็ตามนิสิตได้สะท้อนปัญหาว่า ในภาคเรียนที่2 นิสิตชั้นปีที่2 มีการเข้าร่วมโครงการพัฒนานิสิตซึ่งบูรณา
การกับรายวิชาเอกบังคับหลายรายวิชา ทาให้มีปัญหาเรื่องการจัดการเวลาและงบประมาณ(ส่วนสมทบของ
นิสิต)ไม่ลงตัว และมีผลกระทบต่อเวลาเรียนในมหาวิทยาลัย ดังนั้นอาจารย์ประจาหลักสูตร จึงมีการปรับปรุง
แผนการพัฒนานิสิต โดยกาหนดให้อาจารย์ผู้สอนมีการจัดโครงการพัฒนานิสิตร่วมกัน ในลักษณะบูรณาการ
ตั้งแต่2 รายวิชาขึ้นไป นอกจากนั้นเพื่อเป็นปรับปรุงการดาเนินงานพัฒนานิสิตในปีการศึกษา 2559
กรรมการหลักสูตรได้มีการเสนอแต่งตั้งคณะทางานพัฒนานิสิต จานวน 4 คน (จากเดิม อ.นิรันดร คานุ
รับผิดชอบคนเดียว) ได้แก่ อ.นิรันดร คานุ, อ.ดร.เกียรติศักดิ์ บังเพลิง, อ.พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์, อ.วชิราภรณ์
วรรณโชติ โดยมี ผศ.ดร.สมชัย ภัทรธนานันท์ เป็นที่ปรึกษาคณะทางานพัฒนานิสิต
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ.3..คะแนน

3.4 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ --ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน มีผู้สาเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2557) จานวน..75.
คน ดาเนินการสารวจผลการประเมินคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จานวน.15..คน คิดเป็น
ร้อยละ.20.. ของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 3.97 รายละเอียดดังตาราง
ที่
1
2
3
4
5
6

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

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
....4.03........ คะแนน
....3.94........ คะแนน
...3.97......... คะแนน
...3.97......... คะแนน
...3.93......... คะแนน
............ คะแนน
......3.97...... คะแนน
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3.5 รายงานผลการดาเนินงาน ข้อมูลภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต --ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มงี านทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)

ร้อยละ

75
74
36

100
98.67
55.38

36
6
2
1
......2.77...... คะแนน

3.6 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.3—
ผลการดาเนินงาน
การคงอยูข่ องนิสติ
ปีการศึกษาที่รับเข้า
2555

2555
2556
2557
2558

119

จานวนนิสิตคงอยู่(จานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา
อัตราคงอยู่ 2556 อัตราคงอยู่ 2557 อัตราคงอยู่ 2558

100%

98
127

82.35%
100%

88
90
106

73.95%
70.87%
100%

16
87
83
105

อัตราคงอยู่

13.45%
68.50%
78.30%
100%

นิสิตปีการศึกษา 2555 เป็นนิสิตรุ่นสุดท้ายของหลักสูตรปรับปรุง ฉบับ พ.ศ. 2548 ส่วนใหญ่สาเร็จการศึกษาใน
ภาคเรียน 1/2558 จึงมีอัตราคงอยู่ร้อยละ 13.45
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนิสิต ได้แก่
1). นิสิตมีรายชื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ตามประกาศของมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนตั้งแต่เปิดเรียน
2). นิสิตขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา จึงต้องลาออกไปประกอบอาชีพ
3). นิสิตโอนย้ายไปเรียนสาขาอื่นๆ เนื่องจากพบว่าตนเองไม่ถนัดกับการเรียนในสาขาพัฒนาชุมชน
4). นิสิตมีผลการเรียนเฉลี่ยต่ากว่าเกณฑ์ จึงต้องพ้นสภาพ

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
การสาเร็จการศึกษา
จากข้อมูลการสาเร็จการศึกษาย้อนหลัง 3 ปี (2555-2558) พบว่า บัณฑิตสาขาการพัฒนาชุมชน มีแนวโน้มการ
สาเร็จการศึกษาเพิ่มมากขึ้น จากร้อยละ 48.50 เป็นร้อยละ 81.52
ปีการศึกษาที่
รับเข้า

จานวนที่รับเข้า
2555

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
2556
2557

2553
132
1
58
2554
109
0
2555
92
ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต

4
68
4

อัตราการสาเร็จ
2558

1
2
71

48.50%
73.40%
81.52%

หลักสูตรมีการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา หากเป็นเรื่องที่อาจารย์ที่ปรึกษาไม่
สามารถดาเนินการเองได้ ก็จะมีการนาเสนอปัญหาของนิสิตเข้าหารือในที่ประชุมของกรรมการประจาหลักสูตร
หรือภาควิชาฯ เป็นลาดับถัดไป
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ร่วมกับคณะฯ ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนิสิต 4 ชั้นปี จานวน 261 คน คิดเป็นร้อยละ 100 พบว่านิสิตเคยร้องเรียน จานวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 9.58 ซึ่งนิสิตมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.32 คะแนน)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ.3..คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
4.1 ข้อมูลรายวิชา
รหัส

ภาคเรียน

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

0109319
0109106
0109208
0109104
0109371
0109210
0109365
0109367
0109102
0109328
0109331
0109329
0109353
0109304
0109364
0109343
0109342
0109312
0109350
0109209
0109317
0109347
0109101

1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558

2
8
16
20
2
5
1
5
0
6
1
5
4
9
2
5
3
15
5
2
10
6
0

11
8
9
35
3
4
2
2
6
12
4
3
7
16
1
6
5
20
4
2
11
8
10

23
31
11
32
7
14
1
5
10
14
7
5
8
12
5
10
9
7
7
11
20
8
32

25
23
16
12
0
19
3
1
12
13
6
3
6
5
5
0
4
2
3
15
25
1
36

15
13
9
9
11
26
1
0
24
6
6
3
0
1
2
1
1
0
4
21
13
0
20

6 2 0
0 0 1
14 6 3
5 2 0
2 0 0
11 3 1
0 0 0
0 0 0
31 23 12
1 0 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
0 1 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 2 0
20 11 1
5 0 0
0 0 0
11 0 1

W S U
1
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

จานวนนิสิตที่ จานวนนิสิต
ลงทะเบียนเรียน ทีส่ อบผ่าน
85
85
84
83
63
60
115
115
25
25
83
82
8
8
13
13
118
106
52
52
25
25
19
19
25
25
44
44
15
15
22
22
22
22
44
44
25
25
83
82
84
84
23
23
111
110
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4.1 ข้อมูลรายวิชา
รหัส

ภาคเรียน

A

B+

B

C+

C

D+

D

F W S U

0109368
0109320
0109363
0109369
0109212
0109103
0109352
0114301
0109345
0114303
109309
0109211
0109334
0109321
0109325
0109304
0109311
0109378
0109354
0109213
0109329
0109207
0109215
0109214
0109105
0109301
0109302
0109216
0109346
0109349
0109355

2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558
2/2558

0
3
1
1
8
1
4
5
2
5
36
22
1
1
2
15
16
2
4
3
2
1
10
1
1
2
8
7
3
4
4

0
1
3
5
20
5
4
8
7
17
29
17
13
13
8
15
18
10
5
4
8
6
21
3
5
5
3
31
4
10
0

2
6
5
4
19
16
5
16
8
8
9
13
8
23
10
6
2
9
13
13
7
19
20
20
17
15
10
27
10
5
6

3
11
5
1
20
13
3
26
1
8
3
20
3
19
5
2
2
3
2
10
2
38
16
33
22
31
5
16
4
2
7

6
25
1
0
11
21
7
16
3
0
0
7
0
25
0
0
0
1
0
18
0
31
14
18
37
39
11
3
0
0
7

2 0 0
31 5 2
0 0 0
0 1 0
4 2 1
16 24 6
1 0 0
4 2 0
1 0 0
0 0 0
0 0 0
4 0 1
0 0 0
2 0 2
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
20 10 5
0 0 0
5 4 3
1 4 1
6 0 2
11 8 4
39 21 2
1 0 0
0 0 1
0 1 0
0 1 0
0 0 1

0
0
0
0
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

จานวนนิสิตที่ จานวนนิสิต
ลงทะเบียนเรียน ทีส่ อบผ่าน
13
13
84
82
15
15
12
12
86
85
105
99
24
24
77
77
22
22
38
38
77
77
84
83
25
25
85
83
25
25
38
38
38
38
25
25
24
24
83
78
19
19
108
105
87
86
83
81
106
102
154
152
38
38
86
85
22
22
22
22
25
24

4.2 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ
การตรวจสอบ
ไม่มี

เหตุทที่ าให้ผดิ ปกติ
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4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้

ไม่มี
4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ภาค
การศึกษา
1/2558

2/2558

ชื่อรายวิชา
0109210 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม
0109365 สังคมวิทยาชนบท
0109319 ขบวนการประชาสังคมเพื่อการพัฒนา
0109101 จริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน
0109102 การเมืองการปกครองไทย
0109104 มานุษยวิทยาเบื้องต้น
0109208 สถิติเบื้องต้นสาหรับนักสังคมศาสตร์
0109209 การศึกษาชุมชน
0109371 การพัฒนาที่ยั่งยืน
0109106 จิตวิทยาสังคม
0109364 สังคมวิทยาเมือง
0109317 ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์
0109353 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยองค์กรชุมชน
0109318 หลักการและกระบวนการพัฒนาชุมชน
0109350 เศรษฐกิจท้องถิ่น
0109328 งานสังคมสงเคราะห์เบื้องต้น
0109329 ความมั่นคงของมนุษย์
0109331 การพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ
0109342 เพศสถานะกับการพัฒนา
0109343 ทฤษฎีว่าด้วยวัฒนธรรมศึกษา
0109347 สังคมและวัฒนธรรมไทย
0109368 การสหกรณ์เพื่อการพัฒนาชุมชน
0109105 สิทธิและกฎหมายในงานพัฒนาชุมชน
0109213 ทฤษฎีการพัฒนา
0109214 การวางแผนเพื่อการพัฒนาชุมชน
0109215 ภาวะผู้นาในงานพัฒนาชุมชน
0109325 สวัสดิการสังคม
0109334 สัมมนาปัญหาแรงงานและสวัสดิการ
0109321 การวิจัยเพื่อการพัฒนา
0109207 หลักสังคมวิทยา
0109211 ระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน
0109355 เกษตรกรรมในกระแสโลกาภิวัตน์

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา
4.154
4.205
4.272
4.30
4.302
4.00
3.90
4.318
4.331
4.280
4.527
4.554
4.502
4.494
4.342
4.463
4.716
4.691
4.21
3.93
4.32
4.196
4.15
4.198
4.21
4.293
4.531
4.545
4.295
4.225
4.097
4.216
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แผนการปรับปรุง
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
ปรับปรุงการศึกษาภาคสนาม
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
ปรับปรุงการศึกษาภาคสนาม
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
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0109320 ภาษาอังกฤษสาหรับนักพัฒนาชุมชน
0109363 สังคมวิทยาสตรี
0109369 ปัญหาสังคม
0109354 เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้าโขง
0109378 แรงงานข้ามชาติศึกษา
0109103 พื้นฐานเศรษฐกิจไทย
0109212 ทักษะการปฏิบัติการเพือ่ งานพัฒนา
0109352 ปัญหาสิ่งแวดล้อมในประเทศกาลังพัฒนา
0109216 กระบวนการเรียนรู้เพือ่ พัฒนาองค์กรชุมชน
0109346 ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการพัฒนา
0109349 สัมมนาปัญหาวัฒนธรรม
0109345 ความหลากหลายทางวัฒนธรรม

4.384
4.261
4.107
4.580
4.644
4.522
4.236
4.405
4.086
4.442
4.393
4.30

จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
ปรับปรุงการศึกษาภาคสนาม
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน
จัดทาเอกสารประกอบการสอน

4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ด้านความรู้
-นิสิตยังขาดการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียนในแต่ละวิชา คือ
อ่านหนังสือเอกสารตามที่อาจารย์มอบหมาย ทาให้มีความรู้เชิง
แนวคิดทฤษฎีค่อนข้างน้อย
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
-นิสิตยังขาดความรับผิดชอบในการเรียน เช่น การเข้าเรียนสาย
การส่งงานไม่ตรงเวลา และการคัดลอกงานจากอินเตอร์เน็ต
ด้านทักษะทางปัญญา
-นิสิตมีข้อจากัดในการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล และการนาทฤษฎี
ไปประยุกต์ในภาคปฏิบัติ(สนาม)
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
-นิสิตขาดความรับผิดชอบในการทางานเป็นทีม
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
-นิสิตมีข้อจากัดด้านการใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
การทดสอบเก็บคะแนนย่อยในชั้นเรียน

การกาหนดสัดส่วนคะแนนด้านคุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้นเป็น
10%
อาจารย์ควรให้นสิ ิตศึกษาCase Study ในห้องเรียนมากขึ้น

จัดกิจกรรมกลุม่ ในชั้นเรียนและแจกแจงบทบาทหน้าที่ของแต่ละ
คนให้ชัดเจน
จัดสอนเสริมในช่วงเวลาที่เหมาะสม

4.6 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จานวนอาจารย์ใหม่
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

...มี
../.ไม่มี
1 คน (อ.พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์)
1 คน (อ.พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์)
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4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จดั หรือเข้าร่วม

จานวนอาจารย์ที่ จานวนบุคลากรสายสนับสนุน สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่
เข้าร่วม
ที่เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ
มนุษย์-สังคม ภาคประชาสังคม ครั้งที่
4 นิเวศวัฒนธรรมอีสานกับงาน
พัฒนา : “ทุกข์ของคนอีสานในบริบท
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเศรษฐกิจ
และการเมือง”
วันที่ 17-24 สิงหาคม 2558
โครงการส่งเสริมบุคลากรในการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ “เทคนิคการ
เขียนบทความวิจัย และบทความ
วิชาการให้ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ ครั้งที่ 1/2559”
วันที่ 16 ธันวาคม 2558
โครงการสัมมนาระดับชาติCSD
สัมพันธ์ ครั้งที่ 15 “การพัฒนาชุมชน
สังคม ท้องถิ่น ภายใต้กระแสการ
เปลี่ยนแปลง”
วันที่ 30-31 มกราคม 2559

5

-

ได้เรียนรู้สถานการณ์
ปัญหาของชุมชนอีสาน
และการประยุกต์ใช้
แนวคิดนิเวศวิทยา
วัฒนธรรมในงานพัฒนา
ชุมชน

5

-

ได้เรียนรู้เทคนิคการเขียน
บทความวิจัยและบทความ
วิชาการเพื่อให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ผลงาน

5

-

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการ
เขียนรายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2558
เพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2558
วันที่ 23 พฤษภาคม 2559

3

-

ได้เรียนรู้สถานการณ์
ปัญหาการพัฒนาชุมชน
แนวคิดใหม่ในการพัฒนา
ชุมชน และความคาดหวัง
ต่อหลักสูตรและบัณฑิต
พัฒนาชุมชนของผู้ใช้
บัณฑิตพัฒนาชุมชน
ได้เรียนรู้หลักการและ
รายละเอียดการเขียน
รายงานมคอ.7 อย่าง
ถูกต้อง

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4.8 รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1—
ผลการดาเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ระบบและกลไก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาชุมชน เป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556 โดยปรับปรุง
และพัฒนามาจาก หลักสูตรฯ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2548 และได้มีการดาเนินงานปรับปรุงหลักสูตรตามระบบ
และกลไกการเสนอปรับปรุงหลักสูตร ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ซึ่งมีขั้นตอนการดาเนินงานออกแบบ
หลักสูตรดังนี้
วางแผน
1. ภาควิชาฯประชุมวิเคราะห์จุดเด่นและจุดด้อยของหลักสูตร ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548 และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ฉบับ
พ.ศ.2556
2.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
3.คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดทาหลักสูตร
4.คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรสารวจความต้องการหลักสูตรและบัณฑิต
ดาเนินงาน
5.คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดาเนินการจัดทารายละเอียดของร่างหลักสูตร
6.แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์หลักสูตร
7.คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ร่างหลักสูตร
8.คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรับแก้ร่างหลักสูตร
9.เสนอร่างหลักสูตรต่อสภาวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสาราม
10.คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรปรับแก้ร่างหลักสูตร
11.เสนอร่างหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
12.สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามอนุมัติหลักสูตร เมื่อ เมษายน 2556
13.เสนอหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติต่อสกอ.
14.ประกาศใช้หลักสูตรในภาคเรียนที่ 1/2556
กากับติดตาม
15.ประชุมชี้แจงอาจารย์ผู้สอนเกี่ยวกับการนาหลักสูตรไปใช้เพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนเปิดหลักสูตร
16. ดาเนินการใช้หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
17. อาจารย์ประจาหลักสูตรกากับติดตามการใช้หลักสูตรและประเมินผลการใช้
หลักสูตร (มคอ.3 และมคอ.5)
18. สรุปผล ปัญหา อุปสรรค ในการใช้หลักสูตร (มคอ.7) เมื่อสิ้นปีการศึกษา
ประเมินผล
19. อาจารย์ประจาหลักสูตร วางแผน เสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ในที่
ประชุมภาควิชาและคณะกรรมการประจาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20. ดาเนินการประเมินผลการใช้หลักสูตรเพื่อปรับปรุง ในปีการศึกษา 2560
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ผลการดาเนินงาน
ในช่วงเวลาปีการศึกษา 2558 เป็นช่วงเวลาในขั้นการกากับติดตามการใช้หลักสูตร และเตรียม
ประเมินผลการใช้หลักสูตร เนื่องจากหลักสูตรฯจะครบวงรอบปรับปรุง ในปีการศึกษา 2560 ดังนั้นกรรมการ
ประจาหลักสูตรจึงมีการเตรียมการ โดยประชุมโครงการสัมมนาหลักสูตรพัฒนาชุมชนตามกรอบมาตรฐานการ
อุดมศึกษาแห่งชาติ ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ณ
โรงแรมรอยัลนครา และโรงแรมรอยัลแม่โขง จังหวัดหนองคาย เพื่อประเมินกระบวนการออกแบบหลักสูตรที่
ผ่านมา พบว่าในขั้นตอนการสารวจความต้องการหลักสูตร ยังดาเนินการไม่ครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้
บัณฑิต ในโอกาสที่หลักสูตรได้เป็นเจ้าภาพจัดงานCSDสัมพันธ์ ครั้งที่15 ในวันที่ 30-31 มกราคม 2559 ที่
ประชุมจึงมีมติให้จัดเสวนาหัวข้อ”อนาคตทิศทางของหลักสูตรและบัณฑิตพัฒนาชุมชน” ในวันที่ 31 มกราคม
2559 โดยเชิญผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งเป็นผู้บริหารจาก 4 หน่วยงานในระดับชาติ มาเป็นวิทยากร ได้แก่ กรมการ
พัฒนาชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน บริษัทSCG(ฝ่ายชุมชนสัมพันธ์) และมูลนิธิพัฒนาอีสาน ทาให้
หลักสูตรได้ทราบสถานการณ์ความต้องการบัณฑิตสาขาพัฒนาชุมชน และข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการ
สอนที่ตอบสนองความต้องการของสังคมอีกด้วย ทั้งนี้ หลักสูตรได้นาข้อมูลสถานการณ์ความต้องการบัณฑิต
และข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน จากงาน CSD สัมพันธ์ มาพิจารณาในการทบทวนและปรับปรุง
การดาเนินงานของหลักสูตา ในการประชุมกรรมการหลักสูตรวันที่ 1-4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โดยเสนอให้มี
การจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน อย่างน้อย 1 รายวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมนิสิต
ในการเรียนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการพัฒนาชุมชน นอกจากนี้ การการประเมินผลการบูรณา
การพบว่า นิสิตมีบทบาทการบริการวิชาการร่วมกับอาจารย์และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมของ
ชุมชนท้องถิ่นที่หลากหลาย แต่นิสิตยังไม่มีความรู้ด้านงานวิจัยร่วมกับอาจารย์ ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มี
การวางแผนปรับปรุงให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย อย่างน้อย 1 รายวิชา ในปีการศึกษา
2559
นอกจากนั้นกรรมการประจาหลักสูตรได้วางแผนจะทาแบบสอบถามไปยังหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ในปีการศึกษา 2559 รวมถึงจะมีการนาข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรจาก
มคอ.5 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
จากระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรที่อธิบายมาแล้ว ทาให้หลักสูตร ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2556 มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีความ
แตกต่างจากหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ.2548 ดังต่อไปนี้
1.การเปิดสอนรายวิชาใหม่ๆที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาปัจจุบันและเป็นสากล อาทิ รายวิชาการ
จัดการภัยพิบัติ รายวิชาแรงงานข้ามชาติ รายวิชาการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน
2.การเปิดสอนรายวิชาฝึกประสบการณ์พัฒนาชุมชน ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกฝึกประสบการณ์ในประเทศ
กลุ่มอาเซียนได้
3.การเปิดสอนรายวิชาที่สอดแทรกทฤษฎีและแนวคิดด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยา พัฒนาสังคม/ชุมชน
และสังคมศาสตร์ ที่มีความทันสมัยมากขึ้น
4. หลักสูตรมีการจัดกลุ่มวิชาเอกเลือก ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1). กลุ่มวิชาแรงงาน สวัสดิการ และสังคม
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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สงเคราะห์ 2). กลุ่มวิชาวัฒนธรรมกับการพัฒนา 3). กลุ่มวิชาเศรษฐกิจและทรัพยากร 4). กลุ่มวิชาเอกเลือก
ทั่วไป ซึ่งจะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชี่ยวชาญในเชิงวิชาชีพและวิชาการเฉพาะด้านมากขึ้น

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ..3..คะแนน

4.9 รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2—
ผลการดาเนินงาน
การกาหนดผู้สอน
ศึกษาคาอธิบายรายวิชาในมคอ.2

กาหนดคุณสมบัตผิ ้ สู อน

พิจารณาคุณสมบัตขิ องอาจารย์ประจาภาควิชา

กาหนดผู้สอน

จัดการเรียนการสอน

ประเมินผู้สอน

กรรมการประจาหลักสูตร มีการวางระบบผู้สอนโดยพิจารณาจากเกณฑ์ภาระงานขั้นต่า (กาหนดโดยกบม.)
คุณวุฒิ ประสบการณ์ ความสนใจของอาจารย์ผู้สอน และผลการประเมินโดยนิสิต ซึ่งมีข้อตกลงในการกาหนด
ผู้สอนดังนี้
-อาจารย์ 1 ท่าน มีภาระการสอน อย่างน้อย 10 ชม.ต่อสัปดาห์
-กรณีวิชาที่สอนเป็นทีม จะมีการหมุนเวียนกันทาหน้าที่ผู้ประสานงาน
-กรณีวิชาที่เป็นวิชาชีพหรือเฉพาะด้าน เช่น กฎหมาย สถิติฯ จาเป็นต้องเชิญอาจารย์จากคณะอื่นๆมาสอน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ซึ่งจากข้อมูล มคอ.5 ปีการศึกษา2557 และผลการประเมินโดยนิสิต ทาให้ในปีการศึกษา 2558 มีการ
ปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนใน 1 รายวิชา นอกจากนั้น ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาสาขา
ศาสนาและปรัชญา ได้มาสอนวิชาเอกเลือก นิสิตกลุ่มวัฒนธรรมกับการพัฒนา จานวน 1 รายวิชา
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้(มคอ.3และมคอ.4) และการจัดการเรียนการ
สอน
ระบบและกลไก
-คณะฯ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ทาบันทึกข้อความถึงภาควิชาฯแจ้งกาหนดการส่งมคอ.3และมคอ.4
-ภาควิชา โดยหัวหน้าภาควิชาฯ แจ้งกาหนดการส่งมคอ.3และมคอ.4 ในที่ประชุมภาควิชา
-อาจารย์ผู้สอนจัดทามคอ3และมคอ.4
-กรรมการประจาหลักสูตรประชุมพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องของการเขียนมคอ.3และมคอ.4
-ประธานหลักสูตรเสนอผลการจัดทามคอ.3และมคอ.4ของอาจารย์ผู้สอนต่อที่ประชุมภาควิชา
-หัวหน้าภาควิชาฯแจ้งผลการดาเนินงานมคอ.3และมคอ.4 เสนอต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผลการดาเนินงาน
1.การกากับติดตามการจัดทามคอ.3/4
อาจารย์ผู้สอนมีการจัดทามคอ.3 ก่อนเปิดสอน 1 สัปดาห์ ครบทุกรายวิชา แต่การเขียนมคอ.3 ยังมีจุดอ่อน
ด้านการสอนและการประเมินผลทักษะการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตรมีการ
แก้ปัญหาโดยการให้คาแนะนาแก้ไขเป็นรายบุคคล (แบบไม่เป็นทางการ) ทาให้การเขียนมคอ.3 ในภาคเรียนที่
2 มีความถูกต้องชัดเจนมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีความเห็นร่วมกันว่า ในปีการศึกษา 2559 จะต้องมีการอบรมหรือ
ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการอบรมการเขียนมคอ.3
2.การจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรมีการแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต ในการมีส่วนร่วมจัดการเรียนการสอน
เพื่อให้นิสิตได้มีความรู้และประสบการณ์ในสาขาวิชา และเป็นการส่งเสริมการประกอบอาชีพที่ตรงสาขาให้แก่
บัณฑิต ซึ่งในปีการศึกษา 2558 หลักสูตร(โดยคณะ)ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) กับสถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในการร่วมมือด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย และการบริการวิชาการ
ในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร วันที่ 23 ธันวาคม 2558 มีการรายงานปัญหาด้านการเรียนการสอน ที่
สาคัญคือ นิสิตส่งงานไม่ตรงตามกาหนดเวลา นิสิตมีการคัดลอกงานจากอินเตอร์เน็ตส่งอาจารย์ และนิสิตชอบ
ใช้social media ในระหว่างเรียน ไม่ตั้งใจฟังการบรรยาย ซึ่งที่ประชุมมีมติให้อาจารย์ผู้สอนกาหนดวิธีการและ
เกณฑ์การประเมินผลพฤติกรรมการเรียนของนิสิตให้ชัดเจนและเข้มงวดมากขึ้น
นอกจากนั้นในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เมื่อ1-4 กรกฎาคม 2559 ได้มีการพูดถึงปัญหาในการ
เตรียมความพร้อมการเรียนวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชน ของนิสิตชั้นปีที่3 ที่จะต้องเรียนวิชา
ดังกล่าว ในภาคเรียน 1/2559 ซึ่งพบว่าไม่มีนิสิตเลือกไปฝึกงานกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน ที่ได้ทาMOU
กับหลักสูตร ดังนั้นจึงมีการเสนอให้มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน อย่างน้อย 1
รายวิชา ในปีการศึกษา 2559
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
-ระบบและกลไก
ศึกษาแผนการวิจัย/การบริการวิชาการ/การทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ของคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร

พิจารณากาหนดรายวิชาที่จะบูรณาการ

จัดทาแผนการบูรณาการในมคอ.3ของรายวิชาที่เกี่ยวข้ อง

ดาเนินการบูรณาการในการเรียนการสอน

ประเมินผลการบูรณาการ

-ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทาง
สังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ใน 3 โครงการ คือ
1.โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯมีการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภายใต้โครงการ1หลักสูตร1ชุมชน ปีการศึกษา 2557 ชื่อโครงการ
พัฒนารูปแบบการจัดพิธีสรงกู่โดยชุมชน ต.กู่กาสิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด
กรรมการประจาหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อประเมินผลการบูรณาการโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
พบว่าโครงการมีการบูรณาการหลายวิชาเกินไป ทาให้นิสิตเกิดการเรียนรู้ไม่ทั่วถึง นอกจากนั้นพื้นที่ในการจัด
โครงการอยู่ไกลจากมหาวิทยาลัย (ประมาณ 150 กม.) เป็นอุปสรรคต่อการไปทากิจกรรมของนิสิตอย่าง
ต่อเนื่อง ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 กรรมการประจาหลักสูตรจึงดาเนินโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน ใน
พื้นที่ใกล้มหาวิทยาลัย คือ ต.เขวาใหญ่ อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม (ห่างจาก มมส.ประมาณ 5 กม.) และมี
การบูรณาการใน 2 รายวิชา
2.โครงการGenA พลังอ่านเปลี่ยนเมือง: พี่ชวนน้องอ่านเขียนภาษาไทย ซึ่งได้รับทุนจากสสส.จานวน 63,000
บาท เป็นโครงการในรายวิชาจริยธรรมในงานพัฒนาชุมชน นิสิตชั้นปีที่1 จัดที่บ้านหนองแข้ ต.ขามเรียง อ.
กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม
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3.โครงการCSDสัมพันธ์ ครั้งที่15 หลักสูตรได้เป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาระดับชาติของเครือข่ายนักศึกษาและ
อาจารย์พัฒนาชุมชน สังคม จานวน 40 สถาบัน ในวันที่ 30-31 มกราคม 2559
ชื่อโครงการ
โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
ชุมชน
โครงการGenA: พลังอ่านเปลี่ยน
เมือง ปีที่1
โครงการCSDสัมพันธ์ ครั้งที1่ 5

รายวิชา
เพศสถานะกับการพัฒนา

การวิจัย
-

การบริการวิชาการ
/

การทานุบารุงศิลปะฯ
/

จริยธรรมในการพัฒนา
ชุมชน
ทุกรายวิชาเอก

-

/

/

-

/

/

จากการประเมินผลการบูรณาการพบว่า นิสิตได้มีบทบาทในการบริการวิชาการร่วมกับอาจารย์ และได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่นที่หลากหลาย แต่นิสิตยังไม่ได้เรียนรู้ทางานวิจัยร่วมกับ
อาจารย์ ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการวางแผนปรับปรุงให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย
อย่างน้อย 1 รายวิชา ในปีการศึกษา 2559
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ..3..คะแนน

4.10 รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3—
ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
-ระบบและกลไก
ศึกษาแผนที่การกระจายการเรียนรู้ 5 ด้ าน ในมคอ.2

ศึกษาวิธกี ารประเมินผลทักษะการเรียนรู้ 5 ด้ าน ในมคอ.2

กาหนดวิธกี ารและเครื่องมือประเมินผลทักษะการเรียนรู้ 5 ด้ าน

อาจารย์ผ้ สู อนเขียนแผนการประเมินการเรียนรู้ ในมคอ.3

ดาเนินการประเมินผลการเรียนรู้
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-ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ผู้สอนได้วางแผนการประเมินผลการเรียนรู้ ที่สอดคล้องกับแผนที่การกระจาย
การเรียนรู้ 5 ด้าน (Curriculum Mapping) ซึง่ ระบุวิธีการ ช่วงเวลาและสัดส่วนคะแนนของการประเมินไว้ใน
มคอ. 3 และได้รายงานสรุปการประเมินผู้เรียนในผลการดาเนินงานตามแบบ มคอ. 5
จากการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน 1/2558 เมื่อวันที่ 17-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2558 ที่
โรงแรมรอยัลนคราและโรงแรมรอยัลแม่โขง จ.หนองคาย ได้มีข้อตกลงเกี่ยวกับการประเมินทักษะการเรียนรู้
5 ด้าน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งมีข้อตกลงดังนี้
1).ด้านคุณธรรม จริยธรรม ในแต่ละรายวิชา มีการสอดแทรกเนื้อหาที่บรรยาย และปลูกฝังให้นิสิตมีวินัย และ
จัดกิจกรรมให้นิสิตแสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย กิจกรรมการช่วยเหลือสังคม
โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในด้านคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้
- ประเมินจากความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
- ประเมินนิสิตจากพฤติกรรมการเข้าเรียน เช่น เข้าเรียนตรงต่อเวลา นิสิตไม่คุยกันระหว่างการ
เรียนการสอน
- มีวินัยในการเข้าร่วมกิจกรรม
2). ด้านความรู้ การเรียนการสอนของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมุ่งให้ความรู้นิสิตโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เน้นความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา แนวคิด ทฤษฎีในรายวิชาต่างๆ นามาบูรณา
การกับศาสตร์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และสามารถประยุกต์ใช้เมื่อลงพื้นที่ภาคสนาม
โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในด้านความรู้ ดังนี้
- การสอบกลางภาค สอบปลายภาค
- ประเมินจากการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน การลงพื้นที่ภาคสนาม
- ประเมินจากการนาเสนองาน และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองของนิสิต
3). ทักษะด้านปัญญา สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนมุ่งเน้นให้นิสิตแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ สามารถนาข้อมูล
จากการเรียนในห้องเรียนและการลงพื้นที่ภาคสนามมาวิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น
โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตด้านทักษะด้านปัญญา ดังนี้ การสอบกลางภาค ปลายภาค
- ประเมินจากงานที่นิสิตนาเสนอ ทั้งงานเดี่ยวและงานกลุ่ม และการร่วมอภิปรายในชั้นเรียน
- 4). ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ นิสิตสาขาการพัฒนาชุมชนต้องสามารถสื่อสารกับ
กลุ่มคนหลากหลาย และมีมนุษยสัมพันธ์ในการเข้าถึงคนในชุมชน โดยการเรียนการสอนเพื่อนาไปสู่การ
ส่งเสริมทักษะดังกล่าวจะเน้นการทากิจกรรมและการลงพื้นที่ภาคสนามของนิสิต
โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ดังนี้
- ประเมินจากพฤติกรรมการทางานกลุ่ม การทางานเป็นทีม
- ประเมินจากทักษะการสร้างความสัมพันธ์กับคนในชุมชนจากการลงพื้นที่ภาคสนาม
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5). ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นิสิตสามารถสื่อสารอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ สามารถเลือกใช้รูปแบบของสื่อในการนาเสนอได้อย่างเหมาะสม
โดยมีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังนี้
- ประเมินจากรายงานกิจกรรม การเลือกรูปแบบการนาเสนอผ่านเครื่องมือหรือเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม เช่น การใช้อินเตอร์เนตในการค้นคว้าหาข้อมูล การนาเสนองานโดยใช้โปรแกรม
Power Point , การจัดทาสื่อ VDO ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน
• วิธีการประเมินนิสิต ใช้การประเมินแบบอิงเกณฑ์ ได้แก่
เกรด A หมายถึง นิสิตได้คะแนน 80 -100 คะแนน
เกรด B+ หมายถึง นิสิตได้คะแนน 75 -79 คะแนน
เกรด B หมายถึง นิสิตได้คะแนน 70-74 คะแนน
เกรด c+ หมายถึง นิสิตได้คะแนน 65-69 คะแนน
เกรด c หมายถึง นิสิตได้คะแนน 60-64 คะแนน
เกรด D+ หมายถึง นิสิตได้คะแนน 55-59 คะแนน
เกรด D หมายถึง นิสิตได้คะแนน 50-54 คะแนน
เกรด F หมายถึง นิสิตได้คะแนนต่ากว่าหรือเท่ากับ 49 คะแนน
การออกข้อสอบในการวัดและประเมินผลของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน มีทั้งการ
กาหนดข้อสอบอัตนัยและปรนัย การตรวจสอบผลงานนิสิตทั้งจากการนาเสนองานและการลงพื้นที่ภาคสนาม
การสนทนากลุ่มระหว่างผู้เรียนและผู้สอน การสังเกตจากพฤติกรรมของผู้เรียน
จากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เมื่อ 23 ธันวาคม 2558 มีข้อสังเกตเกี่ยวกับสัดส่วนการประเมินผล
ของรายวิชาต่างๆที่เปิดสอนในภาคเรียน 1/2558 มีความหลากหลายไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่ประชุมจึงมี
ข้อเสนอให้อาจารย์ผู้สอนกาหนดสัดส่วนการให้คะแนนสาหรับดาเนินการในภาคเรียน 2/2558 ดังนี้
1). วิชาที่เน้นการบรรยายและทฤษฎี ไม่มีการปฏิบัติภาคสนาม ให้มีการประเมินผลจากการสอบ 70% และ
ประเมินผลกิจกรรมระหว่างเรียน 30%
2. วิชาที่เน้นการปฏิบัติการภาคสนาม และมีการบรรยายเชิงทฤษฎี ให้มีการประเมินผลจากการสอบ 60%
และประเมินผลกิจกรรมระหว่างเรียน 40%
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
1. กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งคะแนนเก็บระหว่างเรียนและคะแนนสอบ ในระบบลงทะเบียนเรียนของ
มหาวิทยาลัย ก่อนสอบปลายภาค อย่างน้อย 1 สัปดาห์ เพื่อให้นิสิตตรวจสอบความถูกต้องของคะแนน
2. กาหนดให้อาจารย์ผู้สอนเสนอผลการประเมินการเรียนรู้(เกรด) ต่อที่ประชุมภาควิชาฯและคณะฯ โดย
หลังจากสิ้นภาคการศึกษา จะมีการประชุมพิจารณาผลการเรียน(เกรด) จากอาจารย์ประจาภาควิชาในการ
ประชุมภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา และการประชุมกรรมการคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
เพื่อให้มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
3.จัดให้มกี ารทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ 2559 โดยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทาหน้าที่
เป็นคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ โดยปีการศึกษา 2558 มีการสุ่มทวนสอบ 12 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนทั้งหมดในปีการศึกษา 2558
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การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
และ มคอ.7)
-ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร กากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามที่ระบุไว้ใน มคอ3
-อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน มคอ 3 ตามแบบของกองทะเบียนและ
ประมวลผล และการรายงานผลดาเนินงานตาม แบบ มคอ 5
-นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบลงทะเบียน กองทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
-ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และภาควิชาฯ ให้ความเห็นชอบผลการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน
รายวิชาตามแบบ มคอ 5 และมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
-อาจารย์ประจาหลักสูตร จัดทาผลการดาเนินงานหลักสูตรตามแบบ มคอ 7 เพื่อประเมินหลักสูตร ซึง่
ดาเนินการเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2558
ผลการดาเนินงาน
ในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร วันที่1-4 กรกฎาคม 2559 ได้มีการรายงานผลการดาเนินงานหลักสูตร
ดังนี้
1.อาจารย์ผู้สอนมีการส่งรายงานมคอ.5 ภายในเวลากาหนดครบทุกรายวิชา แต่อาจารย์ผู้สอนไม่รายงานข้อมูล
ในมคอ.5อย่างครบถ้วน เนื่องจากยังไม่เข้าใจชัดเจนเกี่ยวกับการเขียน มคอ.5
2.อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้แบ่งความรับผิดชอบช่วยกันเขียนมคอ.7 โดยมีอ.สายไหม ไชยศิรินทร์
และอ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ ช่วยให้คาแนะนาในการเขียน เพราะได้เข้ารับการอบรมการเขียนมคอ.7 ตามที่
คณะได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ในเดือนพฤษภาคม 2559 ซึ่งทาให้อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความรู้ความ
เข้าใจในการเขียนมคอ.7 มากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2557
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ..3..คะแนน
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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 เมื่อวันที่ 17-19
พฤษภาคม 2558 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน.5..คน
คิดเป็นร้อยละ.100..
2. ประชุมเพื่อการติดตามการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2558 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน..5.คน คิดเป็นร้อย
ละ.100..
3. ประชุมเพื่อการทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 1-4 กรกฎาคม
2559 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน.5..คน คิดเป็นร้อย
ละ.100..
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
กรณีที่ไม่มี มคอ.1

หลักสูตรสาขา... ไม่มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านอย่างครบถ้วน คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
กรณีที่มี มคอ.1

หลักสูตรสาขา... มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กาหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู.้ ..ด้านอย่างครบถ้วน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน.........
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดสอน ดังนี้
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
-ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน..22.. รายวิชา
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน..23.. รายวิชา
รายวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 มีการจัดทารายงานผลการ
ข้อ 4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของ
ดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
-ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน..22.. รายวิชา
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน..23.. รายวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ผลการดาเนินงาน
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2558 คือวันที่........
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง 1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่. 6 กค.2559
สิ้นสุดปีการศึกษา
2. หัวหน้าภาคฯ เห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 6 กค.2559
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 6 กค.2559
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
-ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน..22.. รายวิชา และมีรายวิชาที่ได้รับการ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน..5..รายวิชา
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน..23.. รายวิชา และมีรายวิชาที่มกี ารทวน
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
สอบผลสัมฤทธิ์ จานวน..7..รายวิชา
รายวิชาทีไ่ ด้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ..25..ของรายวิชา
ทั้งหมด
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
การดาเนินงานปรับปรุง
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
ปีการศึกษา 2557
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
-การเปลีย่ นแปลงอาจารย์ประจา
ดาเนินการแต่งตั้งอ.พรศิริ
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
หลักสูตรให้สอดคล้องกับเวลาที่กาหนด ชีวาพัฒนานุวงศ์ แทน
อ.ศศิประภา จันทะวงศ์
ภายในเวลาที่กาหนด
-ส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ
มีผลงานวิชาการ “การจัดพิธี
สรงกู่โดยชุมชน ชุมชนกู่กา
สิงห์ อ.เกษตรวิสัย จ.
ร้อยเอ็ด”ตีพิมพ์ในวารสารการ
วิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
ในปีการศึกษา 2558 มี อาจารย์ ประจาหลักสูตรใหม่จานวน..1.คน และ
การสอน
ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน จานวน.1..
คน คือ อาจารย์พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์ ซึ่ งได้รับคาแนะนาข้อมูลความรู้
เกี่ ย วกั บ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาและความเข้ า ใจในรายละเอี ย ด
หลั ก สู ต รฯ ในการประชุ ม กรรมการหลั ก สู ต รฯ วั น พุ ธ ที่ 27 เมษายน
พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุมดอกสะแบง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การ
อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน.5..คน และได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
และ/หรือวิชาชีพ จานวน.5..คน
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
ที่ ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
1 อ.สายไหม ไชยศิรินทร์
โครงการสัมมนาระดับชาติ CSD
สัมพันธ์ ครั้งที1่ 5 “การพัฒนา
2 อ.นิรันดร คานุ
ชุมชน สังคม ท้องถิ่น: ภายใต้
3 อ.ดร.วิไลลักษณ์ อุ่นจิตร
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดาเนินงาน
4 อ.พรศิริ ชีวาพัฒนานุวงศ์
5 อ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

กระแสการเปลี่ยนแปลง”

กรณีที่ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงผ่านข้อนี้
กรณีที่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จานวน....คน และ ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จานวน....คน คิดเป็นร้อยละ ……
ที่ ชื่อบุคลากรสายสนับสนุนฯ
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อมูลเดียวกับหมวดที่ 4 ข้อ 4.7

ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
ข้อ 13 ..อาจารย์ประจา มีผลงานวิจัยและ/
หรือผลงานวิชาการและ/หรือโครงการบริการ
วิชาการโดยบุคคลภายนอกมีส่วนร่วม ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 15
ข้อ 14 ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาและกิจกรรมเสริมหลักสูตร
ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ข้อ 15 ระดับความพึงพอใจของอาจารย์และ
นิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5
ข้อ 16 ระดับความพึงพอใจของอาจารย์และ
นิสิตต่อการบริหารหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.51
จากคะแนนเต็ม 5
ข้อ 17 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อ
บัณฑิตใหม่ ไม่น้อยกว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม5
ข้อ 18 บัณฑิตมีงานทาภายใน 1 ปี หลังจาก
สาเร็จการศึกษา ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80
ข้อ 19 บัณฑิตทีไ่ ด้งานทาไม่น้อยกว่า ร้อยละ
90 ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่
ก.พ.กาหนด
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีT้ QF

นิสิตปีสดุ ท้ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ย..4.03.....

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลีย่ ..3.97.....

อ.วชิราภรณ์ วรรณโชติ อ.สายไหม ไชยศิรินทร์ และ อ.พรศิริ ชีวาพัฒนานุ
วงศ์ มีผลงานวิชาการเรื่อง การจัดพิธีสรงกู่โดยชุมชน ชุมชนกู่กาสิงห์ อ.
เกษตรวิสยั จ.ร้อยเอ็ด ซึ่งเป็นบทความวิชาการที่ถอดบทเรียนโครงการบริการ
วิชาการที่ชุมชนมีส่วนร่วมในกระบวนการดาเนินงาน
นิสิตทั้ง4 ชั้นปี มีความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ค่าเฉลี่ย 3.96
นิสิตทั้ง4 ชั้นปี มีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ค่าเฉลีย่ 4.21
อาจารย์มีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 3.84
นิสิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.03
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลี่ย 3.97
บัณฑิตมีงานทาภายใน 1 ปี หลังจากสาเร็จการศึกษา ร้อยละ 55.38
บัณฑิตทีไ่ ด้งานทา ร้อยละ 52.78 ได้รับเงินเดือนเริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ที่
ก.พ.กาหนด
1. ตัวบ่งชี้TQFตามมคอ.2 ปีการศึกษา2558 จานวน18 ตัวบ่งชี้

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

ผลการดาเนินงาน
2. มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จานวน 15 ตัวบ่งชี้
3. คิดเป็นร้อยละ. 83.33 ที่ผ่านตามเกณฑ์
4. คิดเป็น 4.00 คะแนน

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น
ข้อมูลรายละเอียด
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

5.2 รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ --ตัวบ่งชี้ 6.1—
ผลการดาเนินงาน
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
สานักวิทยบริการแจ้งให้คณะ/หลักสูตร คัดเลือกหนังสือ/ตารา/สื่อวิดิทัศน์รูปแบบต่าง ๆ
ตามความต้องการของหลักสูตรและตามจานวนงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

หลักสูตร คัดเลือกหนังสือ/ตารา/สื่อวิดิทัศน์รูปแบบต่าง ๆ ตามความต้องการ
และแจ้งไปยังสานักวิทยาบริการ
ตามความต้องการของหลักสูตร
สานักวิทยบริการ จัดหาหนังสือ/ตารา/สื่อวิดิทัศน์
โดยหนังสือ/ตารา/สื่อวิดิทัศน์ จะนาไปให้บริการนิสิตที่สานักวิทยบริการ

- สาขาพัฒนาชุมชนมีระบบและกลไกในส่ว นสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้อย่างมี
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับระบบและกลไกของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการจัดทาแผน และจัดสรรงบประมาณ
ประจาปีเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนทางกายภาพและทรัพยากรการเรียนรู้ เช่น ห้องเรียน สภาพแวดล้อมด้านการ
เรียนรู้ ห้องสมุด ฐานข้อมูลทรัพยากรการเรียนรู้ วารสารวิชาการเพื่อการสืบค้น อุปกรณ์ในการเรียนการสอน
เครื่องคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยแผนการดาเนินงานนั้น อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้มีส่วน
ร่วมในทุกขั้นตอน
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการแก่หลักสูตร โดยสานักวิทยบริการมีหนังสือ ตารา
ฐานข้อมูลให้สืบค้น และให้บริการในการยืมหนังสือ ตาราหรือโสตทัศนูปกรณ์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ในส่วนการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ดังกล่าวนั้น สานักวิทยบริการ ได้สอบถามความต้องการหนังสือ
ตารา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และฐานข้อมูลที่จาเป็นจากอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งทางหลักสูตรก็ได้ให้ข้อมูล
กลับ และติดตามความคืบหน้าในการดาเนินการจัดหา ในปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาพัฒนาชุมชน มี
หนังสือภาษาไทย จานวน 3,933 เรื่อง (10,153 เล่ม) และหนังสือภาษาอังกฤษ จานวน 2,572 เรื่อง (3,044
เล่ม) ซึ่งปริมาณหนังสือดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2557
- นอกจากนี้ในส่วนของคณะ/ภาควิชา/หลักสูตร ยังมีห้องสมุด ซึ่งมีหนังสือ ตารา และสื่อการเรียนการสอน
เฉพาะทาง โดยมีหนังสือและตารา จานวนกว่า 300 เล่ม
- มหาวิทยาลัย/คณะ/ภาควิชาฯ มีการสนับสนุนสื่อสาหรับการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลทั้งภายในและ
ต่างประเทศ มีระบบอินเทอร์เน็ต และระบบ Wifi ให้กับนิสิตเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับงบประมาณ ติดตั้งระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless) จานวน 31 จุด (3
ระยะ) ซึ่งปัจจุบันปีงบประมาณ 2559 (ระยะแรก) ได้ทาการติดตั้งไปแล้ว 8 จุด ส่วนที่เหลือจะดาเนินการใน
ปีงบประมาณถัดไป ในส่วนการดาเนินงานของคณะฯนั้น ได้มีการติดตั้งระบบ Wifi เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา
2557
- อย่างไรก็ตามเนื่องจากธรรมชาติของหลักสูตรพัฒนาชุมชน ที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็น
สาคัญ นิสิตจาเป็นต้องออกเดินทางไปศึกษาภาคสนามบ่อยมาก แต่คณะและมหาวิทยาลัยมีปริมาณรถยนต์ที่
ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ ในบางครั้งอาจารย์ผู้สอนต้องไปเช่าเหมารถยนต์ของเอกชน ซึ่งทาให้เกิดความ
สิ้นเปลืองงบประมาณของนิสิต
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สรุปข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจจากระบบบริการ
รายงานผลการประเมินต่อผู้บังคับบัญชา
นาผลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับดหลัาเนิ
กสูนตการปรั
ร ปีการศึ
กษางตามข้
2558อมหาวิ
ทยาลัยมหาสารคาม
บปรุ
เสนอแนะ
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ผลการดาเนินงาน

ขั้นตอนที่1: สรุปข้อมูลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์
ขั้นตอนที่2: รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา
ขั้นตอนที่3: นาข้อปัญหาที่เกิดขึ้นเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนที่4: ดาเนินการปรับปรุงตามผู้บังคับบัญชามอบหมายหรือตามที่มติที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะ
เพื่อการปรับปรุงในภาคเรียนถัดไป
จากผลการประเมินกระบวนการการเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของหลักสูตรพัฒนา
ชุมชนเมื่อปีการศึกษา 2557 ผ่านที่ประชุมสาขาวิชา วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2558 พบว่า มีจุดบกพร่องด้าน
การให้บริการด้านการยืมหนังสือและตาราเรียนของภาควิชาฯ นอกจากนี้ยังมีการสารวจความพึงพอใจของนิสิต
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยนิสิตและอาจารย์มีข้อเสนอแนะเป็นไปในทางเดียวกัน คือ ประสงค์
จะให้คณะซื้อหนังสือเพิ่ม ติดตัง้ wifi ปรับปรุงสภาพห้องเรียน ฯลฯ ดังนั้นในปีการศึกษา 2558 คณะฯจึงได้
ดาเนินการปรับปรุงกระบวนการเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยมีการสั่งซื้อหนังสือเข้า
ห้องสมุดของคณะเพิ่ม และสารวจ ปรับปรุงสภาพห้องเรียนในช่วงปิดเทอม และสอบถามความพึงพอใจใหม่ ซึ่ง
ได้ผลดีขึ้น จากนั้นได้ทาการประเมินกระบวนการฯของปีการศึกษา 2558 ซึ่งผลการประเมินได้ระดับคะแนน
เฉลี่ย 4.21 โดยจะได้นาผลดังกล่าวไปปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 ต่อไป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ..2..คะแนน

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
6.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ประเด็น
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ข้อมูลรายละเอียด
*************************
หลักสูตรมีคุณภาพเพิ่มขึ้นมากกว่าปีการศึกษา 2558
เนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจ
มากขึ้นและมีทัศนคติที่ดีขึ้นเกี่ยวกับระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา

การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็น
ข้อมูลรายละเอียด
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา
บัณฑิตส่วนใหญ่มีการประกอบอาชีพที่ไม่ตรงตาม
สาขา และได้รับเงินเดือนน้อยกว่า 15,000 บาท
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการ
ประเมิน
6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็น
กระบวนการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการ
ประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี
ประเด็น
ข้อมูลรายละเอียด
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อ
หลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบ ปีการศึกษา 2558 เครือข่ายนิสิต นักศึกษา
ต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
คณาจารย์พัฒนาชุมชน สังคม ท้องถิ่น จานวน 40
สถาบัน ได้ร่วมกันก่อตั้งสมาคมพัฒนาชุมชน สังคม
ท้องถิ่น แห่งประเทศไทย ซึ่งก่อให้เกิดผลกระทบ
ด้านแนวโน้มการมีการประกอบอาชีพที่ตรงสาขา
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ของบัณฑิตพัฒนาชุมชน มากขึ้น

หมวดที่ 8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการดาเนินงาน
การสัมมนาปรับปรุงหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตร

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
ธันวาคม 2559
เมษายน 2560

ผู้รับผิดชอบ
อ.นิรันดร คานุ
อ.สายไหม ไชยศิรินทร์

8.2 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................

หมวดที่ 9 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตารางผลคะแนนการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ตัวชี้บ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน

ผ่าน

ค่าเฉลี่ย....
ร้อยละ.......

3.97
2.77

3.37
-

3

47

ตัวชี้บ่งชี้
3.2
3.3

การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
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
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการ
ดาเนินงาน
-

คะแนน
3
3
3

3
2.67
ร้อยละ...20...
5
ร้อยละ...0....
0
ร้อยละ..12....
3
2
2.56
ร้อยละ
83.33

3
3
3
4
3.25
3
3
3.036
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