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หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.1 รหัสหลักสูตร 25500211107399
1.1.2 ไม่มี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร 27 ธันวาคม 2555
1.3 วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร ...............................................
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และคณะบัญชีและการจัดการ
1.5 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ระบุใน มคอ.2 และ ปัจจุบัน
ที่ระบุใน มคอ.2

ปัจจุบนั

1. อ.นวรัตน์ สภานุชาต
2. อ.วิจิตรา อีสแตม
3. อ.คันธพร ช่างประเสริฐ
4. อ.ศศวรรณ เฮียงราช
5. อ.กฤตยา แสงบุญ

1. อ.นวรัตน์ สภานุชาต
2. อ.เรณุมาศ โคตรพัฒน์
3. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
4. อ.อภิชาต คาบุญเรือง
5. อ.มนทิรา คาดี

1.5.2 ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2-รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
1. อ.นวรัตน์ สภานุชาต

2.อ.เรณุมาศ โคตรพัฒน์

3. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ
ตรี

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)
2548

ศศ.บ.

โท

2551

ศศ.ม.

ชื่อหลักสูตร
ที่จบการศึกษา

เอก
ตรี

2549

ศศ.บ.

โท

2555

กศ.ม.

เอก
ตรี

-

2550

ศศ.บ.

กลุ่มสาขาวิชา สาขาวิชา
ชื่อสถาบัน
ที่จบ
ที่จบ
ที่จบการศึกษา
ตาม ISCED การศึกษา
Languages
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
Languages
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจเพื่อ
ศรีนครินทรวิ
การสื่อสาร โรฒ
นานาชาติ
Languages
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
Languages
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
Languages
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
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รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ
โท

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)
2553

ชื่อหลักสูตร
ที่จบการศึกษา
ศศ.ม.

เอก
4. อ.อภิชาต คาบุญเรือง

5. อ.มนทิรา คาดี

กลุ่มสาขาวิชา
ที่จบ
ตาม ISCED
Languages

-

ตรี

2550

ครุศาสตรบัณฑิต

Education

โท

2553

Education

โท

2557

ครุศาสตรมหา
บัณฑิต
ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต

Languages

เอก
ตรี

2551

ศศ.บ.

Languages

โท

2556

อ.ม.

Languages

เอก

-

สาขาวิชา
ที่จบ
การศึกษา

ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา

ขอนแก่น
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
ดนตรีศึกษา

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
วิจัย
จุฬาลงกรณ์
การศึกษา
มหาวิทยาลัย
ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์
เป็นภาษา
มหาวิทยาลัย
นานาชาติ
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
-

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

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)

ผลรวมค่าน้าหนักคุณภาพ
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1.6 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
1. ผศ.ดร.พชรนนท์ สายัณห์เกณะ
2. ผศ.ดร.สุรศักดิ์ คาคง
3. อ.ดร.กันตภณ สาแดงเดช
4. อ.อรรถพล ศรีประเสริฐ
5. อ.คันธพร ช่างประเสริฐ
6. อ.อินอร เลียวประเสริฐกุล
7. อ.ชนิดาภา สุขเจริญ
8. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
9. อ.แตงอ่อน ศรีรักษ์
10. อ.หทัย ไชยงาม
11. อ.ดร.พิลานุช ภูษาวิโสธน์
12. อ.ดร. พิมพ์ยุพา ประพันธ์
13. อ.ดุจตะวัน อินศร
14. อ.เรณุมาศ โคตรพัฒน์
15. อ.นวรัตน์ สภานุชาต
16. อ.ทวีพงษ์ สืบวัฒนะ
17. อ.ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ (ภายใน
มหาวิทยาลัย)
1. ผศ.มลิจันทร์ ทองคา
2. อ.ดร.กัญญมน วิทยภูมิ
3. อ.ดร.นวลละออง อรรถรังสรรค์
4. อ.ศรินทรีย์ อุดชาชน
5. อ.ณัฐฎ์ ธารเจริญ
6. อ.สุมิตรา จิระวุฒินันท์
7. อ.ธมลวรรณ วงศ์นรา
8. อ.ทัดสุดา อิ่มสุวรรณ
9. อ.กรรณิการ์ เจนพึ่งพร
10. อ.วราวุฒิ นาคบุญนา

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)
1. อ.ดร.อุมาพร คาดการณ์ไกล

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

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

11

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

12

การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน
มาตรฐาน TQF

ผลการดาเนินงาน
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน และ
ไม่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น พร้อมทั้ง
ประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัด
การศึกษา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
มีคุณวุฒิในสาขาทีต่ รงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
มีคุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาโท หรือตาแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่
ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
กรณีที่ยังไม่ครบรอบปรับปรุง
ครบวงรอบการปรับปรุงในปีการศึกษา
2560 ดังนั้นจึงยังไม่ครบกาหนดระยะการ
ปรับปรุง
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

เพื่อการ มีผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ TQF เป็นไป
ตามกรอบ ตามเกณฑ์
 ครบทั้ง 5 ข้อแรก
 ไม่ครบ 5 ข้อแรก
โดยมีรายละเอียดปรากฏในผลการ
ดาเนินงานองค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผล
การดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ หน้าที่....
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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
2.1.4 จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ
Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร เฉพาะ
ระดับปริญญาเอก
คะแนนเฉลี่ย

ข้อมูล
ร้อยละ 0
ร้อยละ 0
ร้อยละ 0
อัตราส่วน..

คะแนนประเมิน
0
0
0

0

2.2 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรมีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์โดยกรรมการประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ดาเนินงานตามระบบและกลไกของคณะฯ (โดยอ้างอิงจากเอกสารหมายเลข 1)
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรมีการประชุมเพื่อพิจารณาอัตรากาลังและคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบ
มาตรฐาน TQF และได้ลงมติให้มกี ารปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
จากเดิมมีอาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์จานวน 3 คนและอาจารย์สังกัดคณะการบัญชีและการจัดการ จานวน 2 คน
เปลี่ยนเป็นอาจารย์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์จานวน 5 คน
ดังนัน้ จึงมีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรเพิ่มขึ้น 2 คน โดยประกาศรับสมัครตามระบบกลไกที่คณะฯ กาหนด
ไว้ จากนั้นจัดสอบข้อเขียน สอบสัมภาษณ์และสอบสอนตามลาดับ โดยมีคณะกรรมการจากภาควิชาเป็นผู้พิจารณาคัดเลือก
จากนั้นได้ดาเนินการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อประจาหลักสูตร เพื่อ
ดาเนินการเสนอชื่อต่อมหาวิทยาลัยเพื่อแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อทราบ
หลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการในการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร พบว่า ในกระบวนการรับสมัคร
อาจารย์ควรให้กรรมการประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการรับสมัครให้มากยิ่งขึ้น เพื่อพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะที่ตรงกับความ
ต้องการของสาขา เช่น ทัศนคติ ความสามารถในการทางานร่วมกับผู้อื่น
ระบบการบริหารอาจารย์
หลักสูตรมีแผนอัตรากาลังระยะเวลา 5 ปีที่จะทาทุกๆ 5 ปี ที่แสดงให้เห็นถึงอัตราอาจารย์ที่คงอยู่ จานวนผู้เกษียณในแต่
ละปี จาแนกตามคุณวุฒิ วิเคราะห์ร่วมกับแผนการดาเนินงานในแต่ละปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงจานวนอาจารย์ที่ต้องสรรหาให้ได้
ในแต่ละปี กระบวนการในการคัดเลือกดาเนินการตามระบบที่คณะกาหนด
ทางหลักสูตรได้มีการแนะนาให้คาปรึกษากับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความสุขและทัศนคติที่ดีต่อการทางาน และอาจารย์
ประจาหลักสูตรทุกคนมีห้องพักส่วนตัวเพื่ออานวยความสะดวกในการทางาน การทาวิจัยและการเข้าพบของนิสิต และทาง
หลักสูตรมีการประชุมกันเป็นระยะเพื่อมีการช่วยเหลือกันในการทางานทั้งด้านวิชาการและด้านอื่นๆ
ในปีการศึกษา 2558 นี้ ทางหลักสูตรได้ทบพวนพิจารณาระบบบริหารอาจารย์แล้วพบว่า หลักสูตรไม่มีปัญหาเรื่องการ
ขาดอัตรากาลัง จึงไม่ได้ดาเนินการขอกาหนดกรอบอัตรากาลัง และในปีการศึกษานี้พบว่ายังไม่มีการเกษียณอายุราชการของ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

8

อาจารย์ประจาหลักสูตร
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
หลักสูตรมีระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยประธานหลักสูตรดาเนินการกากับติดตามการทางานให้เป็นไป
ตามแผน และอาจารย์ประจาหลักสูตรมีการรายงานผลการพัฒนาตนเองในการประชุมหลักสูตร อีกทั้งคณะได้มีการจัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาตนเอง
ในปีการศึกษา 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการพัฒนาตนเองผ่านโครงการต่างๆดังนี้

1

2

3

4

โครงการ/กิจกรรม
เข้าร่วมงานเทคนิคการเขียน
บทความวิจัยและบทความวิชาการ
ให้ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการครั้งที่ 1
โครงการอบรมการทา มคอ 7
ณ ห้องอินทนิล คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์

วัน เวลา สถานที่
วันที่ 16 ธันวาคม 2558
ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 27 มกราคม 2559
ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
โครงการเข้าร่วมงานประกันคุณภาพ วันที่ 18 มกราคม 2559
ณ ห้องแม่น้าของ คณะ
มนุษย์ศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
การวิเคราะห์การถดถอยพหุโลจิ
23 ธันวาคม 2558
สติกส์ (Logistic Regression) การ กิจกรรมโครงการ
วิเคราะห์การอยูร่ อด (Survival
Research Zone :
Analysis) และ การสังเคราะห์
Phase 106 ศูนย์จัดการ
งานวิจัย (Meta Analysis) โดย
ความรู้การวิจัย สานักงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สังวรณ์ งัด คณะกรรมการวิจัย
กระโทก
แห่งชาติ (วช.)

ชื่อผู้เข้าร่วม
อ.นวรัตน์ สภานุชาต
อ.เรณุมาศ โคตรพัฒน์
อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
อ.นวรัตน์ สภานุชาต
อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์

อ.นวรัตน์ สภานุชาต
อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
อ.มนทิรา คาดี
อ. อภิชาติ คาบุญเรือง

หลักสูตร มีการประชุมเพื่อประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ พบว่าการจัดสรร
งบประมาณยังไม่เพียงพอเนื่องจากเป็นนโยบายในการจัดสรรจากคณะฯ และควรจะมีโครงการอบรมทางด้านการผลิต
ผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น เช่น การเชิญวิทยากรผูม้ ีความชานาญในด้านนั้นๆ มาให้ความรู้แก่อาจารย์ทุกคนอย่างน้อยปีการศึกษา
ละสองครั้ง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาตนเองที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นของอาจารย์ทุกคน
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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2.3 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีอัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ 100
ปีการศึกษา
2556
2557
2558
จานวนอาจารย์
5 คน
5 คน
5 คน
ครบตามเกณฑ์
ครบตามเกณฑ์ ครบตามเกณฑ์
ร้อยละ คงอยู่
100
100
100

ความพึงพอใจของอาจารย์
ผลที่เกิด อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร มีการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจา
หลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร พบว่ามีระดับ 3.85 ซึ่งอยู่ในระดับพอใจมาก
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
หลักสูตรมีระบบและกลไกการดาเนินงานการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมนิสิตก่อนเข้าศึกษา โดยกรรมการประจา
หลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผนและดาเนินงานตามระบบและกลไกของคณะฯ (โดยอ้างอิงจากเอกสารหมายเลข 1)
 ระบบการรับนิสิต
ระบบและกลไกการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมีการเปิดรับนิสิตจากช่องทางต่าง ๆ
5 ช่องทางดังนี้
1. ระบบโควตารับตรงทั่วประเทศ
2. ระบบการคัดเลือกกลางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Admission)
3. โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
4. ระบบการรับตรงของคณะ
5. ระบบการเทียบโอนและการย้ายสาขา
โดยการรับนิสิตในช่องทางที่ 1-3 ดาเนินการตามระบบและกลไกการรับนิสิตใหม่ของกองบริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่วนช่องทางที่ 4 ดาเนินการโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และช่องทางที่ 5 หลักสูตร
ดาเนินการด้วยตนเอง
การรับนิสิตทั้ง 5 ช่องทาง หลักสูตรมีการดาเนินการดังนี้
- การรับนิสิตผ่านระบบโควตารับตรงทั่วประเทศและระบบการคัดเลือกกลางของสานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (Admission) เนื่องจากการรับนิสิตทั้ง 2 ช่องทางเป็นการดาเนินงานตามระบบและกลไกการรับนิสิตใหม่ของ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนั้นจึงมีกระบวนการดาเนินงานที่ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก โดยหลักสูตรมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักสูตรกาหนดยุทธศาสตร์การรับนิสติ ผ่านโควตารับตรงทั่วประเทศและและระบบการคัดเลือกกลางของ
สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Admission) โดยกาหนดจานวนรับ และเกณฑ์การรับเข้าศึกษา โดยผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการคณะและมหาวิทยาลัย
2. กองบริการการศึกษาประกาศและประชาสัมพันธ์การรับนิสิตในระบบโควตารับตรงทั่วประเทศ
3. หลักสูตรสาขาประชุมเพื่อส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ให้กับทางคณะเพื่อดาเนินการแต่งตั้งต่อไป
4. การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสติ ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับหลักสูตรเข้าศึกษา โดยคัดเลือกทั้งผู้ผ่าน
คุณสมบัติเป็นนิสิตตัวจริงและตัวสารอง โดยก่อนการสอบสัมภาษณ์นิสิตทั้งระบบโควตารับตรงและระบบ Admission
กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนจะประชุมร่วมกันเพื่อตกลงหัวข้อในการสัมภาษณ์และเกณฑ์คุณสมบัตขิ องนักเรียนที่จะรับเข้า
ศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนเข้าประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนอีก
ครั้งหนึ่ง และคัดเลือกนักเรียนที่มคี ุณสมบัติเข้าศึกษาตัวจริงและตัวสารอง
5. ประกาศให้ผผู้ ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเข้าศึกษา
6. ประกาศให้ผผู้ ่านการคัดเลือกเป็นตัวสารองรายงานตัวเข้าศึกษา ในกรณีที่จานวนนิสิตที่ได้จากการรายงานตัว
ของผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสติ ตัวจริงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- การรับนิสิตผ่านโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย เป็นการรับนิสิตผ่านโครงการพิเศษอืน่ ๆ ได้แก่ โครงการพัฒนา
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พิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการเด็กดีมีที่เรียน และโครงการส่งเสริมเยาวชน
ด้านกีฬา โดยหลักสูตรมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักสูตรกาหนดแผนการรับนิสติ ผ่านโครงการพิเศษที่มหาวิทยาลัยตั้งขึ้น โดยกาหนดจานวนรับและเกณฑ์การ
รับเข้าศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการคณะและมหาวิทยาลัย
2. กองบริการการศึกษาประกาศและประชาสัมพันธ์การรับนิสิตในโครงการพิเศษ
3. หลักสูตรสาขาประชุมเพื่อส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ให้กับทางคณะเพื่อดาเนินการแต่งตั้งต่อไป
เนื่องจากไม่มีผสู้ นใจเข้าสมัครโครงการดังกล่าว ทางหลักสูตรสาขาจึงไม่มีการดาเนินตามขั้นตอนที่วางไว้
- การรับนิสิตผ่านระบบการรับตรงของคณะ เป็นการดาเนินงานตามระบบและกลไกของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ หลักสูตรได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. การกาหนดจานวนรับและเกณฑ์การรับเข้าศึกษา จากนั้นนาเสนอข้อมูลไปยังฝ่ายวิชาการของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพือ่ ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการคณะ โดยหลักสูตรกาหนดให้นักเรียนที่มคี วาม
จานงเข้าศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลีย่ วิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 3.00 เพื่อคัดเลือกผู้เรียนที่มี
ความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกาศและประชาสัมพันธ์การรับนิสติ ในระบบโควตารับตรงของคณะ
ผ่านเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ
3. หลักสูตรสาขาประชุมเพื่อส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ให้กับทางคณะเพื่อดาเนินการแต่งตั้งต่อไป
3. การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสติ ที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมกับหลักสูตรเข้าศึกษา โดยคัดเลือกทั้งผู้ผ่าน
คุณสมบัติเป็นนิสิต โดยก่อนการสอบสัมภาษณ์กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนจะประชุมร่วมกันเพื่อตกลงหัวข้อในการ
สัมภาษณ์และเกณฑ์คณ
ุ สมบัติของนักเรียนที่จะรับเข้าศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนเข้า
ประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง และคัดเลือกนักเรียนที่มีคณ
ุ สมบัตเิ ข้าศึกษา
4. ประกาศให้ผผู้ ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตมารายงานตัวเข้าศึกษา
- การรับนิสิตจากการเทียบโอนและการย้ายสาขา หลักสูตรมีนโยบายรับนิสติ ในช่องทางนี้เพิ่มอีกทางหนึ่ง โดย
กาหนดเกณฑ์ในการรับว่านิสติ ต้องมีคะแนนเฉลีย่ สะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่า 3.50 โดยมีคะแนนเฉลีย่ สะสม 2.50
พร้อมทั้งสอบข้อเขียนเพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ หลักสูตรสาขามีการพิจารณาคุณสมบัติของนิสิตผู้ยื่นความ
ประสงค์จะย้ายสาขาวิชาและผลการสอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 เมื่อนิสิตผ่านการประเมิน จะแจ้งให้นิสิตดาเนินการ
เกี่ยวกับเอกสารเพื่อขออนุมัติการย้ายสาขาวิชา ซึ่งต้องได้รับความยินยอมจากสาขาวิชาเดิม เมื่อนิสิตย้ายสาขาวิชาแล้วเสร็จ
หลักสูตรจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิตเพื่อวางแผนการศึกษาและกากับดูแลจนนิสิตสาเร็จการศึกษาต่อไป
โดยสรุป ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการรับนิสิตดังข้อมูลที่ปรากฏตามตารางต่อไปนี้
ปีการศึกษา 2558
ระบบปกติ
ระบบพิเศษ
รวม

แผนการรับ (คน)
30
10
40

รับจริง (คน)
26
27
53

การประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
การวิเคราะห์กระบวนการรับนิสิตในปีการศึกษา 2558 ทาให้พบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานว่าเมื่อสิ้นสุด
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12

ระยะเวลาในการรับนิสิต หลักสูตรพบว่ามีจานวนนิสิต ระบบปกติเข้ารายงานตัว น้อยกว่าจานวนที่ระบุในแผนการรับจึงไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย ในส่วนของนิสิตระบบพิเศษ มีผู้สมัครให้ความสนใจเป็นจานวนมาก ประกอบกับจานวนนิสิตระบบปกติ
เข้ารายงานตัวเป็น จานวนน้อยกว่า ที่ระบุในแผนการรับ ทางหลักสูตรจึงได้พิจารณาปรับแผนการรับนิสิตระบบพิเศษให้มี
จานวนเพิ่มขึ้นจากเดิม เข้ารายงานตัวมากกว่าจานวนที่ระบุในแผนการรับ
หลักสูตรได้มีการประชุมทบทวนระบบการรับนิสิต ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2558 พบว่าปัญหาเรื่องจานวนผู้ผ่านการ
คัดเลือกรายงานตัวเข้าศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าที่กาหนด จึงได้มีการปรับแผนการรับนิสิตในปีการศึกษาถัดไปให้สอดคล้องกับ
สภาวะความเป็นจริง
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ระบบและกลไก
1. มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 3 ขั้นตอนดังนี้
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสติ ใหม่และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 ดาเนินการจัดกิจกรรมโดยผ่านการจัดโครงการปฐมนิเทศและมีการเตรียมความพร้อมทางด้านการปรับตัวและการเรียนรู้
ในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งมีการเพิ่มการจัดอบรมภาษาอังกฤษและความรู้พื้นฐานทางธุรกิจให้กับนิสติ เนื่องจากทาง
หลักสูตรพบว่านิสิตมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและความรู้ทางธุรกิจต่ากว่าเกณฑ์ที่ทางหลักสูตรกาหนด
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม หลักสูตรได้ประเมินผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวและพบว่านิสิตชั้นปีที่ 1 ส่วนใหญ่ให้
ความสาคัญต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมทั้งกิจกรรมของคณะและกิจกรรมที่หลักสูตรจัดขึน้ โดยนิสติ เล็งเห็นว่า
กิจกรรมทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้นิสิตสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใน
มหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องทักษะการใช้ชีวิตและทักษะทางวิชาการ ดังนั้นกรรมการประจาหลักสูตรจึงมีความเห็นว่าควรส่งเสริม
ให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมต่อไปทุกปีการศึกษา
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีพบว่านิสติ ใหม่มคี วาม
พึงพอใจกับกิจกรรมที่ทางหลักสูตรจัดขึ้นและปัญหาทางด้านการปรับตัวของนิสิตใหม่ทางด้านวิชาภาษาอังกฤษและความรู้
พื้นฐานทางด้านธุรกิจลดลงจากปีที่ผ่านมา
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

3.2 ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2554
2555
2556
2557
2558

จานวนที่ประกาศ
รับ
ปก พิเศ รวม
ติ
ษ
40
40
60
60
30 10 40
29 19 48
30 10 40

จานวนผู้สมัคร
ปก พิเศ
ติ
ษ
81
104 167 42
213 53
187 44

รวม
81
104
209
266
231

จานวนผู้มสี ิทธิเข้า จานวนผู้มารายงาน
ศึกษา
ตัว
ปก พิเศ รวม ปก พิเศ รวม
ติ
ษ
ติ
ษ
22
22 9
9
55
55 60
60
44
3
47 35 25 60
21 53 74 30 10 40
27 25 52 25 27 52

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จานวนที่ลงทะเบียน
เรียน
พิเศ รวม
ปกติ
ษ
40
0
40
55
0
55
31
24
55
33
20
53
26
28
54
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ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2553
2554
2555
2556
2557
2558

2553

2554

ปก พิเศ รว
ติ ษ ม
51 0 51

จานวนนิสิตคงอยู่
2555
2556

ปก พิเศ รว ปก พิเศ
ติ ษ ม ติ ษ
44 0 44 42 0
40 0 40 37 0
54 0

รว ปก พิเศ
ม ติ ษ
42 42 0
37 36 0
54 52 0
31 24

2558

2557
รว ปก พิเศ
ม ติ ษ
42 5 0
36 34 0
52 49 0
55 28 23
33 20

รว
ม
5
34
49
51
53

ปก พิเศ
ติ ษ
2 0
2 0
49 0
27 23
32 16
26 27

รว
ม
2
2
49
50
48
53

ระดับปริญญาตรี
จานวนที่รับเข้า

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า ปก พิเศ
ติ ษ
2553
51 0
2554
40 0
2555
55 0
2556
31 24
2557
33 20
2558
26 27

2554

2555

รว ปก พิเศ รวม ปก พิเศ รว
ม ติ ษ
ติ ษ ม
51
40
55
55
53
53

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
2556

2557

ปก พิเศ รว ปก พิเศ รว
ติ ษ ม ติ ษ ม
37 0 37 2 0 2
34 0 34

2558
ปก
ติ
0
2
44

พิเศ รวม
ษ
0
0
0
2
0 44

3.3 รายงานผลการดาเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.2—
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรมีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนานิสิต โดยกรรมการประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ดาเนินงานตามระบบและกลไกของคณะฯ (โดยอ้างอิงจากเอกสารหมายเลข 1)
 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นสิ ิต
ระบบและกลไก
1. มีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว 2 ขั้นตอนดังนี้
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ทางหลักสูตรได้มีการจัดการประชุมอาจารย์ผู้สอนประจาหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ …/2558
เพื่อแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนิสิตในปีการศึกษา 2558 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ภาระงาน สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตในที่
ปรึกษา และความพร้อมของอาจารย์ที่จะสามารถดูแลควบคุมนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในด้านต่างๆ อาทิ เช่น วิชาการ ทักษะชีวิต เป็นต้น ด้วยการกาหนดตารางการเข้าพบ
อาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมยังมีการขยายช่องทางในการขอคาปรึกษาให้กับนิสิตผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น
จากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการรายงานผลการให้คาปรึกษาแก่อาจารย์ประจาหลักสูตรรับทราบและพิจารณาผล เพื่อเสนอ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แนวทางปรับปรุงการให้คาปรึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาใน
ระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้มีการประชุมกรรมการประจาหลักสูตรเพื่อทบทวนและประเมินผลการ
ดาเนินงานด้านการให้คาปรึกษา วาระการพิจารณาเรื่องการดูแลนิสติ ในที่ปรึกษาพบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้กากับติดตาม
นิสิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลนิสิตบางคนมีผลการศึกษาในระดับที่ตา่ ไม่ผ่านเกณฑ์และต้องออกจากการศึกษากลางคัน ด้วยเหตุนี้
ที่ประชุมจึงมีมติว่าด้วยการดูแลนิสิตในที่ปรึกษาของอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ดังนี้
1. อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตทุกคนควรจัดทารายงานสรุปผลการให้คาปรึกษาทุกภาคการศึกษาส่งประธานหลักสูตร เพื่อ
รวบรวมและนาเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อรับทราบและหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่นิสิตมีปัญหาหรือมีผลการ
เรียนต่า รวมทั้งเพื่อจัดการความเสี่ยงที่นิสิตจะออกจากการศึกษากลางคัน
2. การขยายช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และนิสิตเพิ่มมากขึ้น โดยเพิ่มช่อง
ทางการติดต่อผ่านทาง Facebook โดยสร้างกลุ่มเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอนและนิสิตแต่ละ
ชั้นปี
 การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ระบบและกลไก
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น 3 ขั้นตอนดังนี้
 หลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อวางแผนจัดทาปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสติ และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
 หลักสูตรได้ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนิสติ
 หลักสูตรประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยพิจารณาระดับความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
2. ทางหลักสูตรได้นาผลจากการประเมินการจัดกิจกรรมเข้าที่ประชุม เพื่อปรึกษาหารือ และพบว่าในบางโครงการมีช่วง
ระยะเวลาที่จดั กิจกรรมไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับเวลาเรียนของนิสิต ทาให้นิสิตเข้าร่วมโครงการไม่ครบร้อยละ 100
นอกจากนี้ในบางโครงการปริมาณนิสิตที่เข้าร่วมในโครงการมีมากเกินไป ทาให้ไม่ได้ฝึกปฏิบตั ิครบทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ
3. จากปัญหาที่พบในการดาเนินโครงการ ทางหลักสูตรจึงได้มีการปรับปรุงเวลาของการจัดโครงการให้สอดคล้องกับเวลาที่
นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ และกาหนดกลุ่มนิสิตทีส่ ามารถเข้าร่วมโครงการไว้อย่างชัดเจน

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

3.4 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ --ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2557) จานวน 36 คน
ดาเนินการสารวจผลการประเมินคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จานวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ
22.22 ของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 5 รายละเอียดดังตาราง
ที่
1
2
3
4

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดใน มคอ.2
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
3.84 คะแนน
3.46 คะแนน
3.47 คะแนน
3.56 คะแนน
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ที่
5

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดใน มคอ.2
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินภาพรวม

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
3.63 คะแนน
3.60 คะแนน

3.5 รายงานผลการดาเนินงาน ข้อมูลภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต --ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

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

ร้อยละ

36
30

100.00
83.33

22
7

73.33
23.33

1
-

3.33
5 คะแนน

3.6 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของนิสิต
นิสิตบางส่วนเลือกสาขาวิชาโดยขาดการพิจารณาทักษะความรู้ของตนเองแต่เป็นการเลือกตามเพื่อนหรือครอบครัวชี้แนะ ทา
ให้ไม่สามารถปรับตัวในการเรียนได้เนื่องจากขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ผลการเรียนจึงไม่ดเี ท่าที่ควร นิสิตจึงขอลาออกเพื่อ
เริ่มสมัครเรียนใหม่ แนวโน้มการคงอยู่ของนิสิตจึงมีแนวโน้มลดลง
การสาเร็จการศึกษา
อัตราการสาเร็จการศึกษาของนิสติ ในปี 2558 คิดเป็น 89.80% นิสิตที่ไม่จบการศึกษาตามกาหนดเวลาเนื่องจากนิสติ มีปัญหา
ทางด้านการเงินในการชาระค่าลงทะเบียนเรียน
ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสติ
ผลที่เกิด นิสิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 3.96 และนิสิตมีความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียน ค่าเฉลี่ย 3.70
(จากคะแนนเต็ม 5)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
4.1 ข้อมูลรายวิชา
ชื่อรายวิชา

จานวนนิสิตที่
ภาค
จานวนนิสิต
A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- F S U V W L ลงทะเบียน
การศึกษา
ทีส่ อบผ่าน
เรียน

0105150 Essential
1/2558
English Structure

2

9

1
1

6 7

7 11

6 0 0

0

59

53

0105151 English
for Conversation 1/2558
in Daily-Life

4

16

1
4

8 9

3 3

1 0 0

0

58

57

0105250 Basic
English Writing for 1/2558
Business

3

7

2
3

9 3

1 0

0 0 0

0

46

46

0105251
Intermediate
English
1/2558
Conversation for
Business

6

9

1
6

6 4

0 2

0 0 0

0

43

43

0105252 English
1/2558
Phonetics

4

5 5

20 4

1 3

1 0 0

0

43

42

0105351
Advanced English
1/2558
Conversation for
Business

8

12

1
4

2 4

4 3

0 0 0

0

47

47

0105352
Advanced English
1/2558
Reading for
Business

5

8

1
4

14 7

2 0

0 0 0

0

50

50

0105356 English
for Tourism
1/2558
Industry

9

9

1
8

7 5

0 0

0 0 0

0

48

48

0105357 English
1/2558
for Hotel Industry

8

12

2
0

6 4

0 0

0 0 0

0

50

50

0105481
Spontaneous
Translation for

1

4

1
0

28 6

0 0

0 0 0

0

49

49

1/2558

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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Business
0105347 English
for Public
1/2558
Relations

12

9 7

13 6

2 0

0 0 0

0

49

49

0105152 Basic
English Reading
for Business

2/2558

4

7 7

24 3

3 5

2 0 0

0

55

53

0105153 Basic
English
2/2558
Conversation for
Business

4

4 6

6 8

11 3

0 0 0

0

42

42

0105253 Crosscultural Business 2/2558
Communication

3

4

1
2

20 7

0 0

0 0 0

0

46

46

0105254 English
Structure for
2/2558
Business

0

4 2

6 9

9 10

4 0 0

0

44

40

0105255 Basic
Business
Translation

2/2558

0

1 4

28

1
3

0 3

2 0 0

0

51

49

0105310
Introduction to
English for
Business

2/2558

7

12

2
2

16 6

1 1

1 0 0

0

66

65

1

8

1
9

13 7

0 0

0 0 0

0

48

48

0105353 English
2/2558
Public Speaking

7

8 8

1
0

3 3

1 0 0

0

48

47

0105354 English
2/2558
Public Relations

3

3

1
3

22 4

3 0

0 0 0

0

48

48

0105355 English
for Business
2/2558
Communication

7

7 9

15 5

2 1

0 0 0

0

46

46

0105420 English 2/2558

1

2 4

3 2

0 0

0 0 0

0

12

12

0105350
Advanced English
Writing for
2/2558
Business

8
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for Journalism
0105482 English
Project for
2/2558
Business

10

10

2
3

7 0

0 0

0 0 0

0

50

50

4.2 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ชื่อรายวิชา
-

ภาคการศึกษา
-

ความผิดปกติ
-

การตรวจสอบ
-

เหตุที่ทาให้ผดิ ปกติ
-

มาตรการแก้ไข
-

4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ
ชื่อรายวิชา
-

ภาคการศึกษา
-

หัวข้อที่ขาด
-

สาเหตุที่ไม่ได้สอน
-

วิธีแก้
-

4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน (ห้ามซ้าอันเก่า)
ชื่อรายวิชา
Cross-cultural Business
Communication
Advanced Writing for
Business
English Public Relations
English for Journalism
Essential English Structure
English for Tourism
Industry
English for Hotel Industry
Spontaneous Translation
for Business
English for Public
Relations

ภาคการศึกษา
2/2558

ผลการประเมินโดยนักศึกษา

แผนการปรับปรุง

2/2558
2/2558
2/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558
1/2558

4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ด้านความรู้

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
นิสิตต้องไปฝึกฝนเพิ่มเติมเอง ข้อเสนอแนะควรเพิ่มเวลาในการทา
แบบฝึกหัดในชั้นเรียนให้มากขึ้น
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ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

นิสิตไม่มีเวลาในการคิดวิเคราะห์แบบฝึกหัด ข้อเสนอแนะควรให้
นิสิตคิดวิเคราะห์ในเวลา
นิสิตไม่ชอบคิดวิเคราะห์แบบฝึกหัด
ข้อเสนอแนะควรดูแลนิสิตอย่างใกล้ชิดรายบุคคลและรายกลุ่ม

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.6 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จานวนอาจารย์ใหม่
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

 มี

...ไม่มี
2
2

4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จดั หรือเข้าร่วม
1) เข้าร่วมงานเทคนิคการ
เขียนบทความวิจัยและ
บทความวิชาการให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
วันที่ 16 ธันวาคม 2558 ณ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

จานวนอาจารย์ที่เข้า
ร่วม
อ.นวรัตน์ สภานุชาต
อ.เรณุมาศ โคตรพัฒน์
อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
อ.อภิชาติ คาบุญเรือง
(4 คน)

จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วม
-

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่ผเู้ ข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
ประโยชน์ที่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมได้รบั คือได้
รับทราบขอกาหนดและขั้นตอนในการขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ นอกจากนี้ ยังได้ความรู้
เกี่ยวกับหลักการและข้อควรระวังในการเขียน
บทความวิจัยและบทความวิชาการตลอดจน
กระบวนการขอตาแหน่งวิชาการ ความรู้ที่ได้
จะเป็นประโยชน์ยิ่งมากสาหรับคณาจารย์ที่
เตรียมทาวิจัยหรือผลงานวิชาการอื่นๆ หรืออยู่
ระหว่างการเขียนผลงานทางวิชาการ ให้
สามารถเขียนผลงานวิชาการได้อย่างมีคุณภาพ
ถูกต้องตามมาตรฐานการตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับสากล

2) โครงการอบรมการทา
อ.นวรัตน์ สภานุชาต
มคอ 7 ณ ห้องอินทนิล คณะ อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
มนุษยศาสตร์และ
(2 คน)
สังคมศาสตร์

ประโยชน์ที่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมได้รบั คือได้ทราบ
แนวทางในการจัดทา มคอ 7

3) โครงการอบรมประกัน
คุณภาพ ณ ห้องแม่น้าของ
คณะมนุษยศาสตร์และ

อ.นวรัตน์ สภานุชาต
อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
(2 คน)

ประโยชน์ที่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมได้รบั คือได้รับ
ความรู้ในเรื่ององค์ประกอบในการประกัน
คุณภาพหลักสูตรประกอบด้วย การกากับ
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สังคมศาสตร์

มาตรฐาน บัณฑิต นักศึกษา อาจารย์ หลักสูตร
การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
โครงร่างองค์กร ประกอบด้วย การนาองค์กร
การวางแผนเชิงกลยุทธ์ การมุ่งเน้นผู้รับบริการ
การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้
การมุ่นเน้นที่ทรัพยากรบุคคล การจัดการ
กระบวนการและผลลัพธ์ของการดาเนิน
แรงจูงใจในการจัดการความรู้ จะต้องพัฒนา
งาน Quality of output/outcome พัฒนา
คน Quality culture และจะต้องมีการพัฒนา
องค์กร Learning organization

-

4) โครงการปฐมนิเทศ
อ.มนทิรา คาดี
พนักงานใหม่มหาวิทยาลัย
อ.อภิชาติ คาบุญเรือง
มหาสารคาม ประจาปี 2559
(2 คน)
ณ โรงแรมภูแก้วรีสอร์ท
อาเภอเขาค้อ จังหวัด
เพชรบูรณ์ ในวันที่ 2-4
ธันวาคม 2558

กรอบความคิดKM Bonnie RubenstaeinMontano มีดังนี้ การค้นหาว่าองค์กรมีความรู้
อะไรบ้าง ชนิด/รูปแบบใด อยู่ที่ใครและความรู้
ที่จาเป็นต่อองค์กรมีอะไรบ้าง การสร้างและ
แสวงหาความรู้ การจัดการความรูใ้ ห้เป็นระบบ
การประมวลและกลั่นกรองความรู้ การเข้าถึง
ความรู้ การแลกเปลี่ยน และแบ่งปันความรู้
และการเรียนรู้

ประโยชน์ที่ได้รับในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้
มีดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ ข้อ
ปฏิบัติในการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมาก
ยิ่งขึ้น
2. ได้แสดงออกถึงความคิดเห็นในหัวข้อต่างๆที่
เกิดขึ้นในการอบรม
-

3. ได้ฝึกการทางานเป็นทีมกับพนักงานใหม่คน
อื่นๆ ทั้งกิจกรรมวิชาการและสันทนาการ
4. ได้รู้จักเพื่อนพนักงานใหม่ที่มาจากคณะ
เดียวกันและคณะอื่นๆ
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ประโยชน์ที่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมได้รบั คือได้
ความรู้เกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัยและเทคนิคการ
5) อบรมการวิเคราะห์การ
อ.อภิชาติ คาบุญเรือง
ถดถอยพหุโลจิสติกส์
(1 คน)
(Logistic Regression) การ
วิเคราะห์การอยูร่ อด
(Survival Analysis) และ
การสังเคราะห์งานวิจัย
(Meta Analysis) โดย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร. สังวรณ์ งัด
กระโทก ณ กิจกรรมโครงการ
Research Zone : Phase
106 ศูนย์จัดการความรู้การ
วิจัย สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่
23 ธันวาคม 2558
6) อบรมการวิเคราะห์พหุ
ระดับ (Multilevel Analysis)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
ธีรเดช ฉายอรุณ ณ กิจกรรม
โครงการ Research Zone :
Phase 106 ศูนย์จัดการ
ความรู้การวิจัย สานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) ในวันที่ 25 ธันวาคม
2558
7) อบรมการวิเคราะห์ข้อมูล อ.อภิชาติ คาบุญเรือง
การวิจัยด้วยโปรแกรม Mplus
(1 คน)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
สุนทรพจน์ ดารงค์พานิช
ณ ภาควิชาวิจัยและพัฒนา
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ในวันที่12-13 มีนาคม 2559
8) การสังเคราะห์งานวิจัย
(Research Synthesis) และ
การวิเคราะห์อภิมาน (Meta

อ.อภิชาติ คาบุญเรือง
(1 คน)

วิเคราห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุโลจิสติกส์ (Logistic Regression)
การวิเคราะห์การอยู่รอด (Survival Analysis)
และ การสังเคราะห์งานวิจัย (Meta Analysis)

-

-

ประโยชน์ที่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมได้รบั คือได้
ความรู้เกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัยและเทคนิคการ
วิเคราห์ข้อมูลโดยใช้ดปรแกรม Mplus ในการ
วิเคราะห์โมเดลสมการเชิงโครงสร้าง
(Structural Equation Modeling) ซึ่งเป็น
การศึกษาเส้นทางความสาพันธ์ของตัวแปรแฝง
หรือตัวแปลทีส่ ังเกตุไม่ได้
ประโยชน์ที่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมได้รบั คือได้
ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์อภิมานซึ่งเป็นการ
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Analysis) โดย รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ศิริยภุ า พูล
สุวรรณ ณ กิจกรรมโครงการ
Research Zone : Phase
110 ศูนย์จัดการความรู้การ
วิจัย สานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.)
ในวันที่ 29 เมษายน 2559
9) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน
รายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) ปี
การศึกษา 2558 เพื่อเตรียม
ความพร้อมรับการประเมิน
คุณภาพภายในระดับหลักสูตร
และระดับคณะ ประจาปี
การศึกษา 2558 ณ ห้อง
ประชุมแม่น้าชี (HS-209)
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

-

วิจัยเชิงปริมาณที่ใช้วิธีการทางสถิติมา
สังเคราะห์งานวิจัยหลาย ๆเรื่องที่ศึกษาปัญหา
วิจัยเดียวกัน โดยใช้งานวิจัยแต่ละเรื่องเป็น
หน่วยตัวอย่างของการวิเคราะห์

อ.นวรัตน์ สภานุชาต
อ.เรณุมาศ โคตรพัฒน์
อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
อ.อภิชาติ คาบุญเรือง
อ.มนทิรา คาดี
(5 คน)

ประโยชน์ที่ผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมได้รบั คือเพื่อ
เตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพ
ภายในระดับหลักสูตรและ ระดับคณะ ประจาปี
การศึกษา 2558 เพื่อให้บุคลากรสายวิชาการที่
บรรจุใหม่และบุคลากรที่พึ่งรายงานตัวกลับเข้า
รับราชการ ตลอดจนบุคลากรสายสนับสนุนที่
เข้าร่วมโครงการมีความรูค้ วามเข้าใจเรื่องเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน และ
สามารถนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บ
ข้อมูลประกอบตัวบ่งชี้ทั้งในระดับหลักสูตร
และในระดับคณะได้มากยิ่งขึ้น

4.8 รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรมีระบบและกลไกการดาเนินการสาระของรายวิชาในหลักสูตร โดยกรรมการประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการ
วางแผนและดาเนินงานตามระบบและกลไกของคณะฯ (โดยอ้างอิงจากเอกสารหมายเลข 1)
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
การออกแบบหลักสูตร
เนื่องจากหลักสูตรเป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2555 ซึ่งยังไม่ถึงกาหนดในการออกแบบหลักสูตร และจะครบวงรอบ
ในการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2560 ดังนั้นทางหลักสูตรจึงไม่มกี ารออกแบบหลักสูตรในปี พ.ศ. 2558
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการสารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่า ความต้องการคุณลักษณะของบัณฑิต สถาน
ประกอบการเป้าหมาย ความต้องการของตลาดแรงงานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนาข้อมูลจากการสารวจความ
คิดเห็นของศิษย์เก่ามาใช้ประกอบพิจารณาเพื่อปรับ-เพิ่ม-ลดเนื้อหาของรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นิสิตที่กาลังศึกษาได้ความรู้
ครอบคลุมครบถ้วนและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยนาเสนอต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน
จัดทา มคอ.3 และนาส่งให้กับหลักสูตร จากนั้นกรรมการผู้รับผิดชอบวิพากษ์หลักสูตรรายวิชา เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสอนทาการ
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ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ทางหลักสูตรมีการประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยในปี พ.ศ. 2558 ทางหลักสูตรได้มีการวางแผนที่
จะสร้างแบบสอบถามออนไลน์เฉพาะของทางสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่ออานวยความสะดวกให้กับบัณฑิตและอาจารย์ ที่จะ
ได้รับข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากปีที่ผ่านมาทางหลักสูตรได้พบปัญหาการประสานงานล่าช้าจึงได้เกิดการแก้ไขด้วยวิธี
ดังกล่าว
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

4.9 รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2-ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรมีระบบและกลไกการดาเนินงานการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดยกรรมการประจา
หลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผนและดาเนินงานตามระบบและกลไกของคณะฯ (โดยอ้างอิงจากเอกสารหมายเลข 1)
การกาหนดผู้สอน
ทางหลักสูตรได้มีการประชุมหารือรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาและพิจารณาคุณสมบัติและประสบการณ์
อาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องกับรายวิชาที่จะมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน รวมถึงภาระงาน และมีการกากับมาตรฐาน
การทาประมวลการสอน (มคอ.3) ของอาจารย์ให้ทันสมัยใน ด้านเนือ้ หากิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม
นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มีการกากับให้อาจารย์ผสู้ อนทุกคนต้องมีการทาประมวลการสอนรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4)
ทุกรายวิชา เพื่อแจ้งให้นิสิตทราบ และมีการกากับให้ดาเนินการสอนตามประมวลการสอนรายวิชา
ทั้งนี้ประธานหลักสูตรได้กากับติดตาม มคอ.3 หลักสูตรติดตามคุณภาพการเรียนการสอนอาจารย์เป็นไปตามมาตรฐานที่
กาหนด และติดตามแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรมีการประชุมและมีมติให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้กากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 และ มคอ.4
รวมถึงกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ทั้งนี้อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์ และจัดทาแผนการสอน
เน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม (กรณี 1 รายวิชา มีผู้สอนร่วมกัน ประชุมร่วมกันจัดทาแผนการสอน)
นอกจากนี้ หลักสูตรมีการกระบวนกากับติดตามกระบวนการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย
ตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ รวมทั้งมีการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร โดย
ให้อาจารย์ผสู้ อนดาเนินการสอน จัดสอบ วัดผล ประเมินผลการเรียนรายวิชา
และจัดทาประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ 5/มคอ 6)
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการหลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อจัดการเรียนการสอน โดยระบุเนื้อหากิจกรรมในปี 2558 ใน มคอ 3 ของรายวิชา
มีการดาเนินโครงการตามแผนที่วางไว้ สรุปโครงการ ประเมินโครงการ และ รายงานผลต่อคณะกรรมการประจาหลักสูตร ซึ่ง
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตรฯ มีการบูรณาการเรียนการสอนจากรายวิชา Cross-cultural Business Communication, English for Business
Communication, English for Public Relations และ English for Tourism Industry กับการบริการวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมโดยให้นิสิตเข้าร่วมโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ชื่อ
โครงการ “โครงการการอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานขายสาหรับผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดมหาสารคาม : เสื่อกก
บ้านแพง” โดยให้นสิ ิตออกภาคสนามไปเก็บข้อมูลกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ นิสิตเตรียมเนื้อหามาให้อาจารย์ช่วย
ตรวจสอบความถูกต้อง จัดทาเอกสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และอบรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการส่งเสริมที่เน้นให้ผู้เรียน
เรียนรูด้ ้วยตนเองและเป็นการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอีกด้วย

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

4.10 รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3—
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรมีระบบและกลไกการดาเนินงานการประเมินผู้เรียนโดยกรรมการประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ดาเนินงานตามระบบและกลไกของคณะฯ (โดยอ้างอิงจากเอกสารหมายเลข 1)
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรมีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ. 3 และ 4 โดยดูจาก Curriculum Mapping ในรายวิชาที่สอนและวิเคราะห์Curriculum
Mapping ในรายวิชาที่สอน ในส่วนของคุณลักษณะที่ต้องการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้านจากนั้นอาจารย์ผู้สอน
ประเมินผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ระบุใน มคอ. 3 และส่งเกรดรายวิชาต่างๆในที่ประชุมภาควิชา เพื่อให้คณะกรรมการภาควิชา
เห็นชอบผลการประเมินผู้เรียนรายวิชา จากนั้นผู้สอนแก้ไขผลการประเมินผู้เรียนรายวิชาในกรณีที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
แนะนา ภาควิชาให้ความเห็นของผลการประเมินของอาจารย์ผสู้ อน และอาจารย์ผสู้ อนได้จัดทา มคอ. 5 ภายใน 30 วันหลัง
สิ้นสุดภาคเรียน ทั้งนี้หลักสูตรจัดทา มคอ. 7 เสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
หลังจากสอบปลายภาคของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ทางหลักสูตรฯ จะประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตว่ามีความถูกต้องหรือไม่ โดยจะตรวจสอบว่าผลการเรียนของนิสติ สอดคล้องกับคะแนนหรือไม่
รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการสอนที่อาจส่งผลให้ผลการเรียนของนิสิตผิดปกติด้วย หลังจากนั้นจึงนาผลการเรียนที่
ทางหลักสูตรฯ เห็นชอบ เข้าประชุมในระดับภาควิชา ฯ และระดับคณะฯ ต่อไป
นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่จดั โดยกรรมการหลักสูตร ในวันที่ 23 มิถุนายน
พ.ศ. 2559 ทางหลักสูตรฯ ได้สง่ วิชาที่จะทวนสอบทั้งหมด 9 วิชา จากรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 ทั้งหมด 36
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25 ประกอบด้วยรายวิชาของชั้นปีที่ 1-4 รายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน วิชาด้านทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมถึงรายวิชาที่มีเนื้อหาเฉพาะด้าน
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตรจัดการประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อหารือเกี่ยวกับผลสรุปจาก มคอ. 5 ร่วมกันในทุกภาคการศึกษา แล้วนา
ผลมาเตรียมการทางานและวางแผนการสอนใน มคอ.3 เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 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

ผลการดาเนินงาน

รายงานการประชุมเพื่อการวางแผนติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อย
ละ 100
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
กรณีที่ไม่มี มคอ.1
ข้อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจไม่มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
(มคอ.2) กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านอย่างครบถ้วน คือ ด้าน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
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
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดสอน ดังนี้
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
-ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 18 รายวิชา
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 18 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 18 รายวิชา
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 18 รายวิชา
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

ผลการดาเนินงาน
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน

วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2558 คือวันที่ 8 พ.ค. 59
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง 1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 6 ก.ค. 59
สิ้นสุดปีการศึกษา
2. หัวหน้าภาคฯ(ถ้ามี)เห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 6 ก.ค. 59
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 7 ก.ค. 59
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อมูลเดียวกับการรับรองความถูกต้องของข้อมูล
ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
- ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 18 รายวิชา และมีรายวิชาที่ได้รับการ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 5 รายวิชา
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 18 รายวิชา และมีรายวิชาที่มีการทวน
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
สอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 4 รายวิชา
รายวิชาทีไ่ ด้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายวิชา
ทั้งหมด
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
การดาเนินงานปรับปรุง
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
ปีการศึกษา 2558
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
หลักสูตรต้องกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ
หลักสูตรมีกาหนดแนวทาง
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
เกี่ยวกับการดาเนินงาน 5 ข้อแรก ของ ปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินงาน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
5 ข้อแรก
ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนกากับ
ติดตามการดาเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพ
ถึงแม้ว่าอัตราได้งานทาของบัณฑิตอยู่ หลักสูตรมีการดาเนินงานตาม
ในระดับคุณภาพ ดีมาก หลักสูตรยังคง ตัวบ่งชี้คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ต้องพิจารณาปรับปรุงผล การ
เพื่อให้สนองความต้องการของ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้คุณภาพอย่าง
ผู้ประกอบการและเพิ่ม
ต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มี ความสามารถในการ
คุณภาพสูง ตรงกับ ความต้องการของ สร้างสรรค์อาชีพอิสระ โดย
ผู้ประกอบการ หรือเพิม่ ความสามารถ การจัดกิจกรรมฟังบรรยาย
ในการสร้างสรรค์อาชีพอิสระ ส่งผลให้ จากผู้มีประสบการณ์และ
บัณฑิต ทุกคนมีงานทา หรือประกอบ ประสบความสาเร็จในสายงาน
อาชีพอิสระที่มีรายได้เพียงพอต่อการ ต่างๆ
เลี้ยงชีพ
หลักสูตรต้องเร่งพัฒนาสร้างความรู้
หลักสูตรได้ส่งเสริมให้อาจารย์
ความเข้าใจเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้
ประจาหลักสูตรมีความรูค้ วาม
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน

ข้อ 9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง

ผลการดาเนินงาน
เกณฑ์ประเมินคุณภาพ ภายในฯ 2557 เข้าใจเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งชี้
อย่างจริงจัง เพื่อพัฒนาระบบและ
เกณฑ์ประเมินคุณภาพมาก
กลไก ที่สามารถนาไปสู่การปฏิบตั ทิ ี่มี ยิ่งขึ้น เพื่อจะได้นาไปสู่การ
คุณภาพสูง เป็นที่ยอมรับ มีแนวปฏิบัติ ปฏิบัติที่มีคณ
ุ ภาพ
ที่ดีในการดาเนินงาน นอกจากนี้
หลักสูตรต้องกาหนด แนวทางในการ
กากับดูแล ให้มีการพัฒนาปรับปรุง
ระบบ โดยเฉพาะกระบวนการ
ดาเนินงานให้มี คุณภาพอย่างต่อเนื่อง
หลักสูตรต้องเร่งพัฒนาคุณภาพ
หลักสูตรมีการหารือใน
อาจารย์ ทั้งในด้านวุฒิปริญญาเอก
ประเด็นการพัฒนาคุณภาพ
ตาแหน่งทางวิชาการ และ
อาจารย์ ทั้งในด้านคุณวุฒิ
การผลิตผลงานวิชาการ อย่างน้อยให้ ปริญญาเอก ตาแหน่งทาง
เป็นไปตามเกณฑ์ พิจารณาการส่งเสริม วิชาการ และการผลิตผลงาน
ระบบบริหาร
วิชาการ โดยส่งเสริมให้
อาจารย์ และระบบส่งเสริมพัฒนา
อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้า
อาจารย์แบบมุ่งเป้า โดยกาหนด
ร่วมอบรมสัมมนา เพื่อพัฒนา
กลุ่มเป้าหมาย แผนการ
ตนเองในด้านวิชาชีพ อีกทั้ง
พัฒนาอาจารย์ และแผนการส่งเสริม ประธานหลักสูตรมีการกากับ
อาจารย์กลุม่ เป้าหมาย อย่างเป็น
ติดตามแผนพัฒนาตนเองของ
รูปธรรม
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
กรณีที่ไม่มีอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2558
ไม่มีอาจารย์ใหม่ จึงผ่านข้อนี้
กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2558
ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ใหม่จานวน 2 คน และได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน จานวน 2 คน
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน และได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ จานวน 5 คน
ที่ ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
1 อ.นวรัตน์ สภานุชาต
1) เข้าร่วมงานเทคนิคการเขียน
บทความวิจัยและบทความ
วิชาการ ให้ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการครั้งที่ 1
คณะมนุษยศาสตร์และ
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ผลการดาเนินงาน

2

อ.เรณุมาศ โคตรพัฒน์

3

อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์

4

อ.มนทิรา คาดี

5

อ.อภิชาติ คาบุญเรือง

สังคมศาสตร์
2) โครงการอบรมการทา มคอ 7
ณ ห้องอินทนิล คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) โครงการอบรมประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1) เข้าร่วมงานเทคนิคการเขียน
บทความวิจัยและบทความ
วิชาการ ให้ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการครั้งที่ 1
1) เข้าร่วมงานเทคนิคการเขียน
บทความวิจัยและบทความ
วิชาการ ให้ได้รับการตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการครั้งที่ 1
2) โครงการอบรมการทา มคอ 7
ณ ห้องอินทนิล คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3) โครงการอบรมประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
1) โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปี 2559
1) โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
ใหม่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปี 2559
2)เทคนิคการเขียนบทความวิจัย
และบทความวิชาการให้ได้รับการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ครั้งที่
1/2559
3) การวิเคราะห์การถดถอยพหุโล
จิสติกส์ (Logistic Regression)
การวิเคราะห์การอยู่รอด
(Survival Analysis) และ การ
สังเคราะห์งานวิจัย (Meta
Analysis)
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ผลการดาเนินงาน
4) การวิเคราะห์พหุระดับ
(Multilevel Analysis)
5)การวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วย
โปรแกรม Mplus
6) การสังเคราะห์งานวิจัย
(Research Synthesis) และการ
วิเคราะห์อภิมาน (Meta
Analysis)

สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อมูลเดียวกับหมวดที่ 4 ข้อ 4.7
ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ กรณีที่ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงผ่านข้อนี้
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
กรณีที่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จานวน...คน และ ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จานวน...คน คิดเป็นร้อยละ....
ที่ ชื่อบุคลากรสายสนับสนุนฯ
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
1
2
3
4
5
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อมูลเดียวกับหมวดที่ 4 ข้อ 4.7
ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ 1. นิสิตปีสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลีย่ 3.96
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลีย่ 3.60
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
บัณฑิตตอบแบบสอบถามเรื่องการได้งานทาจานวน 30 คน จากบัณฑิต
ข้อ 13 นิสิตมีงานทาภายใน 1 ปี หลังจาก
สาเร็จการศึกษา ไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ทั้งหมด 36 คน ซึ่งบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามมีงานทาภายใน 1 ปี หลังจาก
สาเร็จการศึกษาทั้งหมด 30 คน คิดเป็นร้อยละ 83.33 ของบัณฑิตทัง้ หมด

ข้อ 14 บัณฑิตที่ได้งานทา ได้รับเงินเดือน
เริ่มต้น ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ก.พ. กาหนด

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
บัณฑิตตอบแบบสอบถามเรื่องการได้งานทาจานวน 30 คน จากบัณฑิต
ทั้งหมด 36 คน ซึ่งทุกคนได้รับเงินเดือนเริม่ ต้นไม่ต่าเกณฑ์ ก.พ. กาหนด
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ผลการดาเนินงาน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีT้ QF
ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2558

1. ตัวบ่งชี้TQFตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2558 จานวน..14..ตัวบ่งชี้ โดย
ไม่ขอรับการประเมิน 1 ตัวบ่งชี้
2. มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จานวน..13..ตัวบ่งชี้
3. คิดเป็นร้อยละ 92.86 ที่ผ่านตามเกณฑ์
4. คิดเป็น 5 คะแนน
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร

5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

ข้อมูลรายละเอียด
งบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตรไม่เพียงพอ ส่งผลต่อการจัดการ
เรียนการสอนโดยเฉพาะการลงพื้นที่สารวจเรียนรูภ้ าคสนาม นิสติ ได้ลง
พื้นที่น้อยและระยะเวลาการลงพืน้ ที่สั้น และหลักสูตรไม่มีงบประมาณ
เพียงพอที่จะพานิสิตไปได้ทุกชั้นปี ส่งผลให้นสิ ิตอาจทาให้ได้รับความรู้
และประสบการณ์ไม่เต็มที่
อาจารย์ชาวไทยรับภาระงานด้านการบริหารหลักสูตรค่อนข้างมาก ทาให้
อาจมีผลกระทบต่อการเตรียมการสอน การออกข้อสอบย่อย การทา
กิจกรรมสาหรับนิสติ เป็นต้น
ส่วนกลางควรเพิ่มงบประมาณลงหลักสูตรให้เพียงพอ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นสิ ิต

5.2 รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ --ตัวบ่งชี้ 6.1-ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรมีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนาอาจารย์โดยกรรมการประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
ดาเนินงานตามระบบและกลไกของคณะฯ (โดยอ้างอิงจากเอกสารหมายเลข 1)
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
คณะสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูจ้ ากอาจารย์ หลักสูตรประชุมวิเคราะห์ จัดลาดับความจาเป็นและการ
พัฒนาเพื่อจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตร เสนอของบประมาณ ประจาปีเพื่อจัดซื้อจัดจ้างสนับสนุนการเรียนรู้
ฝ่ายพัสดุจัดซื้อ/จัดจ้างตามแผนใช้ตามงบประมาณ ฝ่ายวิชาการประเมินผลความพึงพอใจผู้รับบริการสิง่ สนันสนุนการเรียนรู้
ฝ่ายวิชาการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการประเมินไปยังหลักสูตร
คณะพิจารณาคาของบประมาณ ฝ่ายวิชาการเสนอผลประเมินต่อคณะกรรมการการบริหารคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
และให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรูท้ ี่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
มหาวิทยาลัยได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการแก่หลักสูตร โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ มีสานักวิทย
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บริการที่มเี อกสารและตารา มีฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น มีสื่ออีเลกทรอนิกส์และฐานข้อมูลที่จาเป็น นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนสื่อ
สาหรับการค้นคว้าเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลภายในและภายนอกประเทศ รวมทั้ง Wifi ความเร็วสูงที่จัดเตรียมไว้
บริการนิสิต นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีระบบการบารุงรักษาทีด่ ี มีการปรับเปลีย่ น ซ่อมแซมและแก้ไขอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้
เกิดความสะดวกเหมาะสมเพียงพอสาหรับการใช้งานของนิสิต
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คณะได้มีการจัดทาแบบสารวจเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่านิสิตมีระดับความพึง
พอใจอยู่ที่ 4.07 (จาก 5 คะแนน) อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของนิสติ และนาผลการประชุมรายงานต่อภาควิชาและคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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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
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หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี
ประเด็น
การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลรายละเอียด
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หมวดที่ 8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการดาเนินงาน
1. โครงการ Senior Project สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2. โครงการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษธุรกิจ
3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมสาหรับนิสิตสาขาภาษาอังกฤษ
4. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ
ต่างประเทศ
5. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ภายในประเทศ
6. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและวัฒนธรรม
ตะวันตก
7. โครงการบรรยายพิเศษสาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
8. โครงการนิเทศและสัมมนานิสิตฝึกงาน สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
9. โครงการพี่ติวน้อง สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
10. โครงการสานสัมพันธ์นิสติ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
8 พฤษภาคม 2559

ผู้รับผิดชอบ
อ. มานิตา ศรีสวัสดิ์

มกราคม 2559
มกราคม 2559

อ. นวรัตน์ สภานุชาต
อ. นวรัตน์ สภานุชาต

กุมภาพันธ์ 2559

อ. เรณุมาศ โคตรพัฒน์

27-30 มีนาคม 2559

อ. มานิตา ศรีสวัสดิ์

เมษายน 2559

อ. อภิชาต คาบุญเรือง

เมษายน 2559

อ. นวรัตน์ สภานุชาต

กรกฎาคม 2559

อ. มนทิรา คาดี

14 พฤศจิกายน 2558
ตุลาคม 2558

อ. มานิตา ศรีสวัสดิ์
อ. มนทิรา คาดี

8.2 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
แผนการดาเนินงาน
1. โครงการ Senior Project สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2. โครงการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ

3. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมสาหรับนิสิตสาขา
ภาษาอังกฤษ
4. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ ณ

ความก้าวหน้าของการดาเนินตามแผน
ดาเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

อยู่ระหว่างสารวจความต้องการของ
โรงเรียน
ที่มีความประสงค์จะให้หลักสูตร จัด
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษให้
เนื่องจากมีวันหยุดนักขัตฤกษ์ติดต่อกัน
จึงทาให้เวลาในการจัดโครงการไม่
เป็นไปตามที่กาหนดไว้
เนื่องจากมีการควบคุมดูแลเรื่องการไป
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ดาเนินโครงการให้เหมาะสม

35

ต่างประเทศ

5. โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ภายในประเทศ
6. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและวัฒนธรรม
ตะวันตก
7. โครงการบรรยายพิเศษสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
8. โครงการนิเทศและสัมมนานิสิตฝึกงาน สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
9. โครงการพี่ติวน้อง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
10. โครงการสานสัมพันธ์นิสติ สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ต่างประเทศของรัฐบาล
กรรมการบริหารหลักสูตรจึงมีความ
จาเป็นต้องหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อขอ
อนุมัติโครงการไปต่างประเทศ
จึงยังไม่ได้ดาเนินการตามแผน
ดาเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว
ดาเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว
ดาเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว
อยู่ในระหว่างดาเนินการ
ดาเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว
ดาเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว
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หมวดที่ 9 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตารางผลคะแนนการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ตัวชี้บ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
เฉพาะระดับปริญญาตรี
2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ เฉพาะระดับปริญญาโท
2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ เฉพาะระดับปริญญาเอก
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3.3 ผลที่เกิดกับนิสติ
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร เฉพาะระดับ
ปริญญาเอก
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
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ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน
ผ่าน

ค่าเฉลี่ย 3.60
ร้อยละ 83.33

3.60
4.17

ร้อยละ 0
ร้อยละ 0
3.88
-

ร้อยละ 0
ร้อยละ 0
ร้อยละ 0
อัตราส่วน 0

-

ร้อยละ.......
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ตัวชี้บ่งชี้

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)
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