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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม พ.ศ. 2554
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2559
(ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)

วันที่รายงาน วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. ประธานหลักสูตร : ____________นางสาวศิริวรรณ กวงเพ้ง______________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ___นางสาวเยาวภา นียากร_______________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ___นายกฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว_____________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร : _____นายธเนศ ศรีสถิตย์__________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร : ______นายสรายุทธ มูลอัต_________________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
6. เห็นชอบโดย : ___________นางกัณฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย)____________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ: __________________________
7.เห็นชอบโดย : ___________นายละเอียด ศิลาน้อย____(คณบดี)_________________________________
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ: __________________________
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บทสรุปผู้บริหาร
ชื่ อ หลั ก สู ต ร ศิ ล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช า การจั ด การโรงแรม คณะการท่ อ งเที่ ย วและการโรงแรม
มหาวิ ท ยาลั ย มหาสารคามมี ผ ลการด าเนิ น งานในปี ก ารศึ ก ษา 2559 ได้ ม าตรฐานตามมาตรฐานการศึ ก ษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 3.40 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (12 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1) ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรสาหรับองค์ประกอบที่ 2-6 พบว่าหลักสูตรมีผลการประเมิน ตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดี โดย
จาแนกเป็น
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดีมาก"
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดี"

จานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบที่ 2
จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่องค์ประกอบที่ 4 และ5

องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ปานกลาง" จานวน 2 องค์ประกอบได้แก่องค์ประกอบที่ 3 และ 6
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาผลประเมินคุณภาพหลักสูตรจาแนกตามปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process)
และผลลัพธ์ (Output) พบว่า
ด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
มีคะแนน 3.03 คะแนน
ด้านกระบวนการ (Process)
มีคะแนน 3.50 คะแนน
ด้านผลลัพธ์ (Output)
มีคะแนน 4.52 คะแนน
จากผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา2559 พบว่าหลักสูตร
มีพัฒนาการของผลประเมินคุณภาพ [  ] ดีขึ้น [ ] ลดลง [ ] ไม่เปลี่ยนแปลงโดยมีผลประเมินดังนี้
ปีการศึกษา 2557
มีระดับคุณภาพ ปานกลาง
2.33 คะแนน
ปีการศึกษา 2558
มีระดับคุณภาพ ปานกลาง
2.57 คะแนน
ปีการศึกษา 2559
มีระดับคุณภาพ ดี
3.40 คะแนน (ผลการประเมินตนเอง SAR)
ผลงานที่โดดเด่นของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559
หลักสูตรสามารถดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามระบบการจัดการเรียนการสอน (การวางแผนการ
สอน มคอ.3 และ มคอ.4) มีการติดตาม (การประชุมเพื่อติดตามกิจกรรมและโครงการต่างๆของหลักสูตร) และมร
การทวนสอบผลการดาเนินการจัดการเรียนการสอน (มคอ. 5 และ มคอ. 6) อีกทั้งหลักสูตรปัจจุบัน พ.ศ. 2554 ถึง
วงรอบการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ดาเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้นและ
ผ่านขั้นตอนต่างๆจนสามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ก่อนการเปิดภาคศึกษาต้น 2560
จุดเด่นในภาพรวมของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559
ในปี 2559 จุดเด่นของภาพรวมหลักสูตร คือ 1.) การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560 เสร็จสิ้นตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด และ หลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงนี้จะเพิ่มสาระวิชาการเชิงทฤษฎีและเน้นทักษะทางวิชาชีพ
มากยิ่งขึ้น และ 2.) นิสิตในสาขาวิชาได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพและได้รับรางวัลทั้งระดับภูมิภาคและ
ระดับชาติแสดงถึงศักยภาพของนิสิตในสาขาสามารถที่สามารถบูรณาการความรู้และทักษะทางวิชาชีพไปใช้ได้อย่าง
สร้างสรรค์
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โอกาสในการพัฒนาของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560
จากการด าเนิ น งานของหลั ก สู ตรในวงรอบที่ ผ่ า นมาแม้ การปรับ เปลี่ ย นอาจารย์ ประจ าหลั ก สู ต รจะมี
ผลกระทบต่อแผนการดาเนินงานบ้างแต่ทาให้เกิดการเรียนรู้ถึงงานบริห ารหลักสูตรมากยิ่งขึ้นซึ่งปัญหาในการ
ดาเนินการต่างๆที่ได้เรียนรู้ในวงรอบนี้จะนาไปปรับปรุงและพัฒนาให้วงรอบหน้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ผลการประเมินตนเอง(Self Assessment) ประจาปีการศึกษา 2559 และ
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Check Assessment)
ประจาปีการศึกษา 2557-2558 ตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตัวชี้บ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนด
โดย สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทา หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต

3.2

การส่งเสริมและพัฒนานิสิต

3.3

ผลที่เกิดกับนิสติ

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่ 3

ปีการศึกษา

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน

SA2559
CA2558
CA2557

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557

ค่าเฉลี่ย 4.25
ค่าเฉลี่ย 3.96
ค่าเฉลี่ย 4.14
ร้อยละ 95.63
ร้อยละ
ร้อยละ
4.52
4.24
4.57

4.25
3.96
4.14
4.78
4.52
4.99

SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559

-

3.00
1.00
2.00
3.00
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00
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3.00

5

CA2558
CA2557

2.33
2.00

SA2559
CA2558
CA2557

ร้อยละ 20
ร้อยละ 0
ร้อยละ 0
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 12
ร้อยละ 16
ร้อยละ 32
3.07
2.30
2.07

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1

การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.2

คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก

- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ

- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

4.3

ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้ รียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

5.2

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน

5.3

การประเมินผู้เรียน

5.4

ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่ 5

SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
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ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
ร้อยละ 100

3.00
2.00
1.00
3.22
5.00
0.00
0.00
1.67
1.67
1.67
3.00
4.00
5.00
3.00
3.00
3.00

3.00
2.00
1.00
3.00
1.00
1.00
3.00
1.00
1.00
5.00
5.00
5.00
3.50
2.25
2.00
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คะแนนเฉลีย่ องค์ประกอบที่ 6

คะแนนเฉลีย่ (องค์ประกอบที่ 2-6)

SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557

-

3.00
2.00
1.00
3.00
2.00
1.00
3.40
2.57
2.33

หมวดที่ 1ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสหลักสูตร 25490211107253
1.1.1  มี มคอ.1
1.1.2  ไม่มี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร 20 ธันวาคม 2554
1.3 วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร 59/23 มกราคม 2555
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.5อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 และ ปัจจุบัน
ที่ระบุใน มคอ.2

ปัจจุบนั (ปีการศึกษา 2559)

1.อาจารย์กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว
1. อาจารย์ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธเนศ ศรีสถิตย์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธเนศ ศรีสถิตย์
3. อาจารย์ณัฐนิตย์รดี สวัสดิชีวิน
3. อาจารย์กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว
4. อาจารย์สรายุทธ มูลอัต
4. อาจารย์สรายุทธ มูลอัต
5. อาจารย์หริรักษ์ จันทิมะ
5. อาจารย์เยาวภา นียากร
หมายเหตุ คาสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ 5060/ 2559 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
สั่ง ณ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2559
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1.5.2ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน--ตัวบ่งชี้ 4.2--

รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
1.อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ
กวงเพ้ง

2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ธเนศ ศรีสถิตย์

3.อาจารย์กฤตนพัฒน์
สิงห์สีโว

4. อาจารย์สรายุทธ
มูลอัต

กลุ่ม
สาขาวิชาที่
จบ
ตาม ISCED
Hospitality

Hospitality

B.B.

Tourism

Tourism

2005

M.B.

Hospitality

เอก

2011

PhD.

Diplome

1988

Diplome de
Tourisme

ตรี

2520

ศศ.บ

Profession
al Practice
in
Hospitality
Tourism
and
Hospitality
Diplome
de
Tourisme
รัฐศาสตร์

โท

2542

ศศ.ม.

(พัฒนา
ชนบทศึกษา)

ตรี

2548

ศศ.บ.

โท

2555

ศศ.ม.

ตรี

2547

ค.บ.

โท

2550

บธ.ม.

การท่องเที่ยว
และ
การโรงแรม
1015
Travel,
tourism
and leisure
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
สาขาการ

ศศ.ม.
(พัฒนา
ชนบทศึกษา)
การท่องเที่ยว
และ
การโรงแรม
การจัดการ
ท่องเที่ยว
และการ
โรงแรม
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
สาขาการ

ระดับ
การศึกษาที่
จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

อนุปริญญา

1997

Diploma of
Hospitality

ตรี

1999

โท

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาวิชาที่
จบ
การศึกษา

Tourism
and
Hospitality
Diplome
de
Tourisme
รัฐศาสตร์

ชื่อสถาบันที่
จบการศึกษา
Canberra
Institute of
Technology,
Australia
University of
South
Australia,
Australia
Victoria
University,
Australia
Victoria
University,
Australia
Universite’
de Savoie,
France
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
มหาวิทยาลัย
มหิดล
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเลย
มหาวิทยาลัย
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รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน

ระดับ
การศึกษาที่
จบ

5.อาจารย์เยาวภา
นียากร

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา

ตรี

2548

ศศ.บ.

โท

2552

ศศ.ม.

กลุ่ม
สาขาวิชาที่
จบ
ตาม ISCED
จัดการ
โรงแรมและ
การ
ท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
และ
การโรงแรม

จัดการ
โรงแรมและ
การ
ท่องเที่ยว
การท่องเที่ยว
และ
การโรงแรม

การจัดการการ
ท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

การจัดการการ
ท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

สาขาวิชาที่
จบ
การศึกษา

ชื่อสถาบันที่
จบการศึกษา
นานาชาติ
สแตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

1.5.3 ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน--ตัวบ่งชี้ 4.2—
รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ ศรี
สถิตย์

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่งท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน กรณีศึกษา พระบรมธาตุนาดูน อาเภอเมือง จังหวัด
มหาสารคาม. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย. 2559. 9(2) : 91-104
ผลรวมค่าน้าหนักคุณภาพ ร้อยละ 12

ค่าน้าหนักคุณภาพ
0.60

3.00

1.6 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
1.อาจารย์กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว
2.อาจารย์หริรักษ์ จันทิมะ
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธเนศ
ศรีสถิตย์
4.อาจารย์ณัฐนิตย์รดี สวัสดิชีวิน
5.อาจารย์สรายุทธ มูลอัต
6. อาจารย์ ดร.ปรีดา ไชยยา
7.อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง
8. อาจารย์ศิวดล พัฒนจักร
9. อาจารย์ทรงพล อุทัยสาห์

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)
1.อาจารย์อรรถพล ศรีประเสริฐ,
2. อาจารย์อภิชาติ คาบุญเรือง
3. อาจารย์ชนิดาภา สุขเจริญ
4. อาจารย์นุชศรา โชคสวนทรัพย์
5. อาจารย์พนั ธ์จิต ดวงจันทร์
6. อาจารย์ ดร.สิริสุดา สิริภักดิ์
7. อาจารย์ ดร.อานวย สมตัว
8. อาจารย์จรรยา ดุลยะลา
9. อาจารย์วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง
10. Mr.Mo Zi Wei
11. อาจารย์อุไรวรรณ แซ่ว่อง

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)
-
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อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
10. อาจารย์วรัณ มังสิงห์
11. อาจารย์ ดร.นันทนา อุ่นเจริญ
12. อาจารย์เยาวภา นียากร
13. อาจารย์ ดร.ลินจง โพชารี
14. อาจารย์ชิชาญา เล่ห์รักษา
15. อาจารย์กันฑิมาลย์ จินดา
ประเสริฐ
16. อาจารย์จรินทร์ ฟักประไพ

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)

12. อาจารย์กนกกุล มาเวียง
13. อาจารย์นฤทธิพล ศรีสงกา
14. อาจารย์มนทิรา คาดี
15. อาจารย์นิธิกาญจน์ เสนาะเมือง
16. อาจารย์พูลลักษณ์ ตั้งรักษ์

วัฒนากุล
17. อาจารย์มนสิชา แก้วนันไชย
18. อาจารย์ชาคริยา ชุมมวล
19. อาจารย์เฉลียว ปราบพารา

1.7รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
--ตัวบ่งชี้ที่ 1.1—(กรณีใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548)
ข้อที่
1

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรสาขาการจัดการโรงแรม มี
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
และไม่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น
พร้อมทั้งประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรสาขาจัดการโรงแรม
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน มี
คุณวุฒิสัมพันธ์กับสาขา 5 คน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีคุณวุฒิ
ตั้งแต่ระดับปริญญาเอก จานวน 1 คน
ปริญญาโทจานวน3 คน และมีตาแหน่ง
ทางวิชาการตั้งแต่ระดับ ผศ. จานวน 1
คน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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3 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
(ข้อ11)

หลักสูตรสาขาจัดการโรงแรม เป็น
หลักสูตร 4 ปี รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปี
การศึกษา 2555 ครบวงรอบการ
ปรับปรุงในปีการศึกษา 2559 ซึ่งอยู่ใน
ระหว่างการปรับปรุง สรุปว่า
ผ่าน ไม่ผ่าน

หมวดที่ 2อาจารย์
2.1 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.2—
ประเด็น
2.1.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2.1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย

ข้อมูล
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 12

คะแนนประเมิน
5.00
1.67
3.00
3.22

2.2 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์--ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในวงรอบที่ผ่านมาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมได้มีการแต่งตั้งคณบดีและรองคณบดีใหม่ในเดือน
สิงหาคม 2559 เนื่องจากชุดเดิมหมดวาระจึงมีการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรซึ่งให้สอดคล้องกับ
นโยบายบายของคณะผู้บริหารชุดใหม่และเพื่อประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตร ซึ่งระบบและกลไกในการ
รับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรจะมีกระบวนการดังนี้
1. หลักสูตรฯ วิเคราะห์จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรว่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกากับหลักสูตรฯ
2. หลักสูตรฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตร
3. หลักสูตรเสนอให้คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร
4. คณะเสนอเรื่องการขอปรับปรุงหลักสูตรต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาเสนอให้
กรรมการวิชาการพิจารณา
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
5. กรรมการวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่
มหาวิทยาลัยแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อทราบ
การประเมินกระบวนการ
จากระบบและกลไกข้างต้นทาให้หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมมีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิ และคุณสมบัติว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกากับหลักสูตรฯ
ระบบการบริหารอาจารย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ภายใต้ระบบการบริหารอาจารย์และบุคลากรของ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งเริ่มจาก
1.ระบบการสารวจอัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ก่อนเริ่มต้นปีการศึกษาคณะกรรมการประจาหลักสูตรจะจัดการประชุมเพื่อขอการยืนยันจากอาจารย์ประจา
หลักสูตรในวงรอบปีการศึกษา 2558 ว่าอาจารย์ทุกคนจะยังปฏิบัติหน้าที่ต่อในวงรอบปีการศึกษา 2559 มติที่
ประชุมคืออาจารย์ทุกคนยังปฏิบัติงานต่อในวงรอบ 2558 นี้
2.ระบบการบริหารอาจารย์
•
กาหนดกรอบภาระงานอาจารย์
ด้านการสอน (45 %)
ด้านการวิจัย (20 %)
ด้านการบริการวิชาการ (15 %)
ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (5 %)
ภาระงานด้านอื่นๆ (15 %)
ในส่วนของการมอบหมายภาระงานสอน และภาระงานอื่น ๆ นั้น จัดการตามความเหมาะสมกับความชานาญ
เฉพาะด้าน กับคุณสมบัติผู้สอน ตามหลักการแบ่งภาระงานสอนให้เท่าเทียมหรือใกล้เคียง
ผลการประเมินกระบวนการ
จากการดาเนินการระบบการสารวจอัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรและการบริหารอาจารย์ ทาให้มี
อาจารย์ประจาหลักสูตรปฏิบัติงานครบตามจานวน 5 คน ในวงรอบปีการศึกษา 2559
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ภายใต้ระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีดาเนินการดังนี้
1. คณะผู้บริหารประจาคณะมีการจัดทางบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรให้
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย
2. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมต่างๆผ่านระบบ EDS และแจ้งเพื่อทราบในวาระการประชุมคณาจารย์
ทั้งระดับคณะและสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ในสาขาวิชาซึ่งในการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

12

ผลการดาเนินงาน
โรงแรมแต่ละครั้งจะเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆในวงรอบการประชุมที่ผ่าน
มาได้สรุปสาระและประโยชน์ของโครงการอบรมที่ได้เข้าร่วมและเปิดโอกาสให้คณาจารย์ของสาขา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ
4. หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ประเมินและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน เพื่อจัดทาแผนบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ในวงรอบถัดไป
การประเมินผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในวงรอบ 2559 นี้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
ทุกคนได้เข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้เข้าร่วมโครงการอบรมที่เกี่ยวกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเขียน
มคอ. 7 จึงทาให้อาจารย์แต่ละคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพหลักสูตรมากยิ่งขี้น
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

2.3 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้
ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดระยะเวลาดาเนินการการจัดการเรียนการสอน และในปีการศึกษา
2559 มีการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร ครบทั้งหมด 5 คน ตลอดหลักสูตร จากดาเนินงานในลักษณะ
นี้สะท้อนให้เห็นการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง หรือเท่ากับร้อยละ 100 จากจานวน
อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
ปีการศึกษา
2555
2556
2557
2558
2559

จานวนอาจารย์คงอยู่
5คน
5คน
5คน
5 คน
5 คน

ร้อยละ
100
100
100
100
100

ความพึงพอใจของอาจารย์

จากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ เพื่อวางแผน กากับดูแล ประเมินผล และทบทวนผล
การดาเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน มีส่วนร่วมในการเสนอ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ความคิด เพื่อการดาเนินงานที่มีคุณภาพ และทั้งนี้หลักสูตรฯ ได้มีการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจา
หลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จานวนทั้งสิ้น 5 คน พบว่ามีผลความพึงพอใจ
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.25 (ระดับปานกลาง) ซึ่งได้นาผลการประเมินนาเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อ
พิจารณาผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข การบริหารหลักสูตร นอกจากนี้ยังได้นาผล
การประเมินและแนวทางแก้ไขรายงานต่อที่ประชุมประชุมกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนว
ทางการดาเนินงานต่อไป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

หมวดที่ 3นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดาเนินงานการรับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-ผลการดาเนินงาน
การรับนิสิต
ระบบและการดาเนินงานตามระบบ
1.การรับนักศึกษา ระบบโควตารับตรง และระบบ Admissions หลักสูตรฯดาเนินการตามระบบมหาวิทยาลัย
และกาหนดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม
2.การรับนักศึกษาโครงการที่คณะดาเนินการเอง หลักสูตรฯดาเนินการตามระบบของคณะ และ
กาหนดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม
ผลการดาเนินงานมีดังนี้
ขั้นตอนกระบวนการรับ (ระบบ)
ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
1.การกาหนดเป้าหมายจานวนที่รับและคุณสมบัติของ
มหาวิทยาลัย/คณะ/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ผู้สมัคร
 เป้าหมายผู้สมัครในปี 2559 มีจานวนไม่น้อย
กว่าปีการศึกษา 2558 คือ ปี 2558 มีผู้สมัตร
1,267 คนปี 2559 มีผู้สมัครเพิ่มขึ้นเป็น
1,299 คน
 คุณสมบัติผู้สมัครยังเป็นเกณฑ์เดิม
2.กาหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย/ คณะ/ อาจารย์ประจาหลักสูตร/
 หลักสูตรร่วมประชุมวางแผนกาหนดเวลาการ
อาจารย์ประจาสาขา
ประชาสัมพันธ์กับวิชาการของคณะโดย
หลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ คือ
- มอบหมายอาจารย์ตัวแทนหลักสูตรเข้าร่วม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย (Road show)
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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- มอบหมายอาจารย์ตัวแทนหลักสูตรร่วม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับงานวิชาการของคณะ
- ร่วมออกแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรในแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และโปสเตอร์
3.ประกาศรับสมัคร
4.ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
5.ออกข้อสอบและดาเนินการสอบข้อเขียน
6. ตรวจข้อสอบ
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
8. สอบสัมภาษณ์
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาและ
รายงานตัว
10. ประกาศรับสมัครรอบที่ 2 และดาเนินการตามข้อ
5-9 อีกครั้ง
11. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตรจะเข้าร่วมกับทาง
มหาวิทยาลัยและคณะดังนี้ 1.) มีอาจารย์ตัวแทนจาก
หลักสูตรเข้าร่วมต้อนรับนิสิตใหม่จัดโดยส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย 2.) มีอาจารย์ของหลักสูตรเข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศ
ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อพบปะ
พูดคุยกับนิสิตใหม่
และ 3.) มีตัวแทนอาจารย์สาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม
แนะแนวการลงทะเบียนและวางแผนการเรียนของ
วิชาการคณะเพื่อให้ความรู้แก่นิสิตใหม่ถึงรายวิชา
ต่างๆในสาขาและแนวทางการประกอบอาชีพเมื่อ
สาเร็จหลักสูตรแล้ว

มหาวิทยาลัย/ คณะ
คณะฯ/มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
มหาวิทยาลัย
อาจารย์ประจาหลักสูตร
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย/ คณะ
มหาวิทยาลัย/ คณะ/ อาจารย์ประจาหลักสูตร/
อาจารย์ประจาสาขา

ประเมินผลการดาเนินงานจากระบบข้างต้น
1.จากระบบและกลไกดาเนินงานปีการศึกษา 2559 พบว่าได้บรรลุเป้าหมายที่กาหนด คือ มีผู้สมัครทั้งสิ้น
1,299 คน ซึ่งมากกว่าปีการศึกษา 2558 จานวน32 คน โดยมีจานวนนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 1/2559 จานวน
461 คน มากกว่าปีการศึกษา 2558 จานวน 14 คน ดังนั้นระบบและกลไกการดาเนินในวงรอบนี้จึงได้ตาม
เป้าหมายที่กาหนด คือ มากกว่าปีการศึกษา 2558
2.ระบบการรับนิสิตข้างต้นคุณภาพของผู้สมัครได้นิสิตใหม่มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่หลักสูตร
กาหนด
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

15

ผลการดาเนินงาน
ระบบเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ในวงรอบนี้หลักสูตรได้นากิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนิสิตใหม่ไปรวมอยู่กับกิจกรรมปฐมนิเทศที่
ทางคณะจัดขึ้นโดยแนะนาอาจารย์ประจาสาขาการจัดการโรงแรมและแนวทางการวางแผนการเรียนการสอน
และการเตรียมตัวในการดาเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
การประเมินกระบวนการ
ในวงรอบนี้จะประเมินจากการเปิดโอกาสให้นิสิตใหม่ซักถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆและข้อสงสัยในการเรียน
การสอนและการดาเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยซึ่งการตอบข้อซักถามและข้อสงสัยต่างๆช่วยให้นิสิตใหม่เกิด
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
3.2 ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2555
2556
2557
2558
2559

จานวนที่ประกาศรับ

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2555
2556
2557
2558
2559
2560

จานวนผู้สมัคร

จานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

จานวนผู้มารายงานตัว

จานวนที่ลงทะเบียนเรียน

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

300

-

300

1141

-

1141

914

-

914

291

-

291

299

-

299

300

-

300

1116

-

1116

748

-

748

412

-

412

375

-

375

300

-

300

1069

41

1110

475

31

506

320

28

348

320

28

348

300

-

300

1236

31

1267

743

21

764

457

20

477

427

20

447

300

-

300

1268

31

1299

724

26

750

473

24

497

437

24

461

2555

จานวนนิสิตคงอยู่
2557
2558

2556

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

299

-

299

251

-

251 237

4

241 226

4

375

-

375

316

2

318 279

320

28

348

2560

2559
รวม

พิเศษ

รวม

230 226

4

230

3

282 268

3

271

319

27

346 288

27

315

427

20

447

416

20

436

437

24

461
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300

-

300
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ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2554
2555
2556
2557
2558
2559

จานวนที่รับเข้า
ปกติ

พิเศษ

รวม

A1
B1
C1
D1
E1
F1

A2
B2
C2
D2
E2
F2

A3
B3
C3
D3
E3
F3

2555
ปกติ

พิเศษ

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
2557

2556
รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

2558
พิเศษ

2559
รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

3.3 รายงานผลการดาเนินงานการส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.2-ผลการดาเนินงาน
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี

ในการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรีนั้น การดาเนินงานจะเป็นไป
ตามระบบของมหาวิทยาลัยและคณะโดยมีคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของคณะเป็นกลไกในการ
ควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี
ระบบและการดาเนินงานตามระบบ
(1) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้
1.1 การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักสูตรได้มีการประชุมวางแผนร่วมกับทางฝ่ายวิชาการของคณะเพื่อกาหนดภาระอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยดูจากฐานข้อมูลนิสิตในที่ปรึกษาของอาจารย์แต่ละท่านเพื่อมอบหมายการดูแลนิสิตในที่ ปรึกษาต่อไปโดย
ทางฝ่ายวิชาการดาเนินการมอบหมายนิสิตในที่ปรึกษาแก่อาจารย์แต่ละท่านตามจานวนที่เหมาะสม
1.2 บทบาท หน้าที่ และ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักสูตรจะจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ
ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อพบปะพูดคุยกับนิสิตใหม่และ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการ
ลงทะเบียนและวางแผนการเรียนของวิชาการคณะอาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งให้นิสิตทราบถึงบทบาท หน้าที่
และ ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อนิสิตตลอดหลักสูตรและเปิดโอกาสให้นิสิตใหม่ได้พบปะ
พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตน
1.3 การดาเนินงานดูแลนิสิตในที่ปรึกษา
หลักสูตรมีการระบบการดาเนินงานดูแลนิสิตในสาขาโดยทั่วไปดังนี้
- นิสิตใหม่ทุกคนต้องเข้ามาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับสมุดประจาตัวนิสิตในที่ปรึกษาเพื่อให้นิสิต
ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
- แจ้งช่องทางในการเข้าถึงอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับคาปรึกษา เช่น ผ่าน line application
facebooke-mailsms ติดต่อทางโทรศัพท์ เป็นต้น
- อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งตารางเวลาสาหรับนิสิตในที่ปรึกษาเข้าพบในแต่ละภาคการศึกษาผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น facebook ของงานวิชาการคณะ หรือของอาจารย์ ติดแจ้งหน้าห้องพัก
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อาจารย์ หรือ ผ่านระบบลงทะเบียนของนิสิต
- ใช้ระบบลงทะเบียนนิสิตของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถส่งข้อความ หรือ ล็อค
ระบบลงทะเบียนผ่านระบบนี้ได้ในกรณีที่ต้องการให้นิสิตที่มีความเสี่ยง เช่น ผลการเรียนระดับ
ใกล้ต่ากว่าเกณฑ์เพื่อให้นิสิตต้องเข้ามาพบอาจารย์ที่ปรึกษาหาทางแก้ปัญหาต่อไป
ประเมินผลการดาเนินงาน
จากระบบอาจารย์ที่ปรึกษาข้างต้นในวงรอบที่ผ่านมาพบว่า
- ก่อนเริ่มลงทะเบียนในทุกภาคเรียน จะมีนิสิตมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนาในการ
วางแผนการเรียน เช่น การเลือกวิชาลงทะเบียนเรียน จานวนรายวิชาที่ควรจะลงทะเบียน ควรจะออกฝึกงาน
ตาแหน่งอะไรและที่ไหนรวมถึงปัญหาทางวิชาการ ที่เกิดขึ้นในภาคเรียนที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้นิสิตสามารถวาง
แผนการเรียนได้มีประสิทธิภาพและสาเร็จการศึกษาตามแผนที่นิสิตวางไว้
- นิสิตที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่าระบบลงทะเบียนจะแจ้งอัตโนมัติให้นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาดังนั้นนิสิตจึงต้องเข้ามาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาพูดคุยถึงปัญหาในการเรียนของ
นิสิต ช่วยแนะนาและวางแผนการเรียนซึ่ง ช่วยให้นิสิตสามารถวางแผนการเรียนได้มีประสิทธิภาพและสาเร็จ
การศึกษาตามแผนที่นิสิตวางไว้
เมื่อสิ้นปีการศึกษาคณะได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ของนิสิตหลักสูตร
การจัดการโรงแรม ซึ่งมีนิสิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 800 คน ในภาพรวมพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 (ระดับมาก)
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เพื่อให้นิสิตเกิดการพัฒนาศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการ
ดาเนินงานดังนี้
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ระบบ
1. ทักษะด้านการเรียนรู้และ หลักสูตรมีรายวิชา1001 308
นวัตกรรม
นวัตกรรมการบริการซึ่งเป็นวิชา
ที่จะเน้นนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ต่างๆ
2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ
หลักสูตรมีรายวิชา1002 326
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
ธุรกิจโรงแรมและทีพ่ ัก
หลักสูตรมีรายวิชาต่างๆที่
3. ทักษะชีวิตและอาชีพ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพในอุตสาหกรรม
โรงแรม เช่น รายวิชา
1002 122 การจัดการงานบาร์
และเครื่องดื่ม และรายวิชา
1002 223 การดาเนินงานและ

กลไก
มคอ 3. ของรายวิชาที่จะให้ความรู้และสอดแทรกการวิเคราะห์ การใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและการดาเนินชีวิต

มคอ 3. ของรายวิชาที่จะให้ความรู้และสอดแทรกการวิเคราะห์ ทักษะการ
ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน และการดาเนินชีวิต
มคอ 3. ของรายวิชาที่จะให้ความรู้และทักษะทางอาชีพในสายงานการ
โรงแรม อีกทั้งหลักสูตรยังมีชมรมต่างๆ ได้แก่ชมรม บาร์เทนเดอร์ ชมรม
ครัวและการปรุงอาหาร ชมรมท่องเที่ยวสัมพันธ์ ชมรมประชาสัมพันธ์
ชมรมพัฒนาตนเอง และยังสนับสนุนให้นิสิตสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพในระดับภูมิภาคและระดับชาติ
ยังผลให้นิสิตพัฒนาทักษะทางวิชาชีพเฉพาะด้าน
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ผลการดาเนินงาน
การจัดการครัว เป็นต้น

ประเมินผลการดาเนินงานตามระบบ
จากระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ในปี
การศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอันแสดงถึงศักยภาพของนิสิตในการนาความรู้และ
ทักษะที่ได้จากห้องเรียนมาสู่การปฎิบัติ ได้แก่
- ชมรมครัวและชมรมบาร์เทนเดอร์ทาขนมอบและเครื่องดื่มออกบูทร่วมกับคณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
- วันที่ 10-13พฤศจิกายน 2559อาจารย์สรายุทธ มูลอัตได้นานิสิตชั้นปีที่ 3คว้ารางวัลเหรียญ
ทองแดงประเภททีมในการแข่งขันการประกอบอาหารเซฟรุ่นเยาว์ “Thailand junior Chef
Championship 2016” ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
- วันที่ 2 กันยายน 2559 ได้ส่งนิสิตการเข้าร่วมโครงการ NIDA Open House และการแข่งขัน
ตอบคาถามระดับชาติด้านการท่องเที่ยวการโรงแรม และธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่5
ประจาปี2559 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ6 รอบ พระชนมพรรษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
- วันที่ 13 มกราคม 2560 ได้ส่งนิสิตเข้าร่วมแข่งขัน “ผสมเครื่องดื่ม ครั้งที่ 12 Bartender
Challenge” และได้รับรางวัลขวัญใจ Finlandia ซึ่งจัดขึ้นที่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราช
ภัฎธนบุรี
ทั้งนี้คณะได้ติดตามตรวจสอบการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของนิสิตจากรายงานสรุปการดาเนินงาน เพื่อนาผลที่ได้ไปหาแนวทางปฏิบัติในการวางแผนในปีการศึกษา
ต่อไป เพื่อจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ และรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของนิสิตให้มีทักษะที่เข้มแข็ง
มากขึ้น
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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3.4รายงานผลการดาเนินงานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ--ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมมีผู้สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2559 จานวน 218 คนดาเนินการ
สารวจผลการประเมินคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จานวน 68 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ของ
ผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 4.25 รายละเอียดดังตาราง

ที่
1
2
3
4
5
6

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

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
4.55 คะแนน
4.05 คะแนน
4.09 คะแนน
4.48 คะแนน
3.97 คะแนน
4.34 คะแนน
4.25 คะแนน

3.5รายงานผลการดาเนินงานข้อมูลภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต --ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-ข้อมูลพืน้ ฐาน

จานวน

ร้อยละ

จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา(ไม่นับรวมผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)

218
218
197

100
100
95.63

7
0
0
0

4.78
0
0
0
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4.78

20

3.6 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต--ตัวบ่งชี้ที่ 3.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของนิสิต
ผลที่เกิด
ปีการศึกษา
จานวนที่รับเข้า / ร้อยละ จานวนคงอยู่ ณ ปีสุดท้าย
ที่รับเข้า
ของหลักสูตร/ร้อยละของ
จานวนที่รับเข้า
2555
243(100%)
160(65.85%)
2556
325(100%)
209(64.31%)
2557
222(100%)
205(92.35%)
2558
378(100%)
314(83.07%)
2559
461 (100%)
444 (96.31%)
จากตารางการแสดงอัตราการคงอยู่ของนิสิต พบว่า นับแต่ปีการศึกษา 2558เป็นต้นมา ที่คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตรได้เข้ามาดาเนินงาน มีอัตราการคงอยู่ของนิสิตในปีการศึกษา 2558และ ปีการศึกษา 2559
มากกว่าร้อยละ 80
การสาเร็จการศึกษา

ผลที่เกิด
ข้อมูลการพ้นสภาพนิสิตของนิสิตในแต่ละรุ่น
ปีการศึกษาที่รับเข้า
2559
2558
2557
2556
2555

จานวนนิสิตพ้นสภาพ (จานวนจริงในแต่ละปีการศึกษา)
2559
2558
2557
2556
2555
17
0
0
0
0
0
53
0
0
0
0
11
30
0
0
0
5
16
91
0

0

0

8

8

39

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนิสิต
1. การลาออก มีสาเหตุจาก
- นิสิตมีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียน
- นิสิตพบว่าสาขาวิชาที่เรียนไม่ตรงกับความต้องการ
2. การพ้นสภาพนิสิต
- นิสิตขาดความรับผิดชอบในการเรียนจึงทาให้มีผลการเรียนต่า
- นิสิตขาดทักษะการปรับตัวในสังคมการเรียนระดับมหาวิทยาลัย
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
ความพึงพอใจต่อกระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ผลที่เกิด
จากการสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรและการร้องเรียนของนิสิตหลักสูตรการจัดการ
โรงแรม ในปี 2557-2558 มีนิสิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 170 คน ในภาพรวมพบว่า นิสิตมีความพึง
พอใจในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 สาหรับปี 2559 มีนิสิตที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 232 คน นิสิตมี
ความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ซึ่งยังคงอยู่ในระดับดี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
1. นิสิตต้องการให้มีการดูงานที่โรงแรม อย่างน้อย 1 ครั้ง เพื่อดูการปฏิบัติงานจริง
2. นิสิตต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสายงานเพื่อจะใช้ในการตัดสินใจเข้าทางาน
3. นิสิตต้องการให้หลักสูตรเปิดวิชาการจัดดอกไม้
4. นิสิตอยากให้มีอุปกรณ์พร้อมและเพียงพอต่อนิสิตทุกคน และอุปกรณ์มีความทันสมัยมากขึ้น
5. นิสิตต้องการออกภาคสนามมากว่านี้เพื่อได้เรียนรู้จากการทางานจริง
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 4ข้อมูลสรุปรายวิชา
4.1ข้อมูลรายวิชา
ภาคการศึกษาที่ 1/2559
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา A B+ B C+ C D+ D

F S U W

จานวนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียน

จานวนนิสิต
ที่สอบผ่าน

1.การพัฒนาบุคลิกภาพใน
อุตสาหกรรมบริการ

1/2559

70 126 121 67 15 5

1 12 0 0 0

417

405

2.กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ
สาหรับอุตสาหกรรม
บริการ

1/2559

1

1

1 0 0 0

24

23

3.การจัดการโรงแรม

1/2559

17 62 90 150 65 6

7 16 0 0 1

414

397

4.การจัดการงานบาร์และ
เครื่องดื่ม

1/2559

5

21 70 136 44 7

2

0 0 0 0

285

285

5.การดาเนินงานและการ
จัดการครัว

1/2559

3

2 16 63 47 15

2

3 0 0 0

151

148

6.การจัดการและการ
ปฏิบัติงานบริการส่วนหน้า

1/2559

3

23 145 95 7

1

0

1 0 0 0

275

274

7.การวางแผนและพัฒนา
ธุรกิจโรงแรม

1/2559

33 20 44 105 56 1

1

0 0 0 0

260

260

8.การจัดการสปา

1/2559

7

16 12 1

2

0

0

0 0 0 0

38

38

9.ขนมอบ

1/2559

1

10 19 2

0

0

0

0 0 0 0

32

32

10.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ไวน์

1/2559

5

12 50 20 5

3

0

0 0 0 0

95

95

11.สัมมนาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

1/2559

33 45 110 44 0

1

0

0 0 0 0

233

233

12.เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

1/2559

0

0

0

0

0 224 1 0

225

224

13.จิตวิทยาอุตสาหกรรม
การบริการ

1/2559

3

7 23 93 133 43 13 7 0 0 1

323

315

14.ระบบสารสนเทศ
สาหรับอุตสาหกรรม
บริการ

1/2559

40 57 115 59 18 11

4

0 0 0 1

305

304

15.การจัดการวิกฤตการ
ท่องเที่ยว

1/2559

6

8 18 58 47 5

0

0 0 0 0

142

142

16.การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในอีสาน

1/2559

4

16 12 18 14 1

1

0 0 0 0

66

66

17.การท่องเที่ยวในกลุ่ม
ประเทศอาเซียน

1/2559

2

6 13 20 10 1

1

0 0 0 0

53

53

4

4

0

7

0

4

0

2
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ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา A B+ B C+ C D+ D
8

F S U W

จานวนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียน

จานวนนิสิต
ที่สอบผ่าน

18.การท่องเที่ยวระหว่าง
ประเทศ

1/2559

7

6

8 12 2

4

0 0 0 0

47

47

19.แหล่งท่องเที่ยวสาคัญ
ของโลก

1/2559

0

8 38 58 29 1

0

0 0 0 3

137

134

20.การดาเนินงานและการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ

1/2559

6

4 20 5

-

-

37

37

จานวนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียน

จานวนนิสิต
ที่สอบผ่าน

1

1

-

- -

ภาคการศึกษาที่ 2/2559
ภาค
การศึกษา

A B+ B C+ C D+ D

1.การจัดการงานแม่บา้ น

2/2559

49 94 109 94 49 4

2.การดาเนินงานและการ
จัดการครัว

2/2559

3.การจัดการภัตตาคาร
และการจัดเลี้ยง

2/2559

ชื่อรายวิชา

4.เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับธุรกิจโรงแรมและที่
พัก

2/2559

F S U W

3 15 -

- 15

419

404

3 17 32 51 19 20 5 -

- -

160

160

9 -

- 4

291

287

12 28 31 105 60 17 20 4 -

- -

277

277

54 72 78 73 7

-

-

1 -

- -

285

285

13

33 37 82 99 25 1

1

5.การขายและการตลาด
สาหรับธุรกิจโรงแรม

2/2559

6.การจัดการสปา

2/2559

6

-

-

-

-

-

- -

28

28

7.การจัดการธุรกิจไมซ์

2/2559

12 19 15 16 4

-

-

-

-

- -

66

66

8.อาหารไทยและอาหาร
ท้องถิ่น

2/2559

-

-

-

-

-

- -

20

20

9.ขนมอบ

2/2559

2 7 13 -

-

-

-

-

- -

30

30

10.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ไวน์

2/2559

5 10 12 3

-

-

-

-

- -

32

32

11.การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการโรงแรม 1

2/2559
226

220
(ยังไม่ส่งคะแนน 3
คน)

12.การฝึกประสบการณ์
วิชาชีพการโรงแรม 2

2/2559
226

220
(ยังไม่ส่งคะแนน 3
คน)

13.อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว

2/2559

14.พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

2/2559

15.กฎหมายและ
จรรยาบรรณวิชาชีพ

2/2559

5
1
2
-

-

8 10 4

2 4

-

-

-

-

9

-

-

-

-

-

-

-

-

- 220 3 -

- 220 3 -

11 29 182 109 36 4

1 14 -

- 12

398

386

22 37 45 99 53 6

7

- -

277

277

8 -
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ภาค
การศึกษา

A B+ B C+ C D+ D

F S U W

16.การจัดการทรัพยากร
มนุษย์สาหรับอุตสาหกรรม
บริการ

2/2559

2

5 -

17.นวัตกรรมการบริการ

2/2559

24 48 86 174 40 17

18.วิทยาระเบียบวิธวี ิจยั
การท่องเที่ยวและการ
โรงแรม

2/2559

ชื่อรายวิชา

จานวนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียน

จานวนนิสิต
ที่สอบผ่าน

- 2

310

308

7 13 -

- 3

412

409

23 41 86 121 25 -

-

-

-

- -

296

296

12 27 19 7

2

-

-

-

-

- -

67

67

11 26 6

4

-

-

-

-

-

- -

47

47

-

-

1

-

-

-

-

-

- -

1

1

2

7 26 13 12 -

-

-

-

- -

60

60

3

6 10 15 14 4

-

-

-

- -

52

52

3

4 6

2

-

-

-

-

- -

15

15

สาหรับอุตสาหกรรม
บริการ

19.ศิลปะการต้อนรับอย่าง
ไทย

2/2559

20.นันทนาการกลางแจ้ง

2/2559

21.การจัดการวิกฤตการ
ท่องเที่ยว

2/2559

22.การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2/2559

23.การท่องเที่ยวโดย
ชุมชน

2/2559

24.การท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในอีสาน

2/2559

10 38 117 112 18

-

-

6

25.การจัดการแหล่งมรดก
ทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม

2/2559

1

8 12 15 5

-

-

-

-

- -

41

41

26.การดาเนินงานและการ
จัดการการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ

2/2559

4

7 28 20 6

1

-

-

-

- 1

67

66

4.2 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้ผดิ ปกติ

มาตรการแก้ไข

4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน
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4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
หลักสูตร ฯ ได้ทาการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4ภาค
ต้น จานวน 8 รายวิชา และ ภาคปลาย จานวน 4รายวิชา พบว่า
ชื่อรายวิชา
1. การจัดการโรงแรม

ภาคการศึกษา

2. การพัฒนาบุคลิกภาพใน
อุตสาหกรรมบริการ

1/2559

3. การดาเนินงานและการจัดการครัว

1/2559

4. การจัดการและปฏิบัตงิ านส่วนหน้า

1/2559

5. การวางแผนและพัฒนาธุรกิจ

1/2559

6. ขนมอบ

1/2559

7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์

1/2559

8. การจัดการงานบาร์และเครื่องดื่ม

1/2559

1/2559

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.97 –
4.32อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
- ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.96 –
4.38อยู่ในระดับมาก
- ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.72 –
4.23อยู่ในระดับมาก
- ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.03 –
4.37อยู่ในระดับมาก
- ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.04 –
4.53อยู่ในระดับมาก
- ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.36 –
4.56อยู่ในระดับมาก
- ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.08 –
4.29อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
- ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.83 –
3.91 อยู่ในระดับมาก
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9. การจัดการงานแม่บา้ น

2/2559

- ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลีย่ อยู่ในช่วง 4.05 – 4.45
อยู่ในระดับมาก

10. การจัดการภัตตาคารและการจัด
เลี้ยง

2/2559

11. เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจ
โรงแรมและที่พัก

2/2559

12. อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น

2/2559

- ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.84 –
4.12 อยู่ในระดับมาก
- ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.20 –
4.35 อยู่ในระดับมาก
- ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.17 –
4.40 อยู่ในระดับมาก

4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
หลักสูตรได้ทาการตรวจสอบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ในปีการศึกษา 2559จานวนรวมทั้งหมด 46รายวิชา สรุป
ข้อคิดเห็นของผู้สอนในภาพรวมได้ ดังตาราง
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ด้านความรู้

ผล

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง

ทุกวิชามีประสิทธิผล
ของวิธีสอนที่ทาให้เกิด
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

1. ปลูกฝังให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น
2. ผู้สอนต้องเน้นการตรงต่อเวลาของนิสิต
3. สอดแทรกการแสดงบทบาทสมมติ ให้
นิสิตได้ฝึกความเคยชิน ซึ่งจะทาให้กล้า
แสดงออกมายิ่งขึ้น
1. ออกไปศึกษาและค้นคว้าในสถานที่จริง
2. มอบงานค้นคว้าเพิ่มเติม
3. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นและอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน
4. เชิญวิทยากรผู้มปี ระสบการณ์ในเรื่อง
นั้นมาบรรยายเป็นพิเศษ
5. หาหัวข้อข่าวที่เกี่ยวกับบทเรียนมา
นาเสนอ
6. ผู้สอนแนะนาการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ

ทุกวิชามีประสิทธิผล
ของวิธีสอนที่ทาให้เกิด
การเรียนรู้ด้านความรู้
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ด้านทักษะทางปัญญา

ทุกวิชามีประสิทธิผล
ของวิธีสอนที่ทาให้เกิด
การเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทุกวิชามีประสิทธิผล
ของวิธีสอนที่ทาให้เกิด
การเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ทุกวิชามีประสิทธิผล
ของวิธีสอนที่ทาให้เกิด
การเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. ให้นิสิตลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและทา
เป็นรายงานกรณีศึกษาพร้อมนาเสนอใน
ชั้นเรียน
2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน
เพิ่มมากขึ้น
3. ฝึกให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
1. ปลูกฝังให้นิสิตมีส่วนร่วมในการทางาน
กลุ่มทุกคน
2. บางวิชามีการลงพื้นที่เป็นการสร้าง
ความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดีกับ
ชาวบ้านในชุมชน
3. ให้นิสิตสร้างกลุ่มเพื่อนรายวิชาใน
เฟสบุ๊คเพื่อเป็นช่องทางให้นิสิตสามารถ
สื่อสารกันได้รวดเร็วตลอดเวลา
4. ผู้สอนต้องควบคุมและตรวจสอบ
กระบวนการทางานกลุ่มของนิสิตให้
ชัดเจนและรัดกุม
5. ผู้สอนจัดกิจกรรมทีเ่ สริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ และผูส้ อน
1. ปลูกฝังให้นิสตสื่อสารกันด้วยภาษา
ราชการ และภาษาที่เป็นทางการ
2. ฝึกทักทายด้วยภาษาอังกฤษ
3. ฝึกให้นิสิตรูจ้ ักค้นคว้าหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม ทันสมัย
4. ผู้สอนต้องแนะนาหลักการอ้างอิงที่
ถูกต้องในการเขียนงานทุกครั้ง
5. เพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอน
6. ผู้สอนเพิ่มแบบฝึกหัดในการคานวณ
การนับผ้าในโรงแรม
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4.6 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จานวนอาจารย์ใหม่
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

มี
2 คน
2 คน

4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จดั หรือเข้าร่วม

จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม

จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วม

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
ที่ค่ายวชิราลงกรณ์ (ค่าย
ป่าหวาย) จังหวัดลพบุรี
วันที่ 23-25 กันยายน
2559

19คน

-

2. โครงการถ่ายทอด
นโยบายสู่การปฏิบัติ
ประจาปีงบประมาณ
2560

24 คน

-

3. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการหลักสูตร
โครงการพัฒนา

2 คน

-

บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจในกฎ ระเบียบ แนว
ปฏิบัติที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานหรือ
ประสานงาน เมื่อบุคลากร
มีความรู้ความเข้าใจแล้ว
การปฏิบัติงานย่อมไม่มี
ข้อผิดพลาดหรือมี แต่ก็
น้อยลง ไม่มีข้อร้องเรียน
จากผู้มารับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และที่
สาคัญอีกประการหนึ่งคือ
ส่งผลในเรื่องภาพลักษณ์
ของคณะในทางที่ดี เพราะ
แสดงถึงการพัฒนา
องค์การที่เป็นตัวอย่างที่ดี
ของสังคม
บุคลากรมีความผูกพันกับ
องค์กร และมีความรู้ความ
เข้าใจและรับทราบ
เป้าหมายการดาเนินงาน
ตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติราชการ
บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ มีการวางแผนและมี
เป้าหมายการดาเนินงาน
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อุตสาหกรรมอาหารให้เป็น
ครัวคุณภาพของโลก จัด
โดยกระทรวง
อุตสาหกรรม-สถาบัน
อาหาร-สมาคมเชฟ
ประเทศไทย 5-10
กรกฎาคม 2559 ณ
โรงแรม เดอะ แกรนด์ โพร์
วิงส์ คอนเวนชั่น (ศรี
นครินทร์)
กรุงเทพมหานคร
4. โครงการอบรม
มาตรฐานวิชาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 2830 มิถุยน 2556 ณ
โรงแรมมิราเคิลแกรนด์
กทม
5.โครงการพัฒนาอาจารย์
ด้านการเรียนการสอน
หลักสูตร การจัดการ
เรียนรู้ นวัตกรรมการเรียน
และเทคนิคการสอน ใน
ศตวรรษที่ 21 ระหว่าง
วันที่ 21-23 มิถุนายน
2560

สาหรับการเรียนการสอน
ในรายวิชา

2 คน

-

บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ มีการวางแผนและมี
เป้าหมายการดาเนินงาน
สาหรับการเรียนการสอน
ในรายวิชา

1คน

-

บุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจ มีการวางแผนและมี
เป้าหมายการดาเนินงาน
สาหรับการเรียนการสอน
และสามารถนาไป
ประยุกต์ใช้ในรายวิชา
ต่างๆ
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4.8 รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-ผลการดาเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมหารือออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มเนื้อหาสาระที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบท
ในปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. กาหนดวันส่งมคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 และ มคอ. 6 ตามระยะเวลาของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. จัดทามคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ. 6นาส่งฝ่ายวิชาการคณะ ฯ ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
4. พิจารณาความถูกต้องของ มคอ. ให้เป็นไปตามเกณฑ์
5. จากการทบทวน พบว่า ได้มีการจัดส่งเอกสาร มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 และ มคอ. 6 ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
6. สรุปผลการตรวจสอบมคอ. 3 มคอ. 4 ให้กับอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับแก้ไขให้ตรงตามมคอ. 2 และ
มาตรฐานการเรียนรู้
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ

ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมหารือเพื่อให้การออกแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามคาอธิบายรายวิชาเพื่อเพิ่มเนื้อหา
สาระที่มีความทันสมัยและสอดคล้องบริบทในปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. นาข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการณ์มาปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน(เนื้อหาใน
การบรรยาย)
3. อาจารย์ในรายวิชาได้อบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้ให้อยู่ในระดับสากล อาทิเช่น รายวิชาการ
จัดการครัว ได้อบรมในหัวข้อ “พ่อครัว แม่ครัว ครัวไทย สู่ครัวโลก”และรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ
ในอุตสาหกรรมบริการ ได้อบรมในหัวข้อ “บุคลิกภาพสู่การบริการแบบมืออาชีพ”
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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4.9 รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2-ผลการดาเนินงาน
การกาหนดผู้สอน
ในการกาหนดอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีจะจัดการประชุมอาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมประมาณ 2 เดือนล่วงหน้าเพื่อวางแผนภาระงานสอนของอาจารย์และกาหนดอาจารย์ผู้สอนซึ่งในปี
การศึกษา 2559 นี้กาหนดรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2559 ตามความสอดคล้อง
กับ มคอ.2 จานวนทั้งสิ้น 20 รายวิชา และภาคการศึกษาที่ 2/2559 จานวนทั้งสิ้น 26 วิชา โดยพิจารณาจาก
คุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้สอนเป็นหลัก และพิจารณาทักษะความสามารถด้าน
การปฏิบัติจริง
ระบบการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีระบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการกากับคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาของ สกอ. รวมถึงขั้นตอนการดาเนินการของงานวิชาการและงานแผนคณะดังนี้
1. ประชุมวางแผนกาหนดภาระการสอนของอาจารย์ในสาขาวิชา
2. แจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาแก่ฝ่ายวิชาทราบเพื่อดาเนินการจัดห้องเรียนและการ
ลงทะเบียนต่อไป
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตนผ่านการประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อเสนอแผนของบประมาณในการจัดการเรียนการสอน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาจัดทา มคอ.3/ มคอ.4 ส่งให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรจะประชุมตรวจทานสาระของมคอ.3 (วิพากษ์)ในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับสังเขปรายวิชาและ
Curriculum Mapping ในมคอ.2
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาจัดทา มคอ.5/ มคอ.6ส่งให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรจะจัดดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเปิดรายวิชาที่ผ่านมา สรุปปัญหา แนวทางพัฒนา
ปรับปรุง มคอ 3 ในปีการศึกษาหน้าต่อไป
6. พัฒนา มคอ 3-4 แบบมีส่วนร่วมของผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน จากข้อแนะนาในการปรับปรุงในข้อ 5(
กาหนดเนื้อหา วิธีสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนดบทเรียนจาก
คาอธิบายรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล และอื่นๆ)
ประเมินกระบวนการ
จากระบบการกาหนดอาจารย์ผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนที่ดาเนินการในปีการศึกษา 2559 ทาให้มี
อาจารย์รับผิดรายวิชาครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 2559อีกทั้งส่งผล
ให้สาระและการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาเป็นไปตามกรอบ มคอ.2
การกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้

(มคอ.3 และมคอ.4) และการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรมีระบบและกลไกการกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) การ
จัดการเรียนการสอนโดย
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ผลการดาเนินงาน
 อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ มีการ กากับดูแลให้กระบวนการเรียนการสอนดาเนินตามเงื่อนไข และระบบที่
กาหนดไว้โดยเริ่มจากการประชุมอาจารย์ผู้สอน เพื่อชี้แจงการทาเอกสาร มคอ3. ให้สอดคล้องกับ
รายละเอียดตาม แผนการศึกษา มคอ. 2
 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้กากับดูแล ติดตามและตรวจสอบแผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ
มคอ. 3 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีการติดตามการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย ตามที่ได้มีการวางแผนและเสนอของบประมาณไว้
 อาจารย์ผู้สอน ทาการสอน จัดสอบ วัดผล ประเมินผลการเรียนรายวิชาตามรายละเอียดใน มคอ.3
 อาจารย์ประจาหลักสูตร ประชุม หารือ กากับติดตาม และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดจน
การบริหารจัดการเรียนการสอนในการพิจารณาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนใน
แต่ละรายวิชา ให้เป็นไปตามเอกสาร มคอ.3 โดยรายงานในมคอ.5
หลักสูตร ฯ ภายใต้ระบบการกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาผลการเรียน ผลการประเมิน
การสอนฯ ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ รายงานผลการดาเนินงานตามแบบ มคอ 5 และ มคอ 7 (ภาค
การศึกษาที่ 2) และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย

การบริการวิชาการทางสังคมและ

การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงานมีดังนี้
 มีการประชุมวางแผน จัดทางบประมาณ กาหนดรายวิชาที่สอดคล้องกับโครงการบริการวิชาการ รวมไป
ถึง มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อชี้แจงการทาเอกสาร มคอ 3 โดยการนาเอาองค์
ความรู้จากงานวิจัยมาบูรณาการกับรายวิชาที่สอน โดยในปีการศึกษา 2559 มีรายวิชาที่มีการนาเอาการ
วิจัย และการบริการวิชาการมาบูรณาการกับรายวิชา ดังต่อไปนี้
• อาจารย์ผู้สอนภายใต้การกากับดูแลของหลักสูตรฯ ได้มีการจัดการเรียนสอนที่มีการบูรณาการกับการวิจัย
การบริการวิชาการ และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 4 วิชาได้แก่ วิชาการจัดการโรงแรม
วิชาการจัดการสารสนเทศสาหรับธุรกิจโรงแรมและที่พัก และวิชาการจัดการงานบาร์และเครื่องดื่ม
ที่

ชื่องานวิจัย

1. โครงการเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมด้วยเทคโนโลยีสารรสนเทศ สาหรับ
ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ในเขตพื้นที่อาเภอเมือง
จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน
2559

ชื่อรายวิชา

-การจัดการสารสนเทศสาหรับ
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก
-การจัดการโรงแรม
-การจัดการงานบาร์และเครื่องดื่ม
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ผลการดาเนินงาน
 อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ กากับ ติดตาม ให้กระบวนการเรียนการสอนดาเนินตามเงื่อนไข และระบบที่
กาหนดไว้ใน มคอ.3 รวมทั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ร่วมกับฝ่ายแผนและประกันคุณภาพของคณะฯ
กากับติดตามการ จัดโครงการบริการวิชาการ ให้สอดคล้องเป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้
 มีการสรุปผลโดย ในส่วนของการบูรณาการรายวิชากับการวิจัย ได้ดาเนินการทบทวนผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ 3 เสนอที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรตาม
แบบ มคอ 5
 การสรุปผล การบูรณาการรายวิชากับการบริการวิชาการ ได้จัดทารูปเล่มสรุปรายงานการดาเนิน
โครงการ สรุปงบประมาณ เสนอฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ นอกจากนี้ยังได้มีการนาความรู้ที่ได้จาก
การออกบริการวิชาการกลับมาใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาอีกครั้ง
 อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทาผลการดาเนินงานของหลักสูตรตามแบบ มคอ 7 เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2
ปีการศึกษา 2558
การประเมินผลกระบวนการ
ทั้งนี้จากการที่หลักสูตร มีการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการองค์ความรู้ด้านงานวิจัยและการ
นาเอาความรู้และประสบการณ์ที่ได้การบริการวิชาการร่วมกับเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้นิสิตมี
ทักษะ ความรู้ความสามารถ ตามลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ส่งผลให้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ทั้ง
ภายในและต่างประเทศ โดยสามารถสร้างชื่อ เสียงให้กับคณะฯและมหาวิทยาลัยในการประกวดการแข่งขัน
ต่างๆ และการได้รับทุนการฝึกงานจากมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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4.10 รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3-ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม มีระบบและกลไก การประเมินผู้เรียน
ดังนี้
1. อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์ Curriculum mapping ในรายวิชาที่สอน.ในส่วนของคุณลักษณะที่ต้องการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน
2. จัดทา มคอ 3-4 ที่ประกอบด้วย
- สิ่งที่ต้องให้เกิดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะในแต่ละด้านในข้อที่ 1
- เกณฑ์ในการประเมินความสาเร็จในแต่ละประเด็น
-กาหนดเครื่องมือและวิธีการประเมินผลการเรียนที่เที่ยวตรง ยุติธรรม และโปร่งใส
-ระยะเวลาของการประเมินผลการเรียนรู้
3. ประเมินผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน มคอ 3
4. อาจารย์ประจาหลักสูตรให้ความเห็นชอบ ผลการประเมินผู้เรียนรายวิชา
5. ผู้สอนแก้ไขผลการประเมินผู้เรียนรายวิชาในกรณีที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแนะนา
6. แจ้งผลการประเมินผู้เรียนรายวิชาระบบลงทะเบียนรายวิชา
7. เสนอคณะกรรมการที่แก้ข้องในกรณีที่มีการแก้ไขผลการประเมินผู้เรียนรายวิชา และแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
8. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสรุปผลการประเมินผู้เรียนรายวิชาในภาพรวมเพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
9. จัดทา มคอ 5 มคอ 6 และมคอ 7 เสนอกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
ประเมินผลการดาเนินการตามระบบ
พบว่า มีการแก้ไขผลการเรียน เนื่องการลงคะแนนเก็บผิดพลาด
แนวทางปรับปรุง
จากปัญหาที่พบในวงรอบที่แล้ว คือ มีการแก้ไขผลการเรียน เนื่องการลงคะแนนเก็บผิดพลาด ดังนั้นเพื่อ
ป้องกันปัญหาดังกล่าวในวงรอบนี้จึงมีระบบและกลไกดังนี้
1. ขอให้อาจารย์ผู้สอนแจ้งนิสิตกาหนดเวลาในการประกาศผลคะแนนเพื่อให้นิสิตตรวจสอบว่าคะแนน
ของตนถูกต้องหรือไม่
2. กาหนดการรายงานผลการเรียนแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงคะแนนเก็บและสอบกลางภาค และช่วงรายงาน
ค่าระดับคะแนนหลังสอบปลายภาค
3. หากนิสิตตรวจสอบคะแนนแล้วพบปัญหาให้ติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนก่อนส่งคะแนนสอบปลายภาค
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต

ผลการดาเนินงาน
1. มีระบบการประเมินผู้เรียน และการกากับติดตาม ตามทักษะการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ในแต่ละรายวิชา โดยมี
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ผลการดาเนินงาน
กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ในหลักสูตร ทาหน้าที่วัดผลการเรียนรู้ของนิสิตแต่ละด้าน โดย
มอบหมายอาจารย์ผู้สอนรายวิชากาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในแต่ละรายวิชาที่
รับผิดชอบ โดยทุกรายวิชา ต้องนาเสนอแผนการสอน การวัดผลการเรียนรู้ที่ประชุมวิพากษ์แผนการสอน
(มคอ 3) เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันและเป็นมติร่วม และหลังภาคเรียนทาการนาเสนอผลการประเมิน
ผู้เรียนในการประเมินผลการเรียนการสอน
2. การตรวจสอบการประเมินทาโดยการประชุมการประเมินการเรียนการสอน (มคอ.5) ร่วมกันของ
คณาจารย์ในหลักสูตร เพื่อพิจารณาเกณฑ์การใช้การประเมินที่ได้วางแผนการเรียนการสอนไว้ ในมคอ. 3 ว่ามี
ประสิทธิภาพหรือไม่ และผลการประเมินในแต่ละรายวิชาเป็นอย่างไร เป็นไปตามแผนหรือไม่ เกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการประเมินด้านใดบ้างหรือไม่ อย่างไร รวมถึงพิจารณาเกรดในแต่ละรายวิชา
3. ดาเนินการการทวนสอบ จานวน 12 รายวิชา ร้อยละ 26(จากจานวนวิชาที่เปิดสอนทั้งหมด 46วิชา)
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมเพื่อกาหนดวันและแนวทางการกากับ ติดตาม การประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และกรอบระยะเวลา
2. กากับดูแล ติดตามและตรวจสอบแผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6
3. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้
4. จัดทา มคอ. 7 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2559
จากการดาเนินงานเห็นควรจัดให้มีการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเขียนมคอ. 5 และ มคอ. 6 หลังเสร็จสิ้น
การเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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4.11 รายงานผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF --ตัวบ่งชี้ 5.4-ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ปีการศึกษา 2559 ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ข้อ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา 2559 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีการประชุมภาค
การศึกษาละ 3 ครั้ง โดยวาระการประชุมทั่วไปในแต่ละครั้งจะครอบคลุมกิจ
กรรมการบริหารหลักสูตรดังนี้
ภาคการศึกษาต้น
การประชุมครั้งที่ 1:วางแผนเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รายวิชาที่จะเปิด
สอนในภาคการศึกษาต้น ภาระการสอน การกาหนดอาจารย์ผสู้ อน
กาหนดการส่ง มคอ.3/ มคอ. 4แผนการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ 2560 และ
ติดตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ต้องทาการจัดก่อนสิ้นปีงบประมาณ
การประชุมครั้งที่ 2:ติดตามการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ 2560 การ
ดาเนินกิจกรรม และ การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรของต้นภาค
การศึกษา และงานอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักสูตร
การประชุมครั้งที่ 3:สรุปกิจกรรม โครงการต่างๆของหลักสูตรและติดตาม
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ต้องทาการจัดก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ภาคการศึกษาปลาย
การประชุมครั้งที่ 1:รายวิชาที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ภาระการ
สอน การกาหนดอาจารย์ผู้สอน กาหนดการส่ง มคอ.3 ติดตามโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆที่ต้องทาการจัดก่อนสิ้นปีงบประมาณ และ แผนเสนอ
งบประมาณประจาปี 2561
การประชุมครั้งที่ 2:ติดตามความก้าวหน้าดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ
2560 การดาเนินกิจกรรม และ การจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรของต้น
ภาคการศึกษา และงานอื่นๆที่เกีย่ วข้องกับหลักสูตร
การประชุมครั้งที่ 3:การทวนสอบมคอ. 5 / มคอ.6 สรุปกิจกรรม โครงการ
ต่างๆของหลักสูตรในภาคการศึกษาปลาย และ กาหนดการรับนิสิตใหม่

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

ในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละครั้งจะมีมีอาจารย์ประหลักสูตร
เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
กรณีที่มี มคอ.1
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรม มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของ
หลักสูตร (มคอ.2) กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านอย่างครบถ้วน คือ
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ปีการศึกษา 2559 ตามที่สภามหาวิทยาลัย
ผลการดาเนินงาน
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดสอน ดังนี้
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
-ภาคการศึกษา 1/2559 เปิดสอน 20 รายวิชา
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
-ภาคการศึกษา 2/2559 เปิดสอน 26 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 1/2559 เปิดสอน 20 รายวิชาและมีการจัดทารายงานผล
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
การดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ทั้งหมด20 รายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2559 เปิดสอน 26 รายวิชา และมีการจัดทารายงานผล
การดาเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) ทั้งหมด 26 รายวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2559คือวันที่ 15
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง พฤษภาคม 2560 ซึ่งหลักสูตรได้มกี ารจัดทารายงานผลการดาเนินงาน
สิ้นสุดปีการศึกษา
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
2. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 12กรกฎาคม 2560
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม ในปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมเปิดสอนทั้งสิ้น 46 รายวิชา
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
และมีรายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน12 รายวิชา
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ26 ของรายวิชา
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
ทั้งหมด
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
การดาเนินงานปรับปรุงในปี
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
ปีการศึกษา 2558
การศึกษา 2559
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
1.เร่งปรับปรุงหลักสูตรให้ทันเวลา
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
ได้ดาเนินการหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2560 และเข้า
วาระที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยในเดือน
กรกฎาคม 2560
ในวงรอบนี้เนื่องจากคณะการ
2. พัฒนาระบบการรับนิสติ ให้มี
ความหลากหลายและจัดโครงการ ท่องเที่ยวและการโรงแรม
เตรียมความพร้อมให้ตอบสนองต่อ นโยบายปรับโครงสร้างแผน
งบประมาณดังนั้นเพื่อให้
นิสิต
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

38

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ปีการศึกษา 2559 ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

ผลการดาเนินงาน

เป็นไปตามนโยบายหลักสูตร
จึงอิงระบบการรับนิสิตของงม
หาวิทยาลัยและคณะ ส่วนการ
เตรียมความพร้อมนิสติ ใหม่นั้น
ให้ร่วมกับฝ่ายวิชาการของ
คณะ
3.ควรมีวิธีส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ 1. ประชุมชี้แจงงบประมาณ
ไปพัฒนาตนเอง ทั้งด้านคุณวุฒิ
เพื่อการพัฒนาตนเอง ซึ่ง
ปริญญาเอก และด้านตาแหน่งทาง
จัดสรรโดยคณะ
วิชาการ
กรรมการบริหารคณะฯ เพื่อ
เป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์
สาขาวิชาการจัดการการ
โรงแรมเข้ารับการพัฒนา
ตนเองอย่างน้อย 1 ครั้งในปี
การศึกษา 2559 และใน
วงรอบนี้มีอาจารย์สาขาวิชา
การจัดการโรงแรมสามารถขอ
ทุมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อ
ระดับปริญญาเอกที่ประเทศ
อังกฤษ 1 คน
ข้อ 8 อาจารย์ (ใหม่)ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ถ้า มีอาจารย์ใหม่จานวน 2 ท่าน คือ อาจารย์ ดร ศิริวรรณ กวงเพ้ง และ
มี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ อาจารย์เยาวภา นียากร
จัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ใหม่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 2 คน และ
ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน จานวน 2
คน ในโครงการปฐมนิเทศงานประกันคุณภาพการศึกษา ประจาปี 2559 ใน
วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3อาคารคณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 9 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับ อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน และได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง หรือวิชาชีพ จานวน 5 คน
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
ที่ ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
1 อาจารย์ ดร. ศิริวรรณ กวง 1.โครงการจัดการความรู้
เพ้ง
Mini_UKM ครั้งที่ 15 เรื่องการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ปีการศึกษา 2559 ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

ผลการดาเนินงาน

2

3

4

5

16 พฤศจิกายน 2559
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อาจารย์กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร คณะการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม ที่ค่ายวชิราลงกรณ์
(ค่ายป่าหวาย) จังหวัดลพบุรี วันที่
23-25 กันยายน 2559
2.โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ
2560
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธเนศ
1.โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ศรีสถิตย์
ปฏิบัติ ประจาปีงบประมาณ
2560
อาจารย์สรายุทธ มูลอัต
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร คณะการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม ที่ค่ายวชิราลงกรณ์
(ค่ายป่าหวาย) จังหวัดลพบุรี วันที่
23-25 กันยายน 2559
2.อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม
อาหารให้เป็นครัวคุณภาพของโลก
จัดโดยกระทรวงอุตสาหกรรมสถาบันอาหาร-สมาคมเชฟ
ประเทศไทย 5-10 กรกฎาคม
2559 ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์
โพร์วิงส์ คอนเวนชั่น (ศรีนครินทร์)
กรุงเทพมหานคร
3. อบรมมาตรฐานวิชาชีพของ
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ 28-30 มิ
ถุยน 2556 ณ โรงแรมมิราเคิลแก
รนด์ กทม
อาจารย์เยาวภา นียากร
1.โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร คณะการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม ที่ค่ายวชิราลงกรณ์
(ค่ายป่าหวาย) จังหวัดลพบุรี วันที่
23-25 กันยายน 2559
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ปีการศึกษา 2559 ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

ผลการดาเนินงาน
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติโดยใช้
โปรแกรม SPSS for Windows
และการวิเคราะห์โมเดลสมการ
โครงสร้างโดยใช้โปรแกรม AMOS
วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2560
3. โครงการพัฒนาอาจารย์ด้าน
การเรียนการสอน หลักสูตร การ
จัดการเรียนรู้ นวัตกรรมการเรียน
และเทคนิคการสอน ในศตวรรษที่
21 ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน
2560
สรุปว่า ผ่านไม่ผา่ น
ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงขอไม่ประเมินในตัวบ่งชี้นี้

ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีT้ QF
ปีการศึกษา 2559

หลักสูตรฯ ได้มีการสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อคุณภาพหลักสูตร
โดยนิสิตปีสุดท้าย ซึ่งมีผลความพึงพอใจในระดับ ค่าเฉลี่ย 3.78
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรฯ ได้มีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อบัณฑิตใหม่ ซึ่ง
พบว่าผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 4.25)
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
1. ตัวบ่งชี้TQFปีการศึกษา 2559 จานวน 11 ตัวบ่งชี้
2. มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จานวน 11 ตัวบ่งชี้
3. คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ผ่านตามเกณฑ์
4. คิดเป็น 5 คะแนน
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หมวดที่ 5การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

ข้อมูลรายละเอียด
1. การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรยังขาดความรู้และเข้าใจเกีย่ วกับระบบการ
ประสานงานระหว่างงานหลักสูตรกับงานบริหารส่วนอื่นๆของคณะ
1. การปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตร
จากการที่หลักสูตรได้มีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 2
คน อีกทั้งหลักสูตรยังถึงวงรอบการปรับปรุง พ.ศ 2560 ซึ่งอาจารย์
ประจาหลักสูตรชุดใหม่นี้ยังขาดประสบการณ์ในการจัดทาหลักสูตรแต่
ต้องดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรพ.ศ 2560 ให้สามารถเสนอสภา
มหาวิทยาลัยมหาสารคามภายในเดือน กรกฎาคม 2560 จึงทาให้มี
ผลกระทบต่อการดาเนินการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆของหลักสูตรที่
อาจจะล่าช้ากว่าแผนที่กาหนด เช่น การทวนสอบ มคอ.5 และ มคอ. 6
ซึ่งปีการศึกษา 2558 จะทา 2 ครั้ง คือเมื่อสิ้นสุดแต่ละภาคการศึกษา ใน
ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ทาการทวนสอบ มคอ.5 และ มคอ. 6
เพียงครั้งเดียวคือตอนภาคปลายของปีการศึกษา แม้ว่าหลักสูตรจะมีการ
ปรับเปลีย่ นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งจะมีผลกระทบแต่การ
ดาเนินงานของหลักสูตรอยู่บ้างแต่ไม่ได้มผี ลกระทบต่อระบบการจัดการ
เรียนการสอนและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร รวมถึงการปรับปรุงหลักสูตร
พ.ศ 2560 ซึ่งสามารถดาเนินการและได้เสนอสภามหาวิทยาลัยก่อนต้นปี
การศึกษา 2560
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรยังขาดความรู้และเข้าใจเกีย่ วกับระบบการ
ประสานงานระหว่างงานหลักสูตรกับงานบริหารส่วนอื่นๆของคณะ
เนื่องจากงานบริหารหลักสูตรต้องเกี่ยวข้องกับส่วนงานอื่นๆของคณะฯ
เช่น งานวิชาการ งานแผนและงบประมาณ งานบุคล งานนิสิต และ งาน
ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย การขาดความรู้และความ
เข้าใจของระบบการสื่อสารและประสานงานของงานบริหารภายในคณะมี
ผลต่อระยะเวลาการดาเนินงานทีอ่ าจจะล่าช้า หรือ กระชั้นชิดต่อการ
ดาเนินงานส่วนอื่นๆทีเ่ กี่ยวข้องกับหลักสูตรส่งผลต่อประสิทธิภาพการ
บริหารหลักสูตร
สรุปปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานหลักสูตรเสนอต่อผู้บริหาร
ต่อไปเพื่อพัฒนาความรู้และการดาเนินงานหลักสูตร เช่น เสนอผู้บริหาร
จัดทาโครงการอบรมประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับงานหลักสูตรแก่อาจารย์
ประจาหลักสูตร รวมถึงการให้ความรู้แก่อาจารย์ประจาหลักสูตรเกี่ยวกับ
ระบบการประสานงานระหว่างงานหลักสูตรกับงานบริหารส่วนอื่นๆของ
คณะเพื่อให้การบริหารหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขี้น
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5.2 รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้--ตัวบ่งชี้ 6.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ในปีงบประมาณ 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ได้ดาเนินตามระบบ
และกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับกระบวนการทางานในส่วนของการ
กากับดูแล การใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ความสาคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย และกาหนด
วิธีการ และเงื่อนไขที่กลุ่มเป้าหมายต้องปฏิบัติตาม ให้สอดคล้องนโยบายการใช้เทคโนโลยีบูรณาการกับการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพโดยในปีงบประมาณ 2559อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
 สารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 วิเคราะห์ จัดลาดับการพัฒนา และการจัดหาอุปกรณ์สนับสุนนการเรียนรู้
 เขียนคาของบประมาณประจาปี
 จัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มคอ 3
 กากับ ดูแล การใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมวางแผนเพื่อสรุปข้อมูลจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน และนาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ ในการจัดสรรงบประมาณ
2. เสนอรายการอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ ที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับ
คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ
3. เสนอรายชื่อหนังสือ ตารา ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยอาจารย์เป็นผู้คัดเลือก ส่งให้กับ
สานักวิทยบริการ
4. จัดระบบการสารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และนาเสนอแก่คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรได้ สารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจที่ค่าเฉลี่ย
3.78 (ระดับดี) จากที่ได้ผลการประเมินแล้วหลักสูตรได้นาข้อมูล ฯ เสนอวาระ ต่อที่ประชุมกรรมการประจา
หลักสูตร เพื่อพิจารณา และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง ตลอดจนวางแผนการดาเนินงานในปีถัดไป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 6ข้อคิดเห็น
6.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ประเด็น
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน

ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

ข้อมูลรายละเอียด

1.ควรมีการวางแผนการดาเนินงานให้ครอบคลุมภารกิจทุกด้าน
มีการกากับติดตามการดาเนินงานตามแผนและประเมินผลการ
ดาเนินงานตามแผนในแต่ละช่วงเวลาที่กาหนดไว้ตามแผน นาผล
การประเมินมาวางแผนในการปรับปรุงและพัฒนาให้เห็นเป็น
รูปธรรม
2.ควรมีวิธีส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ไปพัฒนาตนเอง ทั้งด้าน
คุณวุฒิปริญญาเอก และด้านตาแหน่งทางวิชาการ
3.ควรจัดหาสิ่งสนับสนุนให้สอดคล้องกับความต้องการของนิสิต
และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า
4.ควรเขียนผลการดาเนินงานตามความเป็นจริงและสอดคล้องกับ
ภารกิจการดาเนินงานของหลักสูตร
เห็นควรนาข้อแนะนามาปรับปรุงการบริหารจัดการหลักสูตรให้
ครบภารกิจทุกด้านให้เห็นเป็นรูปธรรม
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมหลักจานวน 6 ครั้งตลอด
ปีการศึกษา 2559 เพื่อวางแผน ติดตาม และประเมิน ระบบการ
จัดการเรียนการสอน กิจกรรมและโครงการต่างๆ ของหลักสูตร
รวมถึงการจัดทาปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ. 2560
2. ประชุมชี้แจงงบประมาณเพื่อการพัฒนาตนเอง ซึ่งจัดสรรโดย
คณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้คณาจารย์
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่าง
น้อย 1 ครั้งในปีการศึกษา 2559

6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็น
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด

นิสิตปีสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
ค่าเฉลี่ย3.78
ไม่มี

เห็นควรตามผลการประเมิน
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะดาเนินการ บริหารหลักสูตรให้
เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวิชาชีพระดับอุดมศึกษา
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6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็น
กระบวนการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด
แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตภาพรวม4.25คะแนน
ไม่มี
ผลการประเมินในปีการศึกษา 2559 (3.25) ค่าเฉลี่ยคะแนน
ลดลงจากปีการศึกษา 2558 (3.96) และปีการศึกษา2557
(4.14) จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงกระบวนการในการทางาน
เพื่อให้ผู้ดาเนินงานเกิดความพึงพอใจ ในการทางานมากกว่านี้

การเรียนการสอนควรเน้นการปฏิบัติมากขึ้น เน้นทักษะ
การใช้ภาษาต่างประเทศ และเน้นทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัตงิ าน

หมวดที่ 7การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน(ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี
ประเด็น
การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ข้อมูลรายละเอียด

-การเลื่อนเปิดภาคต้น จากเดือนมิถุนายน
เป็นเดือนสิงหาคม
- การที่นิสิตต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพในช่วง
ภาคเรียนที่ 3 (กลางเดือนพฤษภาคม –
เดือนกรกฎาคม) ซึ่งไม่ใช่ฤดูกาลท่องเที่ยว (Low
Season) ทาให้เกิดปัญหาในการหา
สถานประกอบการที่ใช้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้แก่นิสิตเพราะ สถานประกอบการมีลูกค้า
จานวนลดลง
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หมวดที่ 8แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการดาเนินงาน
1. โครงการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษา
หลักสูตรสาขาการจัดการโรงแรม ปรับปรุง
2560 (อาจารย์ประจาสาขาการโรงแรม)
2. โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ 2560
3. โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน “โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันสาหรับธุรกิจโรงแรม
ขนาดเล็ก”
4. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
5. โครงการศึกษาดูงาน รายวิชาธุรกิจโรงแรม
เบื้องต้น ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด (นิสิต
ชั้นปี 1)
6. โครงการศึกษาดูงาน รายวิชาภัตตาคารและ
การจัดเลี้ยงและรายวิชาครัว (นิสิตชั้นปี 2)
7. โครงการศึกษาดูงาน รายวิชาการจัดการบาร์
และ รายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์(นิสิต
ชั้นปี 3)
8. โครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการและ
ดาเนินงานโรงแรม รายวิชาการวางแผนธุรกิจ
โรงแรม(นิสิตชั้นปี 4)
9. โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ (นิสิตชั้นปี 4)

กาหนดที่แล้วเสร็จ
พฤษภาคม 2561

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

มกราคม 2561
กุมภาพันธ์ 2561

อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร

มกราคม 2561
พฤศจิกายน 2560

อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาสาขา

พฤศจิกายน 2560

อาจารย์ประจาสาขา

พฤศจิกายน 2560

อาจารย์ประจาสาขา

พฤศจิกายน 2560

อาจารย์ประจาสาขา

ตุลาคม 2560

อาจารย์ประจาสาขา

8.2 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้จัดทาร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2559 จะแล้วเสร็จต้นเดือนสิงหาคม เพื่อ
นาเสนอผู้ทรงคุณวุฒิ
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