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

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2559
(ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)
วันที่รายงาน 26 มิถุนายน 2560
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. ประธานหลักสูตร : อาจารย์ ดร.คมกริช วงศ์แข
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
2. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ ดร.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
3. อาจารย์ผู๎รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ชุติญา คันธพนิต
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ อิสยาภรณ์ ประเสริฐสังข์
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร : ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ธีระพล ศิระบูชา
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
6. เห็นชอบโดย : ________________________________________(หัวหน๎าภาควิชาเศรษฐศาสตร์)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ : __________________________
7. เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ : __________________________
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บทสรุปผู้บริหาร
ชื่อหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2559 ได๎มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
แหํงชาติ และมีคุณภาพอยูํในระดับ 3.46 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
6 องค์ประกอบ (14 ตัวบํงชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบํงชี้ 1.1) ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สาหรับ
องค์ประกอบที่ 2-6 พบวํา หลักสูตรมีผลการประเมินตนเองโดยรวมอยูํในระดับคุณภาพ... โดยจาแนกเป็น
องค์ประกอบที่อยูํในระดับคุณภาพ "ดีมาก"
จานวน 1 องค์ประกอบ ได๎แกํ องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่อยูํในระดับคุณภาพ "ดี"
จานวน 2 องค์ประกอบ ได๎แกํ องค์ประกอบที่ 4,5
องค์ประกอบที่อยูํในระดับคุณภาพ "ปานกลาง" จานวน 2 องค์ประกอบ ได๎แกํ องค์ประกอบที่ 2,6
องค์ประกอบที่อยูํในระดับคุณภาพ "น๎อย"
จานวน 0 องค์ประกอบ ได๎แกํ องค์ประกอบที่ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลประเมินคุณภาพหลักสูตร จาแนกตามปัจจัยนาเข๎า (Input) กระบวนการ (Process)
และผลลัพธ์ (Output) พบวํา
ด๎านปัจจัยนาเข๎า (Input)
มีคะแนน 3.35 คะแนน
ด๎านกระบวนการ (Process) มีคะแนน 3.50 คะแนน
ด๎านผลลัพธ์ (Output)
มีคะแนน 4.25 คะแนน
จากผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร ตั้งแตํปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2559 พบวํา หลักสูตร
มีพัฒนาการของผลประเมินคุณภาพ [ ] ดีขึ้น [] ลดลง [ ] ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีผลประเมินดังนี้
ปีการศึกษา 2557 มีระดับคุณภาพ ดี
3.68 คะแนน
ปีการศึกษา 2558 มีระดับคุณภาพ ดี
3.35 คะแนน
ปีการศึกษา 2559 มีระดับคุณภาพ ดี
3.53 คะแนน (ผลการประเมินตนเอง SAR)
ผลงานที่โดดเด่นของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559
นิสิตสามารถเข๎ารอบการแขํงขันทางด๎านเศรษฐศาสตร์ตําง ๆ รวมถึงได๎รับรางวัล และนิสิต
สามารถนาเสนองานวิจัยด๎านเศรษฐศาสตร์ในงานนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ รวมถึงตีพิมพ์ผลงานวิจัยใน
ฐานข๎อมูลที่ สกอ. ยอมรับ
จุดเด่นในภาพรวมของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559
หลักสูตรมีการเตรียมความพร๎อมให๎นิสิตในการออกไปแขํงขันทางด๎านเศรษฐศาสตร์ในเวทีตําง ๆ
ทั่วประเทศ รวมถึงเป็นที่ปรึกษาและฝึกฝนเด็กในการทางานวิจัยทางด๎านเศรษฐศาสตร์และไปนาเสนอตามที่ประชุม
วิชาการตําง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของนักศึกษาเอง ทางหลักสูตรให๎โอกาสนิสิตที่มีศักยภาพได๎
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ที่ตํางประเทศอีกด๎วย
โอกาสในการพัฒนาของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560
ในอนาคตทางหลักสูตรจะสํงเสริมเด็กให๎ไปนาเสนองานระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น และตีพิมพ์ใน
ระดับนานาชาติด๎วย รวมถึงการทาความรํวมมือระหวํางสถาบันการศึกษากับทั้งในและตํางประเทศในการสํงนิสิต
เพื่อไปแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ทางด๎านเศรษฐศาสตร์
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ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ประจาปีการศึกษา 2559 และ
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Check Assessment)
ประจาปีการศึกษา 2557-2558 ตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตัวชี้บ่งชี้

ปี
ผลการ
การศึกษา ดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ SA2559
ผําน
กาหนดโดย สกอ.
CA2558
ผําน
CA2557
ผําน
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
SA2559 คําเฉลี่ย 3.96
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
CA2558 คําเฉลี่ย 4.19
CA2557 คําเฉลี่ย 4.45
2.2 ร๎อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได๎งานทา หรือประกอบ
SA2559 ร๎อยละ 4.53
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
CA2558 ร๎อยละ 3.29
CA2557 ร๎อยละ 4.54
2.2 ผลงานของนิสิตและผู๎สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท SA2559 ร๎อยละ.......
ที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ เฉพาะระดับปริญญาโท
CA2558 ร๎อยละ.......
CA2557 ร๎อยละ.......
2.2 ผลงานของนิสิตและผู๎สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญา
SA2559 ร๎อยละ.......
เอกที่ได๎รับการตีพิมพ์หรือเผยแพรํ เฉพาะระดับปริญญาเอก
CA2558 ร๎อยละ.......
CA2557 ร๎อยละ.......
SA2559
4.25
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
CA2558
3.74
CA2557
4.50
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
SA2559
3
CA2558
3
CA2557
4
3.2 การสํงเสริมและพัฒนานิสิต
SA2559
3
CA2558
4
CA2557
3
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
SA2559
3
CA2558
2
CA2557
3
SA2559
3.00
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
CA2558
3.00
CA2557
3.33
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร๎อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญา
เอก
- ร๎อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหนํงทาง
วิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญา
เอกที่ได๎รับการอ๎างอิงในฐานข๎อมูล TCI และ Scopus ตํอ
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร เฉพาะระดับปริญญาเอก
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4

SA2559
CA2558
CA2557

3
3
4

3
3
4

SA2559 ร๎อยละ 60
5
CA2558 ร๎อยละ 40
5
CA2557 ร๎อยละ 40
5
SA2559 ร๎อยละ 40
3.33
CA2558 ร๎อยละ 40
3.33
CA2557 ร๎อยละ 20
1.67
SA2559 ร๎อยละ 52
5
CA2558 ร๎อยละ 16
4
CA2557 ร๎อยละ 20
5
SA2559 อัตราสํวน ..
CA2558 อัตราสํวน ..
CA2557 อัตราสํวน ..
SA2559
4
CA2558
3
CA2557
3
SA2559
3.50
CA2558
3.37
CA2557
3.63

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
SA2559
CA2558
CA2557
5.2 การวางระบบผู๎สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
SA2559
สอน
CA2558
CA2557
5.3 การประเมินผู๎เรียน
SA2559
CA2558
CA2557
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
SA2559
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
CA2558
CA2557
SA2559
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
CA2558
CA2557
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)

SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-

3
3
4
3
3
4
3.53
3.35
3.68
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสหลักสูตร 25500211107412
1.1.1  มี มคอ.1
1.1.2  ไมํมี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร 29 เมษายน 2556
1.3 วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร 26 กรกฎาคม 2556
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.5 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ระบุใน มคอ.2 และ ปัจจุบัน
ที่ระบุใน มคอ.2
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสยาภรณ์ ประเสริฐสังข์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพล ศิระบูชา
3. อาจารย์แพรวไพลิน จันทร์โพธิ์ศรี
4. อาจารย์ณฐั ภัค พิธรัตน์
5. อาจารย์พัชรี จิตระวัง

ปัจจุบนั
1. อาจารย์ ดร.คมกริช วงศ์แข*
2. อาจารย์ ชุตญ
ิ า คันธพนิต
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพล ศิระบูชา
4. อาจารย์ ดร.อุทศิ พงศ์จิรวัฒนา*
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสยาภรณ์ ประเสริฐสังข์

1.5.2 ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2-รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
1. อาจารย์ ดร.คมกริช วงศ์
แข

2. อาจารย์ ดร.อุทิศ พงศ์จิร
วัฒนา

3. อาจารย์ ชุติญา คันธพนิต

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

ตรี

2543

โท

2548

เอก

2556

ตรี

2547

โท

2549

เอก

2557

ตรี

2539

โท

2544

กลุ่ม
สาขาวิชา
ที่จบ
ตาม ISCED

สาขาวิชา
ที่จบ
การศึกษา

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(ศ.บ.)
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(ศ.ม.)
Ph.D. (Economics)

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตรบัณฑิต
(ศ.บ.)
เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
(ศ.ม.)
ปรด. สาขา
เศรษฐศาสตร์
บัญชีบัณฑิต

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

บัญชี

บัญชี

Master of Applied
Finance

การจัดการ
การเงิน

การเงิน

ชื่อหลักสูตร
ที่จบการศึกษา

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียง
ใหมํ
มหาวิทยาลัยแมํ
โจ๎
มหาวิทยาลัยเชียง
ใหมํ
มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
พายัพ
University of
Western
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รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน

4. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ธีระ
พล ศิระบูชา

5. ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ อิสยา
ภรณ์ ประเสริฐสังข์

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

เอก
ตรี

2559
2522

โท

2531

เอก
ตรี
โท
เอก

ชื่อหลักสูตร
ที่จบการศึกษา

กลุ่ม
สาขาวิชา
ที่จบ
ตาม ISCED

สาขาวิชา
ที่จบ
การศึกษา

การเงิน
เศรษฐศาสตร์

2527

การจัดการการเงิน
วท.บ. เศรษฐศาสตร์
เกษตร
วท.ม. เศรษฐศาสตร์
เกษตร
บธ.บ. การตลาด

บริหารธุรกิจ

การเงิน
เศรษฐศาสตร์
เกษตร
เศรษฐศาสตร์
เกษตร
บริหารธุรกิจ

2531
-

ศ.ม.เศรษฐศาสตร์
-

เศรษฐศาสตร์
-

เศรษฐศาสตร์
-

เศรษฐศาสตร์

ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา
Sydney
RMIT University
มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษ
ตรศาสตร์
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
มหาวิทยาลัยเกริก
-

1.5.3 ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2-รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
1. อาจารย์ ดร.คมกริช วงศ์
1. ปัทมา บุตรศรี, คมกริช วงศ์แข, อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา, และชินภัทร
คันธพนิต.(2560). การศึกษาความสามารถในการแขํงขันด๎านการ
แข*
ทํองเที่ยวอาเซียน โดยวิธีเรียงลาดับด๎วยแนวทางความคล๎ายคลึงกัน,
วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
2.อรทัย ณรงค์ชัย, คมกริช วงศ์แข, ณัฎ ธารเจริญ และชุตญ
ิ า คันธ
พาณิต. (2560) การประยุกต์ใช๎การวิเคราะห์เครือขํายในการศึกษา
การแขํงขัน ความเป็นเลิศกลางทางการบินในภูมิภาคอาเซีน.
3. คมกริช วงศ์แข.(2559) การประยุกต์ใช๎การวิเคราะห์เครือขํายใน
การศึกษาบทบาทของการเชื่อมโยงการบริหารตํอเงินฝากของ
สถาบันการเงินไทย
2. อาจารย์ ดร.อุทศิ พงศ์จิร
1.ปัทมา บุตรศรี, คมกริช วงศ์แข, อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา, และชินภัทร
คันธพนิต.(2560). การศึกษาความสามารถในการแขํงขันด๎านการ
วัฒนา*
ทํองเที่ยวอาเซียน โดยวิธีเรียงลาดับด๎วยแนวทางความคล๎ายคลึงกัน,
วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
2.
3.
3. อาจารย์ ชุตญ
ิ า คันธพนิต 1.อรทัย ณรงค์ชัย, คมกริช วงศ์แข, ณัฎ ธารเจริญ และชุตญ
ิ า คันธ
พาณิต. (2560) การประยุกต์ใช๎การวิเคราะห์เครือขํายในการศึกษา
การแขํงขัน ความเป็นเลิศกลางทางการบินในภูมิภาคอาเซียน.
2.
3.
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธีระพล 1.
2.
ศิระบูชา
3.
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิสยา
1.
2.
ภรณ์ ประเสริฐสังข์
3.
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่าน้าหนักคุณภาพ
0.4

0.4

0.6

0.4

0.4
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ผลรวมค่าน้าหนักคุณภาพ

2.6

1.6 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)

1. รศ.ดร.สุบรรณ เอี่ยมวิจารณ์
2. ผศ.ดร.นิติพงษ์ สํงศรีโรจน์
3. อ.ดร.สุธีรา พํวงพรพิทักษ์
4. อ.ดร.ศรัญญา รักสงฆ์
5. ผศ.ดร.เกสินี หมื่นไธสง
6. ผศ.ดร.เอกฉัตร สิริสรรคานันท์
7. ผศ. ธีระพล ศิระบูชา
8. อ.ดร.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา
9. อ.ดร.คมกริช วงศ์แข
10.อ.ณัฏฐ์ ธารเจริญ
11. อ.ดร.ไพลิน นิลนิยม
12. อ.เอกภูมิ วงสาไฮย
13. อ.ดร.แคทลียา ชาปะวัง

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1.7 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
--ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-ข้อที่
1

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

11

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
และไมํเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น
พร๎อมทั้งประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
สรุปวํา ผําน ไมํผําน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
เป็นอาจารย์จบปริญญาเอก 3 คน เป็น
ผู๎ชํวยศาสตร์จารย์ 2 คน และเป็น
อาจารย์ซึ่งจบปริญญาโท 2 คน ใน
สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน
สรุปวํา ผําน ไมํผําน

หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตในวงรอบ
ประเมินนี้เป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2555 ซึ่งมีระยะเวลาในการ
ดาเนินงานยังไมํครบ 5 ปีตามกรอบ
ระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร
สรุปวํา ผําน ไมํผําน

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หมวดที่ 2 อาจารย์
2.1 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.2-ประเด็น
2.1.1 ร๎อยละอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
2.1.2 ร๎อยละอาจารย์ที่มีตาแหนํงทางวิชาการ
2.1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย

ข้อมูล
ร๎อยละ 60
ร๎อยละ 40
ร๎อยละ 36

คะแนนประเมิน
5.00
3.33
5.00
4.44

2.2 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.1—(เอกสารแนบ 1)
ผลการดาเนินงาน
อธิบายผลการดาเนินงาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
(1) การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
(2) การบริหารอาจารย์
(3) การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
 มีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรและได้มีการนาระบบกลไกไปสู่การ
ปฏิบัติ/ดาเนินงาน
มีระบบและกลไกโดยผลการดาเนินงานกระบวนการรับอาจารย์ใหมํหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจนาระบบการ
รับอาจารย์และการแตํงตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม มาเป็นหลักในการ
ดาเนินการ แตํอยํางไรก็ตามในปีการศึกษานี้ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมีการรับอาจารย์ใหมํ ในสํวนของการ
แตํงตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได๎ดาเนินการตามระบบ ประกอบด๎วยขั้นตอนดังนี้
•
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจวิเคราะห์จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรวํา
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกากับหลักสูตรฯ
•
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจพิจารณาคัดสรรอาจารย์ที่มีคุณสมบัติเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ได๎กาหนดแนวทางปฏิบัติในการคัดสรรอาจารย์ประจาหลักสูตรเพิ่มเติม
จากระบบและกลไกลของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้
- มีคุณวุฒิปริญญาเอก (พิจารณาลาดับต๎น)
- ดารงตาแหนํงทางวิชาการ (พิจารณาลาดับต๎น)
- มีศักยภาพสูงในการผลิตผลงานทางวิชาการที่ได๎รับการยอมรับ
- มีความมุํงมั่นในการบริหารหลักสูตร
- มีความเป็นผู๎นา และความสามารถทางานเป็นทีม
•
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาให๎ความเห็นชอบ
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
•
คณะเสนอเรื่องการขอปรับปรุงหลักสูตรตํอรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาเสนอให๎กรรมการ
วิชาการพิจารณา
•
กรรมการวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัย ให๎ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหมํ
โดยสภามหาวิทยาลัย
•
มหาวิทยาลัยแจ๎งให๎สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อทราบ
 มีการประเมินกระบวนและปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12

ผลการดาเนินงาน
มีการประเมินกระบวนการภายใต๎ระบบและกลไกการรับและแตํงตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร/บริหาร
อาจารย์/การสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรรายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต๎ระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
 มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ การให๎หัวหน๎าภาควิชาได๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องในการพิจารณาโดยให๎หัวหน๎าภาควิชาเป็นกรรมการบริหารคณะฯเพื่อพิจารณาในประเด็นนี้
 มีระบบและกลไกการบริหารอาจารย์และมีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานการบริหารอาจารย์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจภายใต๎ระบบการบริหารอาจารย์ของคณะ
การบัญชีและการจัดการและของหลักสูตรเอง ซึ่งเริ่มจากการวิเคราะห์อัตรากาลัง คณะกรรมการบริหารคณะ
ให๎ความเห็นชอบกับอัตรากาลังที่ควรมี ขออนุมัติกรอบอัตรากาลัง ไปที่กองแผนงาน เพื่อดาเนินการวิเคราะห์
กาหนดกรอบอัตรากาลัง จัดสรรงบประมาณ และสอบคัดเลือก หรือสอบแขํงขัน เพื่อบรรจุอาจารย์ตํอไป
 มีการประเมินกระบวนและปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
มีการประเมินกระบวนการภายใต๎ระบบและกลไกการรับและแตํงตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร/บริหาร
อาจารย์/การสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ตามรายงานผลการประเมิน
กระบวนการภายใต๎ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
 มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ การให๎หัวหน๎าภาควิชาได๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องในการพิจารณาโดยให๎หัวหน๎าภาควิชาเป็นกรรมการบริหารคณะฯเพื่อพิจารณาในประเด็นนี้
 มีระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์และได้มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
คณะการบัญชีและการจัดการมีนโยบายในการสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน โดยเรํงรัดพัฒนา
เพื่อเพิ่มจานวนอาจารย์ที่คุณวุฒิปริญญาเอก และผู๎ดารงตาแหนํงทางวิชาการ คณะฯ ได๎จัดสรรงบประมาณ
เพื่อให๎อาจารย์ทุกคนได๎พัฒนาตนเองให๎มีคุณภาพ ปีงบประมาณละ 30,000 บาท สาหรับอาจารย์แตํละทําน
ซึ่งในปีการศึกษา 2559 ประธานหลักสูตรได๎รับการพัฒนาตนเองโดยการเข๎ารํวมอบรบหลักสูตรผู๎ประเมิน การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพื่อพัฒนาความรู๎เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา
และนามาถํายทอดให๎กับอาจารย์ประจาหลักสูตร คณาจารย์ในสาขา และนิสิตสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจใน
คณะฯ ผํานการประชุมสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ รวมถึงได๎สํงเสริมให๎อาจารย์ประจาหลักสูตรได๎พัฒนาตนเอง
โดยการเข๎ารํวมการประชุมสัมมนาวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีการนาเสนอผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
คณะการบัญชีและการจัดการ และหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได๎สํงเสริมให๎อาจารย์ประจาหลักสูตร
และคณาจารย์ในสาขาวิชาการเศรษฐศาสตร์พัฒนาตนเอง โดยการสร๎างผลงานทางวิชาการ ไมํวําจะเป็น
หนังสือ ตารา เอกสาประกอบการสอน งานวิจัย หรือบทความวิชาการ และได๎มีการกากับ ดูแล และติดตาม
การสร๎างผลงานของอาจารย์ประจาหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง นอกจากนั้น คณะฯ ได๎จัดสรรงบประมาณเพื่อการ
สร๎างผลงานวิจัยของคณาจารย์ ไมํวําจะเป็นทุนวิจัยเพื่อสํงเสริมการเข๎าสูํตาแหนํงวิชาการ ทุนวิจัยเพื่อสร๎าง
องค์ความรู๎ใหมํ ทุนวิจัยเพื่อสํงเสริมความรํวมมือทางวิชาการระหวํางสถาบัน และทุนวิจัยในชั้นเรียน ซึ่ง
ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตร ได๎นามาใช๎ประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู๎ของผู๎เรียน
โดยอ๎างอิงจากผลการวิจัย ซึ่งปรากฏให๎เห็นได๎จาก มคอ.3 ของแตํละรายวิชา
ในการเรียนการสอนแตํละรายวิชาของอาจารย์ผู๎สอนแตํละทําน จะได๎รับการประเมินจากนิสิตซึ่งเป็น
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
ผู๎เรียน ซึ่งนิสิตสามารถประเมินอาจารย์ผู๎สอนผํานระบบลงทะเบียน ผลการประเมินการสอนของอาจารย์จะ
ถูกนามาใช๎ในการพัฒนาการสอนของอาจารย์
ในการจัดประชุมสาขา ตามโครงการ Positioning สาขาการเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได๎เชิญอาจารย์อาวุโส
และอาจารย์ที่มีเทคนิคการสอนที่โดดเดํน มาถํายทอดประสบการณ์และเทคนิคการสอนให๎กับคณาจารย์ใน
สาขา โดยเฉพาะอาจารย์ใหมํ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตร
และคณาจารย์ในสาขา
จากการวิเคราะห์กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ พบวํา อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการพัฒนา
ตนเองอยํางตํอเนื่อง ในขณะที่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลักสูตรยังมีจานวน
น๎อย ทางคณะฯ และหลักสูตรฯ จึงได๎มีนโยบายในการกระตุ๎นเพื่อให๎อาจารย์ประจาหลักสูตรสร๎างสรรค์
ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการให๎มากขึ้น
 มีการประเมินกระบวนและปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
มีการประเมินกระบวนการภายใต๎ระบบและกลไกการรับและแตํงตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร/บริหาร
อาจารย์/การสํงเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ ตามรายงานผลการประเมิน
กระบวนการภายใต๎ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
 มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ การให๎หัวหน๎าภาควิชาได๎มีสํวน
เกี่ยวข๎องในการพิจารณาโดยให๎หัวหน๎าภาควิชาเป็นกรรมการบริหารคณะฯเพื่อพิจารณาในประเด็นนี้
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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2.3 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยูํของอาจารย์
ปีการศึกษา
2559
2558
2557

จานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตร
จานวนอาจารย์ประจา
คงอยู่จนสิน้
หลักสูตร(1)
ปีการศึกษา 2559
(2)
5
5
5
5
5
5

อัตราการคงอยู่
(2)
(1)
100%
100%
100%

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 ทําน ได๎ทาหน๎าที่ในการบริหารหลักสูตรตลอดปี
การศึกษา ไมํมีการลาออก ลาศึกษาตํอระหวํางปีการศึกษา เปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูล 3 ชุดย้อนหลังเพื่อดู
แนวโน้ม ดังนี้
ปี
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์

2557
5/5
100%

2558
5/5
100%

ปัจจุบนั
2559
5/5
100%

ผลที่เกิดอาจารย์ประจาหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิตฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555 ได๎ปฏิบัติหน๎าที่ตามที่ได๎รับ
มอบหมาย ตลอดระยะเวลาดาเนินการการจัดการเรียนการสอน และในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได๎เสนอ
รายชื่ออาจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ และตามแนวปฏิบัติการ
พิจารณาอาจารย์ประจาหลักสูตรที่รายงานผลในตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหารพัฒนาอาจารย์ ผลการดาเนินงานใน
ลักษณะนี้สะท๎อนให๎เห็นการคงอยูํของอาจารย์ประจาหลักสูตรอยํางตํอเนื่อง หรือเทํากับร๎อยละ 100 ในปี
การศึกษา 2559 ทั้งปีเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรชุดเดิม
ความพึงพอใจของอาจารย์
เปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูล 3 ปีย้อนหลังเพื่อดูแนวโน้ม ซึ่งสามารถนาเสนอด้วยวิธีการต่างๆ
ปีการศึกษา ความพึงพอใจของอาจารย์
2557
4.22
2558
4.77
2559
4.79
ผลที่เกิดจากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรอยํางสม่าเสมอ เพื่อวางแผน กากับดูแล ประเมินผล และ
ทบทวนผลการดาเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข๎อง อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน มีสํวนรํวมใน
การเสนอความคิด เพื่อการดาเนินงานที่มีคุณภาพ แสดงถึงความพึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตร แตํ
อยํางไรก็ตามหลักสูตร จะดาเนินการสารวจความพึงพอใจตํอการบริหารหลักสูตรเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่
2/2559 เพื่อรายงานตํอที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และที่ประชุมกรรมการบริหารคณะการบัญชีและ
การจัดการตํอไป ปี 2557 เทํากับ 4.22 ในปี 2558 ได๎ 4.77 ในปี 2559 4.79 (เอกสารจากงานประกันคณะฯ)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน การรับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-ผลการดาเนินงาน
อธิบายผลการดาเนินงาน
(1) การรับนักศึกษา
(2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 ระบบและกลไกการรับนิสิตและได้มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานอธิบายผลการดาเนินงาน
การรับนิสิต
1) ประชุมคณะกรรมการดาเนินงาน การรับสมัครนิสิตใหมํ พร๎อมกาหนดชํวงเวลาในการรับสมัคร
2) จัดทาโครงการรับสมัคร ประกาศรับสมัคร คาสั่งแตํงตั้งกรรมการดาเนินงาน เสนอความเห็นชอบตํอ
อธิการบดี (ผํานกองบริการการศึกษา)
3) จัดทาระบบรับสมัครออนไลน์ โดยสํงข๎อมูลและประสานงานไปยังฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อทาระบบรับ
สมัครผําน Internet 24 ชม.
4) ประสานงานไปยังฝ่ายการเงินและบัญชี เพื่อแจ๎งการรับชาระคําสมัครผํานธนาคารที่เกี่ยวข๎อง
4) ดาเนินการจัดตั้งผู๎ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เพื่อทาหน๎าที่ให๎คาแนะนาและรับชาระเงินคําสมัคร (กรณี
ผู๎สมัครเดินทางมาสมัครเองนอกเวลาราชการ) เนื่องจากได๎ประกาศรับสมัครทุกวันไมํเว๎นวันหยุดราชการ
5) จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์การรับสมัคร แผํนพับ โปสเตอร์ พร๎อมทั้งจัดสํงเอกสารประชาสัมพันธ์ไปยัง
กลุํมเป้าหมายทั่วประเทศ
6) จัดทาไวนิลขนาดใหญํ และการประชาสัมพันธ์ผํานสื่อวิทยุครอบคลุม 4 จังหวัด ขอนแกํน มหาสารคาม
ร๎อยเอ็ด และกาฬสินธุ์
7) ดาเนินการรับสมัครและตรวจเอกสารหลักฐานการสมัครและหลักฐานการชาระเงิน
8) กํอนวันหมดเขตรับสมัคร 1 สัปดาห์ งานรับสมัครจะดาเนินการสํง SMS แจ๎งเตือนผู๎สมัคร กรณีไมํชาระเงิน
คําสมัคร ไมํจัดสํงเอกสารครบถ๎วนตามประกาศรับสมัคร
9) เมื่อหมดเขตรับสมัคร งานรับสมัครจะประสานงานไปยังฝ่ายวิชาการและจัดสํงเอกสารหลักฐานการสมัครให๎
เพื่อเป็นหลังฐานการสมัคร
และประสานงานไปยังฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อแจ๎งให๎ทราบในการจัดสํงรายชื่อผู๎มีสิทธิ์สอบให๎ฝ่าย
วิชาการดาเนินการตํอไป
 มีการประเมินกระบวนและปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
การประเมินกระบวนการภายใต๎ระบบและกลไกการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษาของ
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตตามรายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต๎ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
 ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและได้มีการนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/
ดาเนินงาน
การเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษา
1)
ประชาสัมพันธ์โครงการเรียนลํวงหน๎า
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
2)
ดาเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหมํ
3)
แจกเอกสารและของที่ระลึก เชํน ปากกากระเป๋าผ๎าใสํเอกสารตาราเรียน สมุดคูํมือนิสิตใหมํ เพื่อให๎
นิสิตมีความเข๎าใจ ภูมิใจเกิดรักและหวงแหนสถาบัน
ผลการดาเนินงาน
ในด๎านการเตรียมความพร๎อมของนิสิตกํอนเข๎าศึกษา นิสิตจะได๎รับการปฐมนิเทศ
กํอนเปิดภาคเรียนทั้งจากมหาวิทยาลัย และจากคณะการบัญชีและการจัดการ ซึ่งการปฐมนิเทศนิสิตใหมํของ
มหาวิทยาลัยนั้น จัดขึ้นเพื่อให๎นิสิตใหมํได๎ทราบแนวทางการเรียนการสอน ข๎อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบ
ข๎อบังคับ และแนวปฏิบัติที่นิสิตใหมํควรทราบ โดยมีผู๎แทนจากหนํวยงานภายในมหาวิทยาลัยมาบรรยาย แนะ
แนว และให๎ความรู๎ในเรื่องที่นิสิตต๎องเกี่ยวข๎องโดยการติดตํอ หรือใช๎บริการ เชํน สานักคอมพิวเตอร์ กอง
ทะเบียนและประมวลผล สานักวิทยบริการ กองสํงเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
สาหรับการปฐมนิเทศนิสิตใหมํในระดับคณะ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อให๎นิสิตใหมํรู๎ถึงแนวปฏิบัติในการปรับตัวและปฏิบัติตนให๎สอดคล๎องกับลักษณะการใช๎ชีวิตการศึกษาใน
คณะฯ และเพื่อสร๎างความเข๎าใจให๎แกํนิสิตได๎ทราบข๎อมูลอันเป็นประโยชน์ตํอการศึกษา อีกทั้งเป็นการเปิด
โอกาสให๎นิสิตใหมํได๎มีโอกาสซักถามข๎อสงสัยที่เกี่ยวข๎องกับทางคณะ ทั้งนี้ในการจัดปฐมนิเทศของคณะฯ ได๎มี
การจัดกิจการตําง ๆ เชํน การแนะนาการให๎บริการของ
คณะในด๎านตําง ๆ การเข๎าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา (สาหรับนิสิต
หลักสูตรเทียบเข๎า) การยื่นกู๎กองทุนกู๎ยืมเพื่อการศึกษา
นอกจากนั้น กํอนเปิดภาคเรียน นิสิตใหมํต๎องเข๎ารํวมกิจกรรมประชุมเชียร์ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายกิจการ
นิสิตของคณะฯ กิจกรรมดังกลําวนิสิตจะได๎พบปะกับคณาจารย์ในคณะ และรุํนพี่ ซึ่งจะคอยให๎คาแนะนา และ
แนวทางการปฏิบัติตน เพื่อเตรียมความพร๎อมในการเข๎าเรียนได๎เป็นอยํางดี
จากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการในการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษาของ
นิสิตใหมํ พบวํานิสิตใหมํบางสํวนยังไมํสามารถปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยได๎ดีเทําที่ควร แสดงให๎
เห็นจากผลการเรียนในการเรียนเทอมแรกของนิสิต การเข๎าชั้นเรียน และการมีสํวนรํวมในชั้นเรียน ซึ่งยังคง
เป็นปัญหา ด๎วยเหตุนี้ ทางคณะฯ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจึงได๎จัดโครงการเรียนลํวงหน๎า เพื่อเตรียม
ความพร๎อมและปูพื้นฐานทางด๎านธุรกิจและภาษาอังกฤษให๎กับนิสิตใหมํ ซึ่งเป็นโครงการที่จะจัดขึ้นกํอนเปิด
ภาคเรียนปีการศึกษา 2559 ผลที่คาดวําจะได๎รับของโครงการที่จะจัดขึ้นกํอนเปิดภาคเรียนในปีการศึกษา
2559 นิสิตใหมํจะมีปัญหาในเรื่องการปรับตัวและปัญหาในเรื่องการเรียนลดน๎อยลง
นอกจากการเตรียมความพร๎อมให๎กับนิสิตกํอนเข๎าศึกษาแล๎ว หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ยังได๎ดาเนินการ
โครงการตําง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับนิสิตตลอดระยะเวลาของการเรียนตามหลักสูตร ทั้งด๎านการให๎ความรู๎ ฝึก
ทักษะการดารงชีวิตในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาศักยภาพด๎านวิชาการ ตลอดจนปลูกจิตสานึกการมีจิต
สาธารณะ และการให๎บริการในวิชาชีพ ในโครงการตํางๆ อาทิเชํน เป็นผุ๎ชํวยอาจารย์ลงพื้นที่ ในชุมชนเพื่อ
พัฒนาการเลี้ยงปลาหมันโดยเข๎าไปเก็บข๎อมูลผลตอบแทนและต๎นทุนเพื่อนามาวิเคราะห์ความเป็นไปได๎
ทางด๎านเศรษฐศาสตร์
ผลจาการเตรียมความพร๎อม และการจัดโครงการตําง ๆ ของสาขา พบวํา นิสิตสามารถลงทะเบียนเรียน
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพ นิสิตพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์อยํางตํอเนื่อง ดังเชํน นิสิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจสามารถตีพิมพ์ และนาเสนอบทความวิชาการในระดับชาติหรือนานาชาติเทียบเคียงกับนักวิชาการอื่น ๆ
ได๎
 มีการประเมินกระบวนและปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
การประเมินกระบวนการภายใต๎ระบบและกลไกการรับนักศึกษาและการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าศึกษาของ
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตตามรายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต๎ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
3.2 ข้อมูลนิสิต
ปี ที่เข้า:

จานวน
นิสิตแรก
เข้า:

2553:

2554:

2555:

2556:

2557:

2558:

2559:

2560:

จานวน
นิสิตที่
ออก:

2552

129.00

1

1

85

4

0

0

0

0

38.00

70.54

67.44

70.54

2553

97.00

0

0

0

68

0

0

1

0

26.00

71.13

70.10

73.20

2554

104.00

0

0

0

0

71

2

1

0

28.00

71.15

68.27

73.08

2555

127.00

0

0

0

0

1

88

5

0

32.00

74.02

70.08

74.80

2556

176.00

0

0

0

0

0

0

102

0

51.00

57.95

57.95

71.02

2557

146.00

0

0

0

0

0

0

0

0

28.00

0.00

80.82

2558

223.00

0

0

0

0

0

0

0

0

48.00

0.00

78.48

2559

159.00

0

0

0

0

0

0

0

0

16.00

0.00

89.94

อัตราการสาเร็ จ
การศึกษา รวม

อัตราการสาเร็ จ
การศึกษา ตาม
เกณฑ์

อัตราการ
คงอยู่

3.3 รายงานผลการดาเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.2-ผลการดาเนินงาน

อธิบายผลการดาเนินงาน
(1) การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
(2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรีและมี
แนวการนาระบบกลากไปสู่การปฎิบัติ/ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานคณะการบัญชีและการจัดการ ได๎จัดให๎มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนิสิตทุก
สาขาวิชา ซึ่งระบบกาหนดให๎นิสิตทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษา กาหนดบทบาทหน๎าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให๎
คาปรึกษาและแนะนาแนวทางแกํนิสิตในที่ปรึกษาทั้งทางด๎านวิชาการ และการใช๎ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย อาทิ
การลงทะเบียน การพัฒนาศักยภาพทางการเรียน การพัฒนาทักษะการใช๎ภาษาอังกฤษ การใช๎ชีวิตที่มีคุณภาพ
โดยระบบดังกลําว ได๎กาหนดให๎มีกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา อยํางน๎อยภาคเรียนละ 2
ครั้ง นอกจากนี้ ยังได๎ขยายชํองทางในการติดตํอสื่อสารระหวํางอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตในที่ปรึกษา ผําน
ทาง social media เชํน facebook ของฝ่ายวิชาการ facebook ฝ่ายพัฒนานิสิต facebook กลุํมนิสิตกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา และ facebook ของชมรมตํางๆ
จากการทบทวนกระบวนการของระบบการให๎คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวทางแกํนิสิต พบปัญหาและ
อุปสรรคดังนี้
ในบางครั้ง เมื่อนิสิตในที่ปรึกษาต๎องการเข๎าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนาหรือให๎เซ็นเอกสาร
กลับไมํสามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาได๎ เนื่องจาก อาจารย์ติดภารกิจงานสอน ไปราชการตํางจังหวัด หรือไป
ราชการตํางประเทศ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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-

ปัญหาเกี่ยวข๎องกับการถอนและการย๎ายสาขาวิชา
จากปัญหาและอุปสรรคของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดังกลําว ทางคณะฯ และหลักสูตรได๎ทาการ
วิเคราะห์ปัญหาและหาทางแก๎ไขปัญหาดังนี้ จัดสรรจานวนนิสิตในที่ปรึกษาให๎เหมาะสมกับอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา 1 ทําน สามารถดูแลนิสิตได๎ไมํเกิน 2 ห๎อง เพื่อให๎อาจารย์ที่ปรึกษาได๎ดูแลนิสิตในที่ปรึกษาได๎
อยํางทั่วถึง รวมถึงกาหนดให๎อาจารย์ที่ปรึกษาต๎องเขียนรายงานการเข๎าพบนิสิตในที่ปรึกษาทุกภาคเรียน ซึ่ง
รายละเอียดในรายงานประกอบด๎วย วันที่เข๎าพบ เรื่อง/ประเด็นที่เข๎าพบพูดคุยกับนิสิต นอกจากนั้น อาจารย์
ทุกทํานต๎องกาหนดชํวงเวลาที่สามารถให๎คาปรึกษา หรือชํวงเวลาที่สามารถให๎นิสิตเข๎าพบได๎ในแตํละสัปดาห์
อยํางน๎อย 2 วันตํอสัปดาห์ตลอดจนให๎ฝ่ายวิชาการคณะการบัญชีและการจัดการเผยแพรํ ขําวสารและข๎อมูล
กิจกรรมเพิ่มทักษะในการเรียนรู๎อยํางตํอเนื่อง ผลจากการปรับปรุงกระบวนการดังกลําว ทาให๎นิสิตสามารถพบ
อาจารย์ที่ปรึกษาได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 มีการประเมินกระบวนและปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
มีการประเมินกระบวนการภายใต๎ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให๎คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แกํนักศึกษาในระดับปริญญาตรี / การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษ
ที่ ของหลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิตตามรายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต๎ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
 ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21มีแนวการ
นาระบบกลากไปสู่การปฎิบัติ/ดาเนินงาน รวมถึงมีการประเมินกระบวนและปรับปรุงพัฒนากระบวนการ
และผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได๎จัดให๎มีการดาเนินงานที่พัฒนา
ศักยภาพนิสิต และเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 โดยคณะการบัญชีและการจัดการได๎มีการ
จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดโครงการตําง ๆ ของสาขาเศรษฐศาสตร์ซึ่งล๎วนแตํเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ และ
ชํวยพัฒนาศักยภาพของนิสิตให๎เป็นเศรษฐศาสตร์ธุรกิจที่มีคุณภาพ ได๎แกํ
โครงการเพื่อพัฒนานิสติ
โครงการ

โครงการ Good Bye Senior 59
โครงการเชิงปฏิบตั กิ ารการทวนสอบ
มาตรฐานผลสัมฤทธิ์นิสติ ระดับ
ปริญญาตรี ภาควิชาเศรษฐศาสตร์
โครงการนานิสติ เข้ าร่วมแข่งขัน
เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎฯ ครั้งที่
8 ระดับอุดมศึกษา
เตรียมความพร้ อมก่อนสาเร็จ
การศึกษาสาหรับนิสติ สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ ประจาปี การศึกษา

วัตถุประสงค์
ปรับปรุงจากปี ก่อน
เพื่อให้ นิสติ รุ่นน้ องแสดงความยินดีกบั - การแต่งกายรัดกุมและถูกกาลเทศะ
รุ่นพี่ท่กี าลังจะจบการศึกษาเพื่อเป็ น
สายสัมพันธ์ท่ดี รี ะหว่างรุ่นพี่กบั รุ่นน้ อง
เพื่อนาผลที่ได้ มาปรับปรุงและพัฒนา การให้ ผ้ ทู รงคุณวุฒิจากภายนอก
หลักสูตรให้ ดยี ่งิ ขึ้น
บรรยายเรื่องการทวนสอบ
เพื่อให้ นิสติ มีประสบการณ์และได้ เปิ ด
โลกทัศน์ใหม่ ๆ รวมถึงได้ ร้ จู ักเพื่อน
ต่างมหาวิทยาลัย และการทางานเป็ น
ทีม
เพื่อให้ นิสติ ได้ ประมวลความรู้ท่ไี ด้
เรียนมาก่อนสาเร็จการศึกษา

- มีการจัดเตรียมตัวก่อนสอบ โดย
อาจารย์เป็ นผู้ตวิ และให้ ความรู้ก่อนไป
แข่งขัน
สอบสัมภาษณ์อย่างเดียวและสุ่ม
คาถามและให้ สอบได้ จนกว่าจะผ่าน
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2559 (QE)
คัดเลือกนิสติ เป็ นตัวแทนแข่งขันตอบ
ปัญหาและนาเสนองานวิจัยระดับ
ปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
นานิสติ เข้ าร่วมแข่งขันตอบปัญหาและ
นาเสนองานวิจัยระดับปริญญาตรี ณ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สัมมนาการป้ องกันการคัดลอกผลงาน
ทางวิชาการและเทคนิคการนาเสนอ
แนวทางใหม่สาหรับนักเศรษฐศาสตร์
รุ่นเยาว์
เตรียมความพร้ อมทางด้ านบุคลิกภาพ
เพื่อการสื่อสารและการสมัครงาน
ฝึ กอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารการเขียนและ
นาเสนอบทความวิจัยในการประชุม
วิชาการสาหรับนิสติ สาขาเศรษฐศาสตร์
ธุรกิจ
ผลงานนิสติ
ชื่อ - สกุล
จิตเศรษฐ์ เลิศเสถียร
จริยา ศรีทองแดง
ปรารถนา อุตพัฒน์
อังคณา เถื่อนมูลแสน
เจณิสา วรคา

นางสาววราภรณ์ พรเวธน์
จินดา
นายณัฐพัชร บุษบงค์
นายเกียรติศกั ดิ์ นิยมพล
สลาลีวลั ย์ ลายวงษ์

เพื่อหาตัวแทนนิสติ เข้ าแข่งขัน

เพื่อให้ นิสติ มีประสบการณ์และได้ เปิ ด
โลกทัศน์ใหม่ ๆ รวมถึงได้ ร้ จู ักเพื่อน
ต่างมหาวิทยาลัย และการทางานเป็ น
ทีม
เพื่อให้ นิสติ ได้ ทราบถึงการป้ องกันการ
คัดลอกผลงานทางวิชาการและเทคนิค
การนาเสนอแนวทางใหม่สาหรับนัก
เศรษฐศาสตร์ร่นุ เยาว์
เตรียมความพร้ อมนิสติ ชั้นปี สุดท้ าย
ก่อนจบ
เตรียมความพร้ อมนิสติ ชั้นปี สุดท้ าย
ก่อนจบในรายวิชาสัมนา

- นิสติ ทุกชั้นปี เข้ ารับการคัดเลือก และ
การคัดเลือกจาลองเหมือนสถานการณ์
จริง
- มีการจัดเตรียมตัวก่อนสอบ โดย
อาจารย์เป็ นผู้ตวิ และให้ ความรู้ก่อนไป
แข่งขัน
ปี แรกที่ดาเนินโครงการ

ปี แรกที่ดาเนินโครงการ
ทานอกสถานที่และมีการบรรยายโดย
ผู้เชี่ยวชาญ

ผลงาน
การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่
2
(ได้ รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม)
รางวัลชมเชยการตอบปั ญหาทางด้ านเศรษฐศาสตร์ เพชรมงกุฎ
รางวัลชมเชยการตอบปั ญหาทางด้ านเศรษฐศาสตร์ เพชรมงกุฎ
รางวัลชมเชยการตอบปั ญหาทางด้ านเศรษฐศาสตร์ เพชรมงกุฎ
1 เดียวของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้ รับการคัดเลือก เข้ า
กิจกรรม PDMO CAMP 2017 ของกระทรวงการคลัง

นิสติ ชั้นปี
นิสติ ชั้นปี
นิสติ ชั้นปี
นิสติ ชั้นปี
นิสติ ชั้นปี

ที่ 4
ที่ 4
ที่ 4
ที่ 4
ที่ 4

นิสติ ชั้นปี ที่ 3
นิสติ ชั้นปี ที่ 3
นิสติ ชั้นปี ที่ 3
นิสติ ชั้นปี ที่ 3

กิจกรรมในแตํละโครงการที่จัดทา ได๎เชิญผู๎เชี่ยวชาญจากภายนอก ซึ่งเป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถ มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด๎านมาให๎ความรู๎กับนิสิต นิสิตที่เข๎ารํวมโครงการจะได๎รับความรู๎จากวิทยากรผู๎มีความรู๎และ
ประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง นอกจากนี้ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ยังได๎ให๎ความสาคัญกับการเรียนรู๎
จากการปฏิบัติจริง อาทิ การฝึกงานกับสถานประกอบการ กิจกรรมชมรม ตลอดจนเรียนรู๎จากการเข๎าแขํงขัน
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ทักษะด๎านเศรษฐศาสตร์
กระบวนการในการการจัดโครงการของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เริ่มต๎นจากการประชุม
ปรึกษาหารือ ระดมความคิดจากอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ประจาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ใน
การจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให๎กับนิสิต เพื่อพัฒนานิสิตให๎เป็นไปตามลักษณะที่พึงประสงค์ของหลักสูตร
โดยอาจารย์ผู๎รับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการดังกลําว เป็นผู๎มีความรู๎ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ แตํละ
โครงการจะคัดเลือกนิสิตเข๎ารํวมโครงการอยํางเหมาะสม เพื่อให๎นิสิตได๎รับความรู๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ
ภายหลังจากดาเนินโครงการเสร็จสิ้น คณะกรรมการจัดโครงการจะทาการประเมินผลของโครงการโดยประเมิน
จากทั้งคณะกรรมการผู๎จัดโครงการ ผู๎เข๎ารํวมโครงการ และประเมินผลในภาพรวมของการจัดโครงการ เพื่อ
นามาปรับปรุงแก๎ไข และเพื่อให๎การจัดโครงการในครั้งตํอปีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการ
จัดโครงการต๎องจัดทารูปเลํมรายงานผลโครงการนาสํงให๎กับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องด๎วย
จากการทบทวนกระบวนการของการพัฒนาศักยภาพ และการเสริมสร๎างทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษ
ที่ 21 ได๎พบวํา โครงการที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ 2559 ควรเพิ่มเติมกิจกรรมหรือโครงการให๎มีความทันสมัย
มากขึ้น หลักสูตรฯ จึงได๎เพิ่มโครงการขึ้นมาในปีงบประมาณ 2559 เชํน โครงการอบรมภาษาอังกฤษสาหรับ
นิสิตเศรษฐศาสตร์ เพื่อให๎นิสิตสามารถปรับตัวได๎ทันตํอโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อให๎กิจกรรมและ
โครงการตําง ๆ มีความทันสมัย และเป็นประโยชน์ตํอนิสิตในหลักสูตรมากที่สุด อาจารย์ประจาหลักสูตร และ
คณาจารย์ในสาขาเศรษฐศาสตร์ได๎มีการประชุม หารือ เพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกิจกรรมและโครงการให๎
ทันสมัยอยูํเสมอ และปรับเปลี่ยนกระบวนการในการจัดกิจกรรมและโครงการให๎เหมาะสมกับนิสิตผู๎เข๎ารํวม
โครงการ เพื่อทาให๎กิจกรรมหรือโครงการที่จัดมีประสิทธิภาพสูงสุด
โครงการตําง ๆ ของหลักสูตรเป็นโครงการที่สร๎างทักษะที่จาเป็นสาหรับการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21 ทา
ให๎นิสิตในหลักสูตรมีทักษะการเรียนรู๎และนวัตกรรม ทั้งการคิดเชิงวิพากษ์ การแก๎ไขปัญหา การสร๎างสรรค์
การสื่อสาร และความรํวมมือกัน จะเห็นได๎จากโครงการเพิ่มพูนศักยภาพและยกระดับความรู๎ และโครงการ
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมถึงการสํงตัวแทนนิสิตเข๎ารํวมการประกวดแขํงขันตํางๆ รวมถึงได๎สํงนิสิตเข๎ารํวม
นาเสนอบทความวิชาการในการประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ การจัดโครงการอบรมติวและ
สอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office ชํวยสร๎างทักษะทางด๎านสารสนเทศ สื่อ และ
เทคโนโลยีให๎กับนิสิต นอกจากนี้ยังมีโครงการที่สร๎างทักษะชีวิตและอาชีพให๎กับนิสิตในหลักสูตร เชํน
โครงการธรรมศิลป์ โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎นา ทาให๎นิสิตเกิดทักษะความเป็นผู๎นาและรับผิดชอบตํอสังคม
เป็นต๎น
การเข๎ารํวมกิจกรรมของนิสิต
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได๎ประยุกต์ใช๎ระบบการเข๎ารํวมกิจกรรมของคณะการบัญชีและการจัดการ
โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โครงการพี่ติวน๎อง โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎นา โครงการธรรมศิลป์ และ
ระบบการดาเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ที่สอดคล๎องกับระบบกิจกรรมของฝ่าย
พัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบกาหนดรูปแบบกิจกรรมเป็นกิจกรรมบังคับที่ทุกคนต๎องเข๎ารํวม
กิจกรรมเลือก และกิจกรรมสร๎างสรรค์ การประชาสัมพันธ์ การบันทึกการเข๎ารํวม โอกาสที่จะได๎รับ และการ
ตัดสิทธิ์บางประการหากไมํเข๎ารํวมกิจกรรม
การสํงนิสิตไปฝึกงาน
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได๎ประยุกต์ใช๎ระบบสํงนิสิตไปฝึกประสบการณ์การทางาน
•
กาหนดคุณสมบัติของนิสิต (ชั้นปี และรายวิชาที่สอบผํานกํอนไปฝึกงาน)
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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•
•
•
•
•
•
•
•

กาหนดคุณสมบัติของสถานประกอบการ
กาหนดวิธีการพิจารณา และวิธีการอนุมัติการฝึกงาน
กาหนดขอบเขตหน๎าที่ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กาหนดการปฐมนิเทศ
กาหนดวิธีการรายงานตัวและการรายงานผลการปฏิบัติงาน
กาหนดวิธีการให๎คาปรึกษาขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กาหนดการวิธีและเกณฑ์การวัดผล และการประเมินผล
กาหนดแนวปฏิบัติหลังจากเดินทางกลับจากสถานประกอบการ
การฝึกประสบการณ์การทางาน ทาให๎นิสิตได๎เรียนรู๎การทางาน ได๎รับประสบการณ์ตรงจากการทางาน
กํอนที่จะสาเร็จการศึกษา จากกระบวนการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตสามารถเข๎าฝึกประสบการณ์
การทางาน ในสถานประกอบการได๎ครบถ๎วน แตํยังพบปัญหา นั่นคือ การเลือกสถานประกอบการเพื่อฝึก
ประสบการณ์การทางาน ยังมีความไมํเหมาะสมกับวิชาชีพในอนาคตของนิสิต อาจารย์ประจาหลักสูตรและ
คณาจารย์ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ได๎เล็งเห็นถึงปัญหาดังกลําว และได๎ประชุมปรึกษาหารือเพื่อหา
แนวทางในการแก๎ไขปัญหาดังกลําว โดยเพิ่มคุณสมบัติ และคัดเลือกสถานประกอบการให๎เป็นสถานประกอบที่
เหมาะสมกับสาขาเศรษฐศาสตร์ รวมถึงได๎ทาการจัดหาสถานประกอบการที่เหมาะสมและเกี่ยวข๎องกับการคิด
วิเคราะห์ทั้งบริษัทขนาดเล็กและขนาดใหญํ เป็นต๎น
ผลที่ได๎จากการปรับปรุงกระบวนการดังกลําว นิสิตสามารถเข๎าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการขนาดใหญํ และเหมาะสมตรงตามสายวิชาชีพของตนเองและมีจานวนนิสิตที่นาเสนอและตีพิมพ์
ผลงานวิจัยมากขึ้นจากปีกํอนรวมถึงได๎รางวัล
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
- นิสิตสามารถตีพิมพ์บทความทางวิชาการใน TCI กลุ่ม 2
- นิสิตสามารถนาบทความวิชาการของตนเองนาเสนอในงานประชุมระดับชาติ

ชื่อ - สกุล
จิตเศรษฐ์ เลิศเสถียร
จริยา ศรีทองแดง
ปรารถนา อุตพัฒน์
อังคณา เถื่อนมูลแสน
เจณิสา วรคา

นางสาววราภรณ์ พรเวธน์
จินดา
นายณัฐพัชร บุษบงค์
นายเกียรติศกั ดิ์ นิยมพล

ผลงาน
การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2
การประชุมวิชาการการเสนอผลงานวิจยั ระดับบัณฑิตศึกษา ครัง้ ที่
2
(ได้ รับรางวัลบทความยอดเยี่ยม)
รางวัลชมเชยการตอบปั ญหาทางด้ านเศรษฐศาสตร์ เพชรมงกุฎ
รางวัลชมเชยการตอบปั ญหาทางด้ านเศรษฐศาสตร์ เพชรมงกุฎ
รางวัลชมเชยการตอบปั ญหาทางด้ านเศรษฐศาสตร์ เพชรมงกุฎ

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

นิสติ ชั้นปี
นิสติ ชั้นปี
นิสติ ชั้นปี
นิสติ ชั้นปี
นิสติ ชั้นปี

ที่ 4
ที่ 4
ที่ 4
ที่ 4
ที่ 4

นิสติ ชั้นปี ที่ 3
นิสติ ชั้นปี ที่ 3
นิสติ ชั้นปี ที่ 3
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สลาลีวลั ย์ ลายวงษ์

1 เดียวของมหาวิทยาลัยมหาสารคามที่ได้ รับการคัดเลือก เข้ า
กิจกรรม PDMO CAMP 2017 ของกระทรวงการคลัง

นิสิตชัน้ ปี ที่ 3

3.4 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ --ตัวบ่งชี้ที่
2.1—
หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจ มีผู๎สาเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2559) จานวน 91 คน ดาเนินการ
สารวจผลการประเมินคุณภาพผู๎สาเร็จการศึกษาจากมุมมองของผู๎ใช๎บัณฑิต จานวน 16 คน คิดเป็นร๎อยละ 20.51
ของผู๎สาเร็จการศึกษา ซึ่งมีคําเฉลี่ยคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) เทํากับ 3.96 รายละเอียดดังตาราง
ที่
1
2
3
4
5
6

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดใน มคอ.2
ด๎านคุณธรรมจริยธรรม
ด๎านความรู๎
ด๎านทักษะทางปัญญา
ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ
ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศ
ด๎าน........................................................
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินภาพรวม

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
......4.17...... คะแนน
......3.68...... คะแนน
......3.79...... คะแนน
......4.09...... คะแนน
.......3.91..... คะแนน
.......NA..... คะแนน
.......3.96..... คะแนน

3.5 รายงานผลการดาเนินงาน ข้อมูลภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต --ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-ข้อมูลพืน้ ฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได๎งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไมํนับรวมผู๎ประกอบ
อาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไมํตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู๎สาเร็จการศึกษาที่มีงานทากํอนเข๎าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาตํอ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)

จานวน

ร้อยละ
91
88
7

100.00
96.70
7.95

77
1
2

87.50
2.56
1.14

.....4.53.... คะแนน

3.6 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.3-แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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การคงอยูํของนิสิต

ผลที่เกิดมีแนวโน๎ม
อัตราการคงอยู่และจานวนที่สาเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
ปี ที่เข้า:

จานวน
นิสิตแรก
เข้า:

2553:

2554:

2555
:

2556
:

2557
:

2558
:

2559
:

2560
:

จานวน
นิสิตที่
ออก:

2552

129.00

1

1

85

4

0

0

0

0

38.00

70.54

67.44

70.54

2553

97.00

0

0

0

68

0

0

1

0

26.00

71.13

70.10

73.20

2554

104.00

0

0

0

0

71

2

1

0

28.00

71.15

68.27

73.08

2555

127.00

0

0

0

0

1

88

5

0

32.00

74.02

70.08

74.80

2556

176.00

0

0

0

0

0

0

102

0

51.00

57.95

57.95

71.02

2557

146.00

0

0

0

0

0

0

0

0

28.00

0.00

80.82

2558

223.00

0

0

0

0

0

0

0

0

48.00

0.00

78.48

2559

159.00

0

0

0

0

0

0

0

0

16.00

0.00

89.94

อัตราการสาเร็ จ
การศึกษา รวม

อัตราการสาเร็ จ
การศึกษา ตาม
เกณฑ์

อัตราการ
คงอยู่

(ตามสูตรคานวณของฝ่ายประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย)
สรุปการคงอยูํ 3 ปีตํอเนื่อง
2557 ร๎อยละการคงอยูํ 80.82
2558 ร๎อยละการคงอยูํ 78.48
2559 ร๎อยละการคงอยูํ 89.94 ซึ่งไมํสามารถบอกแนวโน๎มได๎
การสาเร็จการศึกษา

ปีรับเข๎า 2554 เป็นร๎อยละ 68.27
ปีรับเข๎า 2555 เป็นร๎อยละ 70.08
ปีรับเข๎า 2556 เป็นร๎อยละ 57.95
ความพึงพอใจ

และผลการจัดการข๎อร๎องเรียนของนิสิต
ผลที่เกิดมีแนวโน๎มดีขึ้นจากเดิมโดยปีนี้มีระดับความพึงพอใจในปี
2557 เทํากับ 3.97
2558 เทํากับ 4.00
2559 มาเป็น 4.02
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
4.1 ข้อมูลรายวิชา
ชื่อรายวิชา

ภาค
การศึกษา

0907303Economics
Statistics

1/2559

อาจารย์
ผู๎สอน
ดร.เกสินี

A B+ B C+ C D+ D

F

S

U W

จานวนนิสิตที่ จานวนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียน สอบผําน

7 6 18 38 22 18 11 1

0

0

4

125

120

17 33 54 36 2

2

0

0

0

0

1

145

144

1/2559 อ.ดร.จิระทัศน์ 11 44 43 18 3
1/2559 อ.ดร.ศรัญญา
3 21 52 4 0

0

0

0

0

0

0

119

119

0

0

0

0

0

1

81

80

4

8

24 0

0

1

66

41

5 16 22 37 40 23 8

6

0

0

2

159

151

22 32 76 80 28 6

0

0

0

0

2

246

244

12 7 41 56 33 6

10 8

0

0

4

117

165

26 58 75 45 9

2

8

0

0

1

226

217

16 11 33 32 28 20 7

2

0

0

1

150

147

5 16 25 36 26 12 1

0

0

0

0

121

121

25 44 0

0

4

392

3344

อ.ดร.พีรวัฒน์
0909401Business Policy
and Strategic
Management
0909202Business Law
0907402Theory and
Policy of Public Finance
0909101Microeconomic
s
0902101Principles Of
Marketing
0907414Industrial
Economics and
Industrial Development
0901202Accounting for
Management
0909203Business
Statistics
0909302Business
Finance
0907102Advanced
Microeconomics
0909101Microeconomic
s
0900101Introduction to
Business
0907203Thai Economy
0907101Fundamentals
of Mathematics for
Economics
0909303Business
Research Methodology

1/2559

1/2559 อ.ดร.คมกริช
1/2559 อ.ดร.นริศรา

8

1/2559 อ.อุทิศ

1/2559 อ.ดร.
ณรัฐวรรณ
1/2559 ผศ.ธีระพล
1/2559 อ.ดร.ชินภัทร
1/2559 ผศ.ดร.นิติพงษ์
1/2559 อ.ดร.คมกริช
1/2559 อ.ณศิว์
1/2559 อ.ณัฏฐ์
1/2559 ผศ.เอกฉัตร

1/2559 ผศ.ดร.การุณย์

0909202Business 1/2559
Law
0907202Managerial 1/2559
Economics

ชื่อรายวิชา

3 5 5 8

ภาค

พ.ต.ท.อ.ดร.
ณรงค์

90

2

10
55 44 20 6
4

0 1 6 22 28 67 28 5

0

0

2

159

152

26 33 43 18 9

0

0

1

130

129

14 16 13 17 19 35 48 24 0

0

2

188

162

3 18 35 53 33 15 3

0

3

163

160

26 23 2 3 7 21 3 1 0 0 0

133

133

8 8 26 46 25 4

123

123

0

0

0

0

0

ผศ.ดร.สุบรรณ

อาจารย์

A

B+

6

0

B C+ C D+ D

0

0

F

0

S
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จานวนนิสิตที่

จานวนนิสิตที่
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การศึกษา
0907102 Advanced
Microeconomics
0904101 Business
Computer and
Information
Technology
0909302 Business
Finance
0909302 Business
Finance
0909401 Business
Policy and
Strategicmanagement
0031003 English for
Specific Purposes
0031003 English for
Specific Purposes
0907403 International
Economics
0907204 International
to Economics
0907401 Labor
Economics
0909201
Macroeconomic
0907301 Marketing
Economics
0903101 Management
and Organizational
Behavior
0903101 Management
and Organizational
Behavior
0907201 Mathematics
for Business
Economics
0907302 Money and
Banking Economics
0901101 Principles of
Accounting
0901204 Taxation 1

2/2559
2/2559

2/2559
2/2559

ผู๎สอน
ผศ.ดร.เอกฉัตร

ลงทะเบียนเรียน
10

10

6

23 22 20 57 37 -

34

36

32 67 29 4

2

สอบผําน

-

1

186

148

-

-

-

212

205

9

27 23 10 14 19 -

-

-

121

102

1

7

10 15 5

-

1

60

49

8

18 43 33 20 10 6

-

-

-

148

142

9

14 28 18 20 6

5

-

-

-

103

98

1

7

10 -

-

-

-

62

62

5

12

28 35 27 14 0

-

-

-

121

121

7

10

8

35 34 24 15 11 -

-

1

145

133

5

15 29 28 17 18 1

-

-

0

117

116

17

19

39 47 33 15 5

7

-

-

1

183

175

25

37

30 22 7

0

0

-

-

0

121

121

3

5

13 28 23 11 5

3

-

-

-

91

88

อ.ดร.นวล
ละออง 2

2

6

6

-

-

0

49

43

25

12

17 32 31 16 32 21 -

-

0

186

165

7

15

51 41 7

-

-

0

121

121

8

14

20 29 26 12 6

23 -

-

2

140

115

4

12 24 25 17 7

33 -

-

3

128

92

อ.กิตติพล

ผศ.ดร.
17
ประภัสสร
อ.ญาดา
2

3

9

7

10 -

2/2559 อ.ดร.อรวรรณ
10
2/2559 อ.ดร.ประทาน
3
พร
2/2559 อ.ดร.ดวงรัตน์
2/2559 ผศ.ดร.เกสินี
2/2559 อ.ดร.คมกริช

2/2559 รศ.ดร.สุบรรณ 4
2/2559

ผศ.ธีระพล

2/2559 อ.ณัฏฐ์ (BE)
2/2559

2/2559

2/2559

0

0

อ.ดร.กมล

8

12 9

4

อ.ดร.อุทิศ

2/2559 ผศ.ดร.ศรัญญา
2/2559 อ.ณัฏฐ์ (AC)
2/2559

23 15 6

อ.ดร.อัครวิชช์ 3

0

0

0
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4.2 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ชื่อรายวิชา
0901101 Principles
of Accounting
0901204 Taxation
1

ภาคการศึกษา
2/2559

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

นิสิตติด F จานวนมาก

ประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตร

เหตุที่ทาให๎ผดิ ปกติ
อาจารย์แจ๎งวํานิสิต
ขาดความตั้งใจ

มาตรการแก๎ไข
รุํนพี่สอนรุํนน๎องและ
กระตุ๎นนิสิตถึง
ประโยชน์

2/2559

4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข๎อที่ขาด

สาเหตุที่ไมํได๎สอน

วิธีแก๎

4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ชื่อรายวิชา
0907201 Mathematics for
Business Economics
0907204 International to
Economics

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา

แผนการปรับปรุง

2/2559

4.50

เพิ่มแบบฝึกหัดและสอนช๎าลง

2/2559

4.50

สอนให๎ช๎าลงและลดเนื้อหาบางสํวน

4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ด๎านความรู๎

ด๎านคุณธรรมจริยธรรม
ด๎านทักษะทางปัญญา
ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ
ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช๎
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
พัฒนาสื่อการสอน มีการปรับปรุงให๎ทันสมัย และจัดให๎มีการ
ทดสอบยํอยหลังการเรียนแตํละครั้งเพื่อสร๎างความกระตือรือร๎น
ให๎แกํนิสิต รวมทั้งสองแทรกบทคามทางวิชาการงานวิจัยสมัยใหมํ
เพื่ออัพเดทความรู๎ให๎แกนิสิตตํอไป
อาจารย์ให๎ผลย๎อนกลับตํอนิสติ หลังการตรวจงานหรือพฤติกรรม
ไมํเหมาะสม
ให๎นิสิตคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ งานสร๎างสรรค์ทั้งกิจกรรมกลุํม
และกิจกรรมเดี่ยว เชํน นาเสนอบทความวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติรวมถึงตีพิมพ์
ให๎ทากิจกรรมกลุํมและแบํงหน๎าที่ และฝึกให๎เป็นผุ๎นาและผู๎ตามที่
ดีในงานที่มอบหมายนั้น ๆ
อบรม สอดแทรก ทักษะทางตัวเลขและการใช๎เทคโนโลยี
สารสนเทศตําง ๆ

4.6 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จานวนอาจารย์ใหมํ
จานวนอาจารย์ที่เข๎ารํวมปฐมนิเทศ

มี

 ไมํมี
0 คน
0 คน

4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จดั หรือเข๎ารํวม

จานวนอาจารย์ที่เข๎ารํวม

- อบรมประกันคุณภาพ

5

- อบรมการเตรียมพร๎อมกํอน
เปิดภาคเรียน 2/2559

5

- อบรมการใช๎โปรแกรม lisrel

2

จานวนบุคลากรสายสนับสนุน สรุปข๎อคิดเห็นและประโยชน์ที่
ที่เข๎ารํวม
ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมได๎รับ
- ได๎ขอ๎ มูลความรู๎เกีย่ วกับการ
ประกันคุณภาพ
- ได๎รู๎กฎระเบียบใหมํจาก
คณบดีคนใหมํ
-

-ประยุกต์งานวิจัย

4.8 รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-ผลการดาเนินงาน
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ผลการดาเนินงาน
 ระบบและกลไกการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตรและมีการนาระบบกลไกไปสู่การ
ปฎิบัติ/ดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตรข๎อมูลที่ใช๎ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ในปัจจุบันการแขํงขันทางธุรกิจสูงขึ้น มีการเปิดเสรีทั้งทางด๎านการค๎า การลงทุน และทางด๎านการเงิน
ดังนั้นหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจึงได๎ออกแบบเพื่อให๎สอดคล๎องสภาวะเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและ
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยํางรวดเร็ว โดยในปัจจุบันแนวคิดด๎านเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสามารถนามา
ประยุกต์ใช๎ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและมีการเน๎นเนื้อหาที่เกี่ยวข๎องกันจริยธรรมเสริมเข๎าไปในเนื้อหารายวิชาอีก
ด๎วย
การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตรตามรายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต๎ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รายหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
 มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ ปรับเนื้อหาสาระรายวิชาในแตํ
ละรายวิชา โดยการใช๎งานวิจัยที่ทันสมัย
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560 จะนามาเริ่มใช๎ในภาคการเรียนที่ 1 ภาคการศึกษา 2560 ได๎ผํานการ
พิจารณาจากสภา โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างหลักสูตร คาอธิบายรายวิชาและอื่น ๆ
 ระบบและกลไกการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
ผลการดาเนินงาน- การปรับปรุงหลักสูตรให๎ทันสมัยตามความก๎าวหน๎าในศาสตร์สาขาวิชานั้น ๆ
เนื่องจากหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ เป็นหลักสูตรฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2555 ซึ่งระยะเวลาในการ
ดาเนินงานไมํครบ 5 ปี ตามกรอบระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตร แตํทั้งนี้ได๎มีการประชุมอาจารย์ประจา
หลักสูตรเกี่ยวกับแนวทางในอนาคตเพื่อให๎มีความทันสมัยและสอดคล๎องกับทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาใน
หลักสูตรตามรายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต๎ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
รายหลักสูตร ปีการศึกษา 2559
 มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ ปรับเนื้อหาสาระรายวิชาในแตํ
ละรายวิชา โดยการใช๎งานวิจัยที่ทันสมัย
 มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
หลักสูตรฉบับปรับปรุง 2560 จะนามาเริ่มใช๎ในภาคการเรียนที่ 1 ภาคการศึกษา 2560 ได๎ผํานการ
พิจารณาจากสภา โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร๎างหลักสูตร คาอธิบายรายวิชาและอื่น ๆ
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
4.9 รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2-แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
อธิบายผลการดาเนินงาน
1. การพิจารณากาหนดผู้สอน
2. การกากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทา มคอ 3 และ มคอ 4
3. การกากับกระบวนการเรียนการสอน
4. การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
5. การบูรณาการพัฒนธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

1. มีระบบและกลไก
1.
2.
3.
4.
5.

การพิจารณากาหนดผู้สอน
การกากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดทา มคอ 3 และ มคอ 4
การกากับกระบวนการเรียนการสอน
การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
การบูรณาการพัฒนธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี

2. การประเมินกระบวนการภายใต๎ระบบและกลไกการวางระบบผู๎สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตามรายงานผลการประเมินกระบวนการภายใต๎ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในราย
หลักสูตร ปีการศึกษา 2559
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ กากับติดตาม มคอ 3 และ
กาหนดให๎มีการนางานวิจัยที่เป็นประเด็นสาคัญตํางๆ เข๎าสูํการเรียนการสอน
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มคอ 3 ครบทุกรายวิชา และมีรายวิชาที่มีการนา
งานวิจัยที่เป็นประเด็นสาคัญตํางๆ เข๎าสูํการเรียนการสอนตามหลักบูรณาการ
การกาหนดผู๎สอน

ผลการดาเนินงานหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได๎ให๎ความสาคัญกับการวางระบบอาจารย์ผู๎สอนในแตํละ
รายวิชา โดยคานึงถึงความรู๎ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน และเป็นความรู๎ที่ทันสมัยของ
อาจารย์ที่มอบหมายให๎สอนในวิชานั้นๆ เพื่อให๎นิสิตได๎รับความรู๎ ประสบการณ์ และได๎รับการพัฒนา
ความสามารถจากผู๎รู๎จริง โดยในแตํละภาคเรียน อาจารย์ผู๎สอนในแตํละรายวิชาต๎องนาสํง มคอ.3 สํงผํานระบบ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด ซึ่ง มคอ.3 เหลํานั้นจะได๎รับได๎การตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา กิจกรรม
การเรียนการสอน การวัดและการประเมินผลจากกรรมการบริหารคณะ และมีกระบวนการในการติดตามการ
นาสํง มคอ.3
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู๎ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการ
สอน
ผลการดาเนินงานทางฝ่ายวิชาการจะมีระบบการสํง มคอ.3 มคอ.5 ซึ่งอาจารย์ที่ไมํสํงจะมีผลตํอการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ ซึ่งในหลักสูตรนี้มีการสํงครบถ๎วน
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงานกระบวนการเรียนการสอนของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจสอดคล๎องกับการเรียน
การสอนสาหรับศตวรรษที่ 21 โดยเน๎นการพัฒนานักศึกษาให๎มีความรู๎ตามโครงสร๎างหลักสูตรที่กาหนด และ
ได๎รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ คุณธรรมจริยธรรม โดยเฉพาะการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง (เน๎นผู๎เรียน
เป็นสาคัญ) ทักษะทางภาษาไทย และภาษาตํางประเทศ ทักษะการทางานแบบมีสํวนรํวม ความสามารถในการ
ใช๎เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ อาจารย์ผู๎สอนทาหน๎าที่เป็นผู๎อานวยความสะดวกให๎เกิดการ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
เรียนรู๎และสนับสนุนการเรียนรู๎
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจได๎นาระบบและกลไกการวางระบบผู๎เรียนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน ของคณะการบัญชีและการจัดการ มาประยุกต์ใช๎อยํางตํอเนื่อง 8 ระบบ ด๎วยกัน ได๎แกํ (1) ระบบจัด
รายวิชาที่เปิดสอนและอาจารย์ผู๎สอนประจาภาคการศึกษาที่มีความสอดคล๎องกับ มคอ 2 (2) ระบบลงทะเบียน
และเพิ่ม/ถอน รายวิชาที่ลงทะเบียน ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (3) ระบบการจัดการเรียนการสอนที่เน๎น
ผู๎เรียนเป็นสาคัญ ของคณะการบัญชีและการจัดการ (4) ระบบการจัดการความรู๎ของคณะการบัญชีและการ
จัดการ (5) ระบบวัดผลและประเมินผล ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (6) ระบบทวนสอบของมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (7) ระบบรายงานผลการเรียนของกองทะเบียน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ (8) ระบบ
ประเมินอาจารย์ผู๎สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รายละเอียดของการดาเนินงานทุก
ระบบ ในภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ประจาปีการศึกษา 2559 มีดังนี้
•
มีการจัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อกาหนดรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เปิดสอนในภาค
การศึกษาที่ 1/2559 จานวนทั้งสิ้น 11 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2/2559 จานวนทั้งสิ้น 17 วิชา อาจารย์
มีชั่วโมงสอนโดยเฉลี่ย 20/สัปดาห์
•
ฝ่ายวิชาการโดยการกับดูแลของกรรมการบริหารคณะการบัญชีและการจัดการ ประกาศรายวิชาและ
อาจารย์ผู๎สอน และกาหนดกลุํมนิสิตที่สามารถลงทะเบียนได๎
•
นิสิต ภายใต๎การกากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา ลงทะเบียนเรียน เพิ่ม/ถอน รายวิชาเรียนตาม
เงื่อนไข และกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
•
อาจารย์ผู๎สอนโดยการกากับดูแลของหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะฯ จัดทาและนาสํง มคอ
3 ที่เน๎นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน๎นผู๎เรียนเป็นสาคัญ บูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการ และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ดาเนินตามระบบ ในระยะเวลาที่กาหนด
•
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจภายใต๎การกากับดูแลของคณะ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์ และ
จัดการความรู๎ ในประเด็นเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน และการวัดผล
•
อาจารย์ผู๎สอนพิจารณาปรับปรุงคุณภาพการจัดการเรียนการสอน
•
อาจารย์ผู๎สอนภายใต๎การกากับดูแลของหลักสูตร จัดสอบ วัดผล ประเมินผลการเรียนรายวิชา และ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดจนการบริหารจัดการเรียนการสอน
•
หลักสูตรภายใต๎การระบบการกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาผลการเรียน ผล
การประเมินการสอนฯ ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ รายผลผลการดาเนินงานตามแบบ มคอ 5 และ มคอ 7
(ภาคการศึกษาที่ 2) และข๎อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
•
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจพิจารณานาข๎อเสนอแนะไปปรับปรุงการบริหารจัดการการวางระบบ
ผู๎เรียนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
สาหรับการเรียนการสอนในรายวิชาที่มีหลายกลุํมเรียน เชํน วิชาเศรษฐศาสตร์มหาภาค เศรษฐศาสตร์
จุลภาพ ทั้งสองรายวิชามีนิสิตเรียนเป็นจานวนมากและหลายกลุํมเรียน กระบวนการในการควบคุมคุณภาพ
ของกาเรียนการสอนทั้งสองรายวิชาเป็นดังนี้
จัดประชุมเพื่อหารือรํวมกันระหวํางอาจารย์ผู๎สอนในรายวิชาดังกลําวกํอนเปิดภาคเรียน ทั้งในเรื่อง
ของแนวทางการเรียนการสอนเพื่อให๎เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ข๎อสอบ การประเมินผลการเรียน และการตัด
เกรด
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แตํงตั้งอาจารย์ผู๎ประสานงานรายวิชา เพื่อประสานงานการจัดการเรียนการสอนของรายวิชาดังกลําว
ข๎อสอบที่ใช๎ในการสอบกลางภาคและปลายภาคเป็นข๎อสอบชุดเดียวกัน สาหรับทุกกลุํมเรียน และตัด
เกรดรํวมกัน เพื่อให๎เป็นมาตรฐานเดียวกัน
อาจารย์ผู๎สอนหารือรํวมกันหลังจากการสอบกลาง และปลายภาคเรียน
จากกระบวนการดังกลําวสํงผลให๎การเรียนการสอนในรายวิชาขั้นต๎น และการมีคุณภาพและเป็น
มาตรฐานเดียวกัน
รายวิชาในหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย เน๎นทั้งทฤษฏี และ
ปฏิบัติ (แสดงใน มคอ.3) เน๎นการเรียนรู๎จากผู๎ทรงคุณวุฒิ ผู๎ประกอบจากภายนอก ได๎มอบหมายให๎นิสิตออก
นอกพื้นที่เพื่อลงไปยังชุมชน ให๎คาแนะนาเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เบื้องต๎น ได๎มอบหมายให๎นิสิตลงพื้นที่วิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อแนะนาและให๎ความรู๎เกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์
จากการประเมินการเรียนการสอนสาหรับนิสิตที่เข๎าเรียนในปีแรก นิสิตมักจะมีปัญหาเรื่องการถอน
รายวิชา การพักการเรียน และการย๎ายสาขาเป็นจานวนมาก ซึ่งสาเหตุของปัญหาเหลํานี้อาจเกิดเนื่องจาก
ความพร๎อม และความรู๎พื้นฐานของผู๎เรียน ทางคณะฯ จึงได๎มีนโยบายในการแก๎ไขปัญหาดังกลําว โดยการจัด
โครงการการเรียนลํวงหน๎า เพื่อเตรียมความพร๎อมในการเรียนของนิสิตชั้นปีที่ 1 เพื่อลดปัญหาเรื่องการเรียน
นอกจากนี้ ในระหวํางที่เรียนตลอดหลักสูตรสาขาได๎มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพของผู๎เรียน
(โครงการของตําง ๆ ที่ได๎กลําวไปแล๎ว)
คณะการบัญชีและการจัดการ และหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ได๎ให๎ความสาคัญกับการเตรียมความ
พร๎อมด๎านการทางาน/การประกอบอาชีพของนิสิต โดยนิสิตต๎องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ฝึกงาน) ในการเรียน
ปี 3 เทอม 3 คณะฯ ได๎มีการควบคุมมาตรฐานของแหลํงฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กระบวนการยื่นขอฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 1/2559 ในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรครั้งที่ 3/ปีการศึกษา 2559 ได๎
พิจารณาผลการดาเนินงานการจัดการเรียนการสอน พบวํารายวิชาที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนเข๎ากับ
งานวิจัยมีจานวนน๎อย เนื่องจากงานวิจัยของอาจารย์ผู๎สอนมีความสอดคล๎องกับรายวิชาที่สอนน๎อย รวมถึง
จานวนงานวิจัยในชั้นเรียนมีจานวนน๎อย ซึ่งในที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร ได๎ชี้แจงถึงปัญหาที่เกิดขึ้น
และขอความรํวมมืออาจารย์ประจาหลักสูตรในการทาวิจัยให๎สอดคล๎องกับรายวิชาที่สอน เพื่อให๎เกิดองค์
ความรู๎ใหมํ นามาพัฒนาการเรียนการสอนให๎มีประสิทธิภาพ โดยมีการนางานวิจัยมาบูรณาการในรายวิชา
คณิตศาสตร์เศรษฐศาสตร์ รวมถึงมีโครงการธรรมศิลป์ โครงการ mbs festival และงานวิจัยที่ได๎รับทุนก็ได๎พา
นิสิตออกไปหาประสบการณ์ด๎วย ซึ่งบูรณาการในด๎านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะการเรียนรู๎ในศตวรรษที่ 21
โดยเฉพาะทักษะการเรียนรู๎ด๎วยตนเอง ทักษะทางภาษาไทยและภาษาตํางประเทศ ทักษะการทางานแบบมี
สํวนรํวม ความสามารถในการใช๎เทคโนโลยี ความสามารถในการดูแลสุขภาพ
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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4.10 รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3-ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู๎ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ
ผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ภายใต๎ระบบการกากับดูแลของ
กรรมการบริหารคณะการบัญชีและการจัดการ ได๎จัดการประเมินการเรียนรู๎ของผู๎เรียน 5 ด๎าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ ตามที่ระบุไว๎ใน มคอ 2 ตามกระบวนการดังนี้
•
ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร กากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามที่ระบุไว๎ใน
มคอ 3
•
อาจารย์ผู๎สอนประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว๎ใน มคอ 3 ตามแบบของกองทะเบียนและ
ประมวลผล และการรายงานผลดาเนินงานตาม แบบ มคอ 5
•
นิสิตประเมินอาจารย์ผู๎สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนผํานระบบลงทะเบียน กองทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
•
คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (แตํงตั้งจากอาจารย์ประจาหลักสูตร) จัดทาผลการทวนสอนฯ (อยูํ
ระหวํางการดาเนินการ)
•
ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ ให๎ความเห็นชอบผลการเรียน
ผลการประเมินอาจารย์ผู๎สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และมีข๎อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
•
ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะฯ ให๎ความเห็นชอบผลการ
ดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามแบบ มคอ 5 และมีข๎อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
•
หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจจัดทาผลการดาเนินงานหลักสูตรตามแบบ มคอ 7 เพื่อประเมินหลักสูตร
ซึ่งจะดาเนินการเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2559
•
ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเห็นชอบผลการดาเนินงาน
หลักสูตรตามแบบ มคอ 7 พร๎อมข๎อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ซึ่งจะได๎ดาเนินงานตามแผน เมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ 2/2559

การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู๎ของนิสิต

ผลการดาเนินงานในทุกรายวิชาของหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต ได๎กาหนดเกณฑ์การประเมินผู๎เรียนไว๎ใน
มคอ.3 และแจ๎งให๎นิสิตได๎รับทราบและเห็นชอบรํวมกันสาหรับเกณฑ์การประเมิน ในครั้งแรกของการเรียนการ
สอน การประเมินการเรียนรู๎ของผู๎เรียนถูกประเมินโดยใช๎เครื่องมือที่หลากหลาย เชํน ข๎อสอบปรนัย อัตนัย
รายงานกลุํม รายงานเดี่ยว การบ๎าน การมีสํวนรํวมในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรมของผู๎เรียน ซึ่งเครื่องมือ
ตําง ๆ เหลํานี้ จะถูกใช๎ในการประเมินจากสภาพจริงในระหวํางการเรียนการสอน อาจารย์ผู๎สอนมีการพัฒนา
ปรับปรุง ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช๎ในการประเมินคุณภาพผู๎เรียน เชํน การปรับข๎อสอบใหมํ การสร๎าข๎อสอบใหมํ
เป็นต๎น
หลักสูตรฯ ได๎เล็งเห็นความสาคัญ และสํงเสริม ประชาสัมพันธ์ให๎นิสิตสาขาเศรษฐศาสตร์เข๎าสอบ exit exam
ทั้งภาษาอังกฤษ และความรู๎ทางด๎าน IT นอกจากนี้ หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจยังได๎จัดโครงการสอบประมวล
ความรู๎กํอนจบการศึกษาให๎กับนิสิตชั้นปีที่ 4 เป็นการทดสอบความรู๎ความสามารถเบื้องต๎นของนิสิตกํอนจบ
การศึกษาผลการทดสอบที่ได๎จะสํงผลให๎นิสิตตระหนักถึงความสามารถของตนเอง และเตรียมความพร๎อม
สาหรับการประกอบอาชีพในอนาคต
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ผลการดาเนินงาน
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
ผลการดาเนินงานทางฝ่ายวิชาการจะมีระบบการสํง มคอ.3 มคอ.5 ซึ่งอาจารย์ที่ไมํสํงจะมีผลตํอการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งในหลักสูตรนี้มีการสํงครบถ๎วน และในสํวน มคอ.7 ฝ่ายประกันคุณภาพของ
คณะจะเป็นผู๎ติดตามและรายงานถึงฝ่ายบริหารถ๎ามีการไมํสํงตามเวลา ซึ่งมีระบบแจ๎งเตือนตลอด

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
4.11 รายงานผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF --ตัวบ่งชี้ 5.4-ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2559
ข๎อ 1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอยํางน๎อยร๎อย
ละ 80 มีสํวนรํวมในการประชุมเพือ่ วางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรได๎ใช๎กลไกการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อ
วางแผนการบริหารจัดการการจัดการเรียนการสอน จัดรายวิชาที่เปิดสอน
และกาหนดอาจารย์ผสู๎ อนในแตํละภาคการศึกษา กากับติดตามการจัดการ
เรียนการสอน สรุปผลการดาเนินงาน ประเมินผลการเรียน และทบทวน
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อการปรับปรุง จานวนทั้งสิ้น 6 ครั้ง ใน
ปีการศึกษา 2559 โดยมีวาระหลักเพื่อพิจารณาดังนี้
•
ครั้งที่ 1/ปีการศึกษา 2559 วางแผน จัดรายวิชาที่เปิดสอนและ
กาหนดอาจารย์ผสู๎ อน ประจาภาคการศึกษาที่ 1/2559 สาหรับรายวิชาที่มี
อาจารย์ผู๎สอนหลายทําน มีการแตํงตั้งผู๎ประสานงานรายวิชาพร๎อมทั้งมีการ
จัดทา มคอ 3 รํวมกัน
•
ครั้งที่ 2/ปีการศึกษา 2559 กากับติดตามการดาเนินงาน ตามแบบ
มคอ 3-4 ภาคการศึกษา 1/2557
•
ครั้งที่ 3/ปีการศึกษา 2559 รายงานผลการดาเนินงาน ประเมินผล
การดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ 5-6 ภาคการศึกษา
1/2559 จัดรายวิชาที่เปิดสอน และกาหนดอาจารย์ผู๎สอน ประจาภาค
การศึกษา 2/2559
•
ครั้งที่ 4/ปีการศึกษา 2559 กากับติดตามการดาเนินงาน ตามแบบ
มคอ 3-4 ภาคการศึกษา 2/2559
•
ครั้งที่ 5/ปีการศึกษา 2559 รายงานผลการดาเนินงาน ประเมินผล
การดาเนินงานการจัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ 5-6 ภาคการศึกษา
2/2559รายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ จัดรายวิชาที่เปิดสอน และ
กาหนดอาจารย์ผสู๎ อน ภาคการศึกษาที่ 2/2559
•
ครั้งที่ 6/ปีการศึกษา 2559 รายงานผลการดาเนินงานตามแบบ
มคอ 7 พร๎อมข๎อเสนอแนะการปรับปรุงรายวิชา และหลักสูตร
(วันและเวลาตามเอกสารแนบ)
สรุปวํา ผําน ไมํผําน
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2559
ข๎อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล๎องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหํงชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ๎ามี)

ผลการดาเนินงาน

หลักสูตรสาขาเศรษฐศาสตรธุรกิจไมํมี มคอ.1 โดยรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู๎ 5 ด๎านอยํางครบถ๎วน คือ ด๎าน
คุณธรรมจริยธรรม ด๎านความรู๎ ด๎านทักษะทางปัญญา ด๎านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหวํางบุคคลและความรับผิดชอบ ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปวํา ผําน ไมํผําน
หลักสูตรสาขา... มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กาหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู.๎ ..ด๎านอยํางครบถ๎วน คือ ด๎านคุณธรรมจริยธรรม
ด๎านความรู๎ ด๎านทักษะทางปัญญา ด๎านทักษะความสัมพันธ์ระหวํางบุคคล
และความรับผิดชอบ ด๎านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช๎เทคโนโลยีสารสนเทศ ด๎าน.........
สรุปวํา ผําน ไมํผําน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ข๎อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม กํอนเปิดสอน ดังนี้
-ภาคการศึกษา 1/2559 เปิดสอน 17 รายวิชา
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยํางน๎อยกํอน
-ภาคการศึกษา 2/2559 เปิดสอน 22 รายวิชา
การเปิดสอนในแตํละภาคการศึกษาให๎ครบทุก
รายวิชา
สรุปวํา ผําน ไมํผําน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 มีการจัดทารายงานผลการ
ข๎อ 4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
ดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ๎ามี) ตามแบบ มคอ. ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแตํละภาคการศึกษา ดังนี้
--ภาคการศึกษา 1/2559 เปิดสอน 17 รายวิชา
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
-ภาคการศึกษา 2/2559 เปิดสอน 22 รายวิชา
การศึกษาที่เปิดสอนให๎ครบทุกรายวิชา
สรุปวํา ผําน ไมํผําน
วันสุดท๎ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2559 คือวันที่ 14 พ.ค.
ข๎อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง 2560
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 6 ก.ค. 2560
สิ้นสุดปีการศึกษา
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 8 ก.ค. 2560
สรุปวํา ผําน ไมํผําน
ข๎อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู๎ ที่กาหนดใน มคอ.3
และมคอ.4 (ถ๎ามี) อยํางน๎อยร๎อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแตํละปีการศึกษา

ข๎อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู๎ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล๎ว

-ภาคการศึกษา 1/2559 เปิดสอน 17 รายวิชา และมีรายวิชาทีไ่ ด๎รับการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 8 รายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2559 เปิดสอน 22 รายวิชา และมีรายวิชาที่มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 9 รายวิชา
รายวิชาทีไ่ ด๎รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร๎อยละ 43.5 ของรายวิชา
ทั้งหมด
สรุปวํา ผําน ไมํผําน
ข๎อเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
การดาเนินงานปรับปรุง
ปีการศึกษา 2558
- นางานวิจัยเพื่อมาประยุกต์
- ได๎นางานวิจัยที่
กับการเรียนการสอนมากขึ้น
เกี่ยวข๎องมาระบุไว๎
ใน มคอ.3 เพื่อ
ประยุกต์กับเนื้อหาที่
ใช๎สอนรวมทั้งให๎
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2559

ผลการดาเนินงาน
นิสิตฝึกทาและ
สามารถนาไปตีพิมพ์
และนาเสนอใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ

ข๎อ 8 อาจารย์ใหมํ (ถ๎ามี) ทุกคน ได๎รับการ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด๎านการจัดการเรียน
การสอน

ข๎อ 9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได๎รบั การ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยําง
น๎อยปีละหนึ่งครั้ง

สรุปวํา ผําน ไมํผําน
ไมํมีอาจารย์ใหมํ จึงผํานข๎อนี้
ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ใหมํจานวน...คน และได๎รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด๎านการจัดการเรียนการสอน จานวน...คน
สรุปวํา ผําน ไมํผําน
อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน.5..คน และได๎รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ จานวน..5.คน
ที่ ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรที่ได๎รับการพัฒนาฯ
1 ดร.อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา
-ประกันคุณภาพ
- อบรมกํอนเปิดภาคเรียน
2/2559
- อบรมโปรแกรม lisrel
- อบรมขอตาแหนํงวิชาการ
2 ดร.คมกริช วงศ์แข
-ประกันคุณภาพ
- อบรมกํอนเปิดภาคเรียน
2/2559
- อบรมโปรแกรม lisrel
- อบรมขอตาแหนํงวิชาการ
3 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ธีรพล ศิ -ประกันคุณภาพ
ริบูชา
- อบรมกํอนเปิดภาคเรียน
2/2559
4 อาจารย์ ชุติญา คันธพนิต
-ประกันคุณภาพ
- อบรมกํอนเปิดภาคเรียน
2/2559
5 ผู๎ชํวยศาสตราจารย์ ดร.อิสยา -ประกันคุณภาพ
ภรณ์ ประเสริฐสังข์
- อบรมกํอนเปิดภาคเรียน
2/2559
สรุปวํา ผําน ไมํผําน

ข๎อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ ไมํมีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงผํานข๎อนี้
สอน (ถ๎ามี) ได๎รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไมํน๎อยกวําร๎อยละ 50 ตํอปี
สรุปวํา ผําน ไมํผําน
ข๎อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท๎าย/
บัณฑิตใหมํที่มีตํอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมํ
น๎อยกวํา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0

1. นิสิตปีสุดท๎ายมีความพึงพอใจตํอคุณภาพหลักสูตร คําเฉลีย่ 4.19
2. บัณฑิตใหมํมีความพึงพอใจตํอคุณภาพหลักสูตร คําเฉลี่ย 4.00
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2559
ข๎อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู๎ใช๎บัณฑิตที่มี
ตํอบัณฑิตใหมํ เฉลีย่ ไมํน๎อยกวํา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
ข๎อ 13 ..........................................
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีT้ QF
ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2559

ผลการดาเนินงาน
ผู๎ใช๎บัณฑิตมีความพึงพอใจตํอบัณฑิตใหมํ คําเฉลีย่ 4.19

1. ตัวบ่งชี้TQFตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2559 จานวน..12.ตัวบ่งชี้
2. มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จานวน 12 ตัวบ่งชี้
3. คิดเป็นร้อยละ 100.ที่ผ่านตามเกณฑ์
4. คิดเป็น. 5..คะแนน
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปัญหาตํอสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แนวทางการป้องกันและแก๎ไขปัญหาในอนาคต

ข้อมูลรายละเอียด
- นิสิตยังบางคนมีความรู๎พื้นฐานทางด๎านคณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ
- อัตราการคงอยูํและอัตราสาเร็จการศึกษา
- คัดเลือกนิสติ ที่มีความพร๎อมทางด๎านคณิตศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นและอบรมกํอนเปิดภาคการศึกษา

5.2 รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ --ตัวบ่งชี้ 6.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสํวนรํวมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให๎มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอและเหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงานคณะการบัญชีและการจัดการมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอเหมาะสมตํอการจัดการเรียน
การสอน เชํน ห๎องเรียน อุปกรณ์ หรือพื้นที่ในการจัดกิจกรรมตําง ๆ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมี
ห๎องสมุดซึ่งมีหนังสือและตาราที่เหมาะสมและเพียงพอตํอนิสิต ทั้งนี้อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (การบริหารการเงิน) ได๎มีสํวนรํวมในการจัดการด๎านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎โดยการแจ๎งรายการ หนังสือ
หรือตาราที่ต๎องการใช๎ประกอบการเรียนการสอนไปยังสานักวิทยบริการเพื่อให๎มีการจัดซื้อเข๎า ห๎องสมุดตํอไป
นอกจากนี้สานักวิทยบริการ รํวมกับตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และคณะการบัญชีฯ และการจัดการได๎มี
การจัดตั้ง SET CORNER ขึ้นที่สานักวิทยบริการ เพื่อเป็นมุมที่ให๎ความรู๎ด๎านการเงิน และการลงทุนกับนิสิตเป็น
การเฉพาะอีกด๎วย
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอและเหมาะสมตํอการจัดการเรียนการสอน

ผลการดาเนินงานคณะการบัญชีและการจัดการมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอเหมาะสมตํอการจัดการเรียน
การสอน เชํน ห๎องเรียน อุปกรณ์ หรือพื้นที่ในการจัดกิจกรรมตําง ๆ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมี
ห๎องสมุดซึ่งมีหนังสือและตาราที่เหมาะสมและเพียงพอตํอนิสิต ทั้งนี้อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (การบริหารการเงิน) รํวมกับหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิคได๎มีสํวนรํวมในการจัดการด๎านสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู๎โดยการแจ๎งรายการ หนังสือหรือตาราที่ต๎องการใช๎ประกอบการเรียนการสอนไปยังสานักวิทยบริการ
เพื่อให๎มีการจัดซื้อเข๎า ห๎องสมุดตํอไป นอกจากนี้สานักวิทยบริการ รํวมกับตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย
และคณะการบัญชีฯ และการจัดการได๎มีการจัดตั้ง SET CORNER ขึ้นที่สานักวิทยบริการ เพื่อเป็นมุมที่ให๎
ความรู๎ด๎านการเงิน และการลงทุนกับนิสิตเป็นการเฉพาะอีกด๎วย
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ตํอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎

ผลการดาเนินงานคณะการบัญชีและการจัดการมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎ที่เพียงพอเหมาะสมตํอการจัดการเรียน
การสอน เชํน ห๎องเรียน อุปกรณ์ หรือพื้นที่ในการจัดกิจกรรมตําง ๆ นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามยังมี
ห๎องสมุดซึ่งมีหนังสือและตาราที่เหมาะสมและเพียงพอตํอนิสิต ทั้งนี้อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต (การบริหารการเงิน) ได๎มีสํวนรํวมในการจัดการด๎านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู๎โดยการแจ๎งรายการ หนังสือ
หรือตาราที่ต๎องการใช๎ประกอบการเรียนการสอนไปยังสานักวิทยบริการเพื่อให๎มีการจัดซื้อเข๎า ห๎องสมุดตํอไป
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ผลการดาเนินงาน
นอกจากนี้สานักวิทยบริการ รํวมกับตลาดหลักทรัพย์แหํงประเทศไทย และคณะการบัญชีฯ และการจัดการได๎มี
การจัดตั้ง SET CORNER ขึ้นที่สานักวิทยบริการ เพื่อเป็นมุมที่ให๎ความรู๎ด๎านการเงิน และการลงทุนกับนิสิตเป็น
การเฉพาะอีกด๎วย
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
6.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ประเด็น
ข๎อคิดเห็นหรือสาระจากผู๎ประเมิน
ความคิดเห็นของผู๎รับผิดชอบหลักสูตร
การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

ข้อมูลรายละเอียด
************
ควรมีการจัดให๎นิสติ ในสาขาสามารถเลือกวิชาเอกเลือกได๎มากขึ้นซึ่ง
เปิดวิชาเอกเลือกเพิ่มขึ้นถึงแม๎บางห๎องอาจจะมีนิสติ ลงทะเบียนน๎อยก็
ตาม

6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็น
การประเมินจากผู๎ที่สาเร็จการศึกษา
ข๎อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข๎อคิดเห็นของคณาจารย์ตํอผลการประเมิน
ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด
- ควรมีการเปิดวิชาเอกเลือกมากขึน้
- อาจารย์บางทํานควรเปลี่ยนแปลงเทคนิคการสอนให๎นําสนใจ
มากขึ้น
- ควรหาแนวทางในการสอนของอาจารย์ให๎มคี วามนําสนใจ
มากขึ้น
- เรื่องการให๎อาจารย์บางทํานเปลีย่ นแปลงเทคนิคการสอนซึ่ง
เป็นเรื่องยากเนื่องจาก อาจารย์แตํละทํานมีเป้าหมายในการใช๎
วิธีสอนนั้น ๆ แตํก็ควรพยายามปรับเปลี่ยน
-

6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็น
กระบวนการประเมิน
ข๎อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข๎อคิดเห็นของคณาจารย์ตํอผลการประเมิน
ข๎อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด
สอบถามจากผู๎มสี ํวนเกี่ยวข๎อง
อาจารย์ควรจัดทางานวิจัยหรือโครงการบริการชุมชนให๎มาก
ขึ้น และให๎นิสิตมีสํวนรํวมมากขึ้นด๎วย
อยูํระหวํางการประชุมพิจารณา
-

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี
ประเด็น
การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน (ถ๎ามี) ที่มีผลกระทบตํอหลักสูตร
ในชํวง 2 ปีที่ผํานมา
การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน (ถ๎ามี) ที่มีผลกระทบตํอหลักสูตร
ในชํวง 2 ปีที่ผํานมา

ข้อมูลรายละเอียด
-

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

-
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หมวดที่ 8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการดาเนินงาน

การปรับปรุงหลักสูตร

กาหนดเวลาที่แล๎วเสร็จ

ตามกาหนดเวลา

ผู๎รับผิดชอบ

อาจารย์ประจาหลักสูตร

8.2 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
ปรับปรุงหลักสูตรใหมํเรียบร๎อยแล๎วกาลังสํงไป สกอ

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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