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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว พ.ศ. 2554
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2559
(ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)
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วันที่รายงาน 12 กรกฎาคม 2560
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. ประธานหลักสูตร : อาจารย์จรินทร์ ฟักประไพ
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร : อาจารย์พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร : อาจารย์ ดร. กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
4. อาจารย์ผู้ประจาหลักสูตร : อาจารย์ธราธร บุ้งทอง
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
5. อาจารย์ผู้ประจาหลักสูตร : อาจารย์สุวิชชา ศรีถาน
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
6. เห็นชอบโดย : (คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ : __________________________
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หมวดที่

หน้า
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1 ข้อมูลทั่วไป ...............................................................................................................................
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บทสรุปผู้บริหาร
ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการท่องเที่ยว คณะ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลั ย มหาสารคาม มีผ ลการดาเนิ นงานในปี การศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีคุณภาพอยู่ในระดับ 3.11 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1) ผ่าน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร สาหรับองค์ประกอบที่ 2-6 พบว่า หลักสูตรมีผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดี โดย
จาแนกเป็น
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดีมาก"
จานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดี"
จานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ปานกลาง" จานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3,5,6
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "น้อย"
จานวน - องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลประเมินคุณภาพหลักสูตร จาแนกตามปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process)
และผลลัพธ์ (Output) พบว่า
ด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
มีคะแนน 2.76 คะแนน
ด้านกระบวนการ (Process) มีคะแนน 3.00 คะแนน
ด้านผลลัพธ์ (Output)
มีคะแนน 4.53 คะแนน
จากผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2559 พบว่า หลักสูตร
มีพัฒนาการของผลประเมินคุณภาพ [] ดีขึ้น [ ] ลดลง [ ] ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีผลประเมินดังนี้
ปีการศึกษา 2557 มีระดับคุณภาพ ปานกลาง
2.22 คะแนน
ปีการศึกษา 2558 มีระดับคุณภาพ ปานกลาง
2.68.คะแนน
ปีการศึกษา 2559 มีระดับคุณภาพ ดี
3.11 คะแนน (ผลการประเมินตนเอง SAR)
ผลงานที่โดดเด่นของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559
............................................................................................................................. .............................
......................................................................................................................................................................................
จุดเด่นในภาพรวมของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559
............................................................................................................................. .............................
............................................................................................................................. .........................................................
โอกาสในการพัฒนาของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560
............................................................................................................................. .............................
......................................................................................................................................................................................
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ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ประจาปีการศึกษา 2559 และ
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Check Assessment)
ประจาปีการศึกษา 2557-2558 ตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตัวชี้บ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิ
ปริญญาเอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ

ปีการศึกษา

ผลการ
ดาเนินงาน

SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ค่าเฉลี่ย....
ค่าเฉลี่ย....
ค่าเฉลี่ย....

ร้อยละ 93.28

ร้อยละ.......
ร้อยละ.......
4.53
4.25
4.57

SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557

-

SA2559
CA2558
CA2557

ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 0
ร้อยละ 0
ร้อยละ 0

SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
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คะแนน

2.00
2.00
1.67

4.39
3.98
4.14
4.66
4.52
4.99

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00
3.00
2.00
2.00

3.00
2.00
1.00
3.33
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
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CA2557
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
CA2558
CA2557
SA2559
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
CA2558
CA2557
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
SA2559
CA2558
CA2557
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
SA2559
สอน
CA2558
CA2557
5.3 การประเมินผู้เรียน
SA2559
CA2558
CA2557
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
SA2559
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
CA2558
CA2557
SA2559
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
CA2558
CA2557
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
CA2558
CA2557
SA2559
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)
CA2558
CA2557
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ร้อยละ 0
ร้อยละ 24
ร้อยละ 52
ร้อยละ.......
3.33
2.78
1.89

0.00
5.00
5.00
5.00
3.00
3.00
3.00

ร้อยละ100
ร้อยละ100
ร้อยละ100
3.00
2.75
2.00

3.00
2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
2.00
2.00
1.00
5.00
5.00
5.00

-

3.00
1.00
1.00
3.11
2.68
2.22

3.00
1.00
1.00
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสหลักสูตร 25490211107231
1.1.1  มี มคอ.1 (เอกสารแนบหมายเลข 1.1)
1.1.2  ไม่มี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 (เอกสารแนบหมายเลข 1.2)
1.3 วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร 3231/12 กรกฎาคม 2556 (เอกสารแนบ
หมายเลข 1.3)
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน - อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(เขตพื้นที่ในเมือง) ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
- อาคารคณะอื่น ๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.5 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ระบุใน มคอ.2 และ ปัจจุบัน (เอกสารแนบ 1.5.1)
ที่ระบุใน มคอ.2
1.อาจารย์กันฑิมาลย์
จินดาประเสริฐ
2.อาจารย์ธราธร
บุ้งทอง
3.อาจารย์จรินทร์
ฟักประไพ
4. อาจารย์เปรมจิต
ทาบุรี*
5.อาจารย์มยุรี นาสา

ปีการศึกษา 2558
1.อาจารย์วรวลัญช์
ทาบุรี
2. อาจารย์ธราธร
บุ้งทอง
3.อาจารย์สุวิชชา
ศรีถาน
4.อาจารย์ ดร. กันฑิมาลย์
จินดาประเสริฐ
5.อาจารย์พัทธ์ธีรา
จินดาประเสริฐ

ปัจจุบนั (ปีการศึกษา 2559)
1.อาจารย์จรินทร์ ฟักประไพ
2. อาจารย์พัทธ์ธีรา
จินดาประเสริฐ
3.อาจารย์ ดร.กันฑิมาลย์
จินดาประเสริฐ
4.อาจารย์ธราธร บุ้งทอง
5.อาจารย์สุวิชชา ศรีถาน

หมายเหตุ
สภาฯเห็นชอบวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 (ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 11/2559)
สภาฯเห็นชอบวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 (ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 11/2559)
สภาฯเห็นชอบวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 (ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 11/2559)
สภาฯเห็นชอบวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 (ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 11/2559)
สภาฯเห็นชอบวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 (ประชุมสภาฯ ครั้งที่ 11/2559)

1.5.2 ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2—
รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
1. อาจารย์จรินทร์
ฟักประไพ

ระดับ
ปีที่จบ
กลุ่มสาขา
ชื่อหลักสูตรที่
การศึกษา การศึกษา
วิชาที่จบตาม
จบการศึกษา
ที่จบ
(พ.ศ.)
ISCED
ตรี
2534
ศศ.บ.
1015 Travel,
tourism and
leisure
0413 Management
โท
2543
บธ.ม.

and Administration

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาวิชา
ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา ที่จบการศึกษา
การท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัย
รังสิต

บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
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รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
2. อาจารย์พัทธ์ธรี า
จินดาประเสริฐ

3. อาจารย์ ดร.กันฑิมาลย์
จินดาประเสริฐ

4. อาจารย์ธราธร
บุ้งทอง.

5. อาจารย์สุวิชชา
ศรีถาน

ระดับ
ปีที่จบ
กลุ่มสาขา
ชื่อหลักสูตรที่
การศึกษา การศึกษา
วิชาที่จบตาม
จบการศึกษา
ที่จบ
(พ.ศ.)
ISCED
0321 Journalism
ตรี
2540
ศศ.บ.
and reporting

โท

2549

บธ.ม.

ตรี

2536

วท.บ.

โท

2549

บธ.ม.

เอก

2558

ปร.ด

ตรี

2534

ศศ.บ.

โท

2555

ศศ.ม.

ตรี

2555

บธ.ม.

โท

2557

ศศ.ม.

1015 Travel,
tourism and
leisure
0721 Food
Processing

สาขาวิชา
ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา ที่จบการศึกษา
สื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
การจัดการการ มหาวิทยาลัย
ท่องเที่ยว
ขอนแก่น
อุตสาหกรรม
เกษตร

1015 Travel,
tourism and
leisure
1015 Travel,
tourism and
leisure
1015 Travel,
tourism and
leisure
1015 Travel,
tourism and
leisure
0413 Management
and Administration

การจัดการ
ท่องเที่ยว

1015 Travel,
tourism and
leisure

การจัดการ
ท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
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สถาบัน
เทคโนโลยีพระ
จอมเกล้า
เจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

การจัดการ
ท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
การท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

การจัดการ
ท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
การจัดการ

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

มหาวิทยาลัย
รังสิต

มหาวิทยาลัย
ราชภัฎ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
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1.5.3 ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2-รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อาจารย์จรินทร์ ฟักประไพ.

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
ค่าน้าหนักคุณภาพ
การศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน กรณีศึกษา พระบรมธาตุนาดูน อาเภอ
0.6
เมือง จังหวัดมหาสารคาม. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 9(2) : 91-104
2. อาจารย์พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ.
3. อาจารย์ ดร. กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ
4. อาจารย์ธราธร บุ้งทอง.
5. อาจารย์สุวิชชา ศรีถาน
การรับรู้และแรงจูงใจการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในช่วงวันหยุดพักผ่อนที่มีต่อแหล่งท่องเที่ยวของอาเภอแม่แจ่ม
0.6
จังหวัดเชียงใหม่ วารสารช่อพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – ตุลาคม 2560
ผลรวมค่าน้าหนักคุณภาพ 24 %
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1.6 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
1. ผศ.ธเนศ ศรีสถิตย์
2. ผศ.ดร.ปฐมพงศ์ ณ จัมปาศักดิ์
3. อาจารย์จรินทร์ ฟักประไพ
4. อาจารย์ ดร. กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ
5. อาจารย์สุวิชชา ศรีถาน
6. อาจารย์พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ
7. อาจารย์ธราธร บุ้งทอง
8. อาจารย์ ดร.นันทนา อุ่นเจริญ
9. อาจารย์ ดร.ลินจง โพชารี
10. อาจารย์ ดร.โอชัญญา บัวธรรม
11. อาจารย์ ดร. เมษ์ธาวิน พลโยธี
12. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง
13. อาจารย์วิริยา สีบุญเรือง
14. อาจารย์วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์
15. อาจารย์ชาลิดา ทาบุรี
16. อาจารย์ปภาดา อนันต์กีรติการ

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)
1. อาจารย์อภิชาติ คาบุญเรือง
2. อาจารย์ชนิดาภา สุขเจริญ
3. อาจารย์ ดร.สิริสุดา สิริภักดิ์
4. อาจารย์ ดร.อานวย สมตัว
5. อาจารย์จรรยา ดุลยะลา
6. อาจารย์วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง
7. อาจารย์กนกกุล มาเวียง
8. อาจารย์นฤทธิพล ศรีสงกา
9. อาจารย์มนทิรา คาดี
10. อาจารย์นิธิกาญจน์ เสนาะเมือง
11. อาจารย์พูลลักษณ์ ตั้งรักษ์วฒ
ั นากุล
12. อาจารย์มนสิชา แก้วนันไชย
13. อาจารย์ชาคริยา ชุมมวล
14. อาจารย์เฉลียว ปราบพารา
15. อาจารย์ดุจตะวัน อินศร
16. อาจารย์ก่อกิจบุญ ฟูคา

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)
ไม่มี
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อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
17. อาจารย์ชิชาญา เล่ห์รักษา
18. อาจารย์กฤตนพัฒน์ สิงห์สโี ว
19. อาจารย์ณัฐนิตย์รดี สวัสดิชีวิน
20. อาจารย์เยาวภา นียากร
21. อาจารย์วรัณ มังสิงห์
22. อาจารย์ศิวดล พัฒนจักร
23.อาจารย์สรายุทธ มูลอัต
24. อาจารย์หริรักษ์ จันทิมะ

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)

17. อาจารย์ ดร. ชัยยนต์ ทองสุขแก้ง

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

2

11

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 5.คน และไม่เป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรอื่น พร้อมทั้งประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาทีจ่ ัด
การศึกษา
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผา่ น
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร.5.คน มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร.5.คนมีคุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาโท หรือ
ตาแหน่งทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาที่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผา่ น
การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา กรณีที่ครบรอบปรับปรุง (เอกสารแนบ 1.7)
ที่กาหนด
รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2555 ครบวงรอบการปรับปรุง
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้ดาเนินการตามขั้นตอนการ
จัดทาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.
2560) ได้ผา่ นสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6/2560 เมื่อ
วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งหลักสูตรจะเปิดสอนในภาคการศึกษา
1/2560
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผา่ น

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 ร้อยละอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2.1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
คะแนนเฉลี่ย

ข้อมูล
ร้อยละ 20 (1/5) x 100
ร้อยละ...
ร้อยละ24 (1.2/5) x 100

คะแนนประเมิน
(20/20) x 5 = 5.00
(24/20) x 5 = 5.00
5

2.2 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน: ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวได้มีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยเปลี่ยนจากอาจารย์วรวลัญช์ ทาบุรี (ปัจจุบนั เปลี่ยนชื่อเป็น อาจารย์ชาลิดา
ทาบุรี) เป็นอาจารย์จรินทร์ ฟักประไพ โดยหลักสูตรได้ดาเนินการตามระบบและกลไก ดังนี้

A

P

ขั้นตอนกระบวนการรับ (ระบบ)
ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน (กลไก)
จากการประเมินกระบวนการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
เมื่อปีการศึกษา 2558 ที่หลักสูตรได้กาหนดกระบวนการรับและแต่งตั้ง
เป็นแนวทางทีท่ าให้สามารถรับอาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นไปตาม
เป้าหมาย แต่เพื่อให้ระบบการบริหารจัดการหลักสูตรมีความพร้อมใน
การทางาน หลักสูตรจึงคิดว่า ควรมีการเพิ่มกระบวนการการคัดเลือก
เช่น การสอบสัมภาษณ์โดยอาจารย์ประจาหลักสูตร เป็นต้น
1. จัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อวางแผนการรับอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตร
ประจาหลักสูตรแทนอาจารย์ชาลิดา ทาบุรี โดยนาเกณฑ์ในการรับ
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่เคยกาหนดไว้ในกระบวนการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตร มาพิจารณาทบทวนและ สรุปเกณฑ์อาจารย์
ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ดังนี้
1) มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
2) มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในสาขาวิชาโดยมีคุณวุฒิอย่างต่าระดับ
ปริญญาโทสาขาการจัดการท่องเทีย่ ว และ/หรือสาขาที่มีความสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาการท่องเที่ยว เช่น การจัดการ
3) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร
4) มีวิสัยทัศน์ของการเป็นผู้นาทีด่ ี และมีความสามารถในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ดี

D

1. อาจารย์ประจาหลักสูตร 4 คนได้ร่วมพิจารณาอาจารย์ในสาขาที่มี
คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์ประจาหลักสูตร
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ผลการดาเนินงาน

C

A

2. หลังจากพิจารณาอาจารย์ในสาขาแล้วอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 4
อาจารย์ประจาหลักสูตร
คน มีมติเห็นชอบว่า อาจารย์จรินทร์ ฟักประไพมีคุณสมบัติเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด โดยปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร
แทนอาจารย์ชาลิดา ทาบุรี ต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อ
พิจารณาและดาเนินการตามขั้นตอนแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
(คาสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การจัดการท่องเที่ยว – เอกสารแนบ 2.2)
3. คณะเสนอเรื่องการขอเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการคณะการ
หลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรฯ ต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
เพื่อพิจารณาเสนอให้กรรมการวิชาการพิจารณา
4. กรรมการวิชาการเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบรายชื่อ งานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่ โดยสภา
ฯ
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครัง้ ที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน
2559 มีมติเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรชุดปัจจุบนั
5. มหาวิทยาลัยแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อทราบ
งานหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
จากการประเมินกระบวนการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร
พบว่า เป็นไปตามระบบและกลไกของหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย แต่อาจจะมีเรื่องของเวลาระหว่างการดาเนินงานที่ควรจะ
ใช้เวลาให้กระชับกว่านี้
หลักสูตรจะดาเนินการปรับเรื่องของเวลาในกระบวนการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตร
โดยใช้เวลาประมาณ 1-2 เดือนเพื่อจะได้อาจารย์ประจาหลักสูตรคน
ใหม่ที่สามารถปฏิบัตไิ ด้ครบ 5 คนตามเกณฑ์อย่างต่อเนื่อง หากมีการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร

ระบบการบริหารอาจารย์

ผลการดาเนินงาน : จากการทบทวนการปฏิบัติตามระบบบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรของปีที่ผา่ นมา หลักสูตรยัง
ดาเนินการตามระบบและกลไกภายใต้ระบบการบริหารของคณะ
ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรวิชาการจัดการท่องเที่ยว อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันวางแผนทีจ่ ะดาเนินการบริหาร
หลักสูตรในฐานะการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการทางานเฉพาะส่วนของอาจารย์ประจา
หลักสูตรเท่านั้น สาหรับอาจารย์ในสาขายังไม่ได้มีการวางระบบในการบริหารมากเท่าที่ควร
หลังจากการปฏิบตั ิตามแผนที่วางไว้ หลักสูตรได้ทบทวนการปฏิบัติตามระบบบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรของปี
การศึกษา 2559 พบว่า หลักสูตรยังไม่มีความชัดเจนในระบบอย่างเป็นรูปธรรม ในส่วนของอาจารย์ในสาขา และมี
อาจารย์ลาออกในเดือนธันวาคม 2559 (อาจารย์ ดร.ภารดี ยโสธรศรีกุล)
อาจารย์ประจาหลักสูตรจึงคิดว่าในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรจะวางระบบบริหารอาจารย์ทั้งอาจารย์ประจา
หลักสูตรและอาจารย์ในสาขาไว้ 2 แผนภาระงานหลัก คือ
1) แผนภาระงานและ อัตรากาลังระยะเวลา 5 ปี
2) แผนพัฒนาตนเอง
และมีการมอบหมายการบริหารงานหลักสูตรตามตัวบ่งชีใ้ ห้อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันปฏิบัติงาน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

ผลการดาเนินงาน หลักสูตรวิชาการจัดการท่องเที่ยวนาระบบและกลไกในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ทที่ างคณะฯ
ได้กาหนดไว้ โดยคณะฯ มีงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาตนเองในวงเงิน 7,000 บาทต่อคนในหนึ่งปีการศึกษา
ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจาหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยวทุกคนได้เข้ารับการอบรมสัมมนาในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
A

P

D

C

ขั้นตอนกระบวนการรับ (ระบบ)

ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน (กลไก)

จากการดาเนินงานในปี 2558 พบว่าอาจารย์ทุกคนได้
เข้าร่วมอบรมในการพัฒนาตนเองทางวิชาการหรือ
วิชาชีพ แต่การติดตามข้อมูลในการเข้าร่วมอบรมยังต้อง
มีการวางแผนให้เป็นระบบเพื่อการตรวจสอบ
หลักสูตรวางแผนร่วมกันวางระบบการติดตามข้อมูลใน
การเข้าร่วมอบรม รวมทั้งในการที่จะส่งเสริมให้อาจารย์
ทุกท่านไปพัฒนาตนเองทางวิชาชีพอยู่เสมอ รวมถึงการ
ขอตาแหน่งทางวิชาการ
1. ติดตามกับเจ้าหน้าที่ฝา่ ยบุคคลว่ามีอาจารย์ใน
หลักสูตรท่านใดได้ไปอบรม หรือ สัมมนาในหัวข้อที่
สามารถพัฒนาตนเอง และจัดการขอยื่นตาแหน่งทาง
วิชาการ
2. หลักสูตรร่วมกับหลักสูตรอื่นในคณะจัดทาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นหัวข้อ “จะทางานวิจัยและ
การเขียนบทความวิจยั บทความวิชาการอย่างไร เพื่อก้าว
สู่การขอตาแหน่งทางวิชาการ/ตาแหน่งงานทีส่ ูงขึ้น”
(เอกสารแนบ 4.1)
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้เข้าร่วมอบรม “การ
เขียนตาราและเอกสารประกอบการสอนให้ได้มาตรฐาน
เพื่อเสนอขอตาแหน่งทางวิชาการแบบมุ่งเป้า” ณ คณะ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วันที่ 29 มิ.ย. 2560
1.จากการติดตาม ตรวจสอบ พบว่าในปีการศึกษา 2559
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้เข้าร่วมอบรมในการ
พัฒนาตนเอง สาหรับอาจารย์ผสู้ อนพบว่ามีการเข้าร่วม
อบรมไม่ถึง 100 % อาจจะมาเนื่องมาจากงบประมาณ
ที่ไม่เพียงพอในการเข้าอบรม
2. สาหรับการขอยื่นตาแหน่งทางวิชาการ พบว่า
อาจารย์จรินทร์ ฟักประไพ อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์วรรณา คาปวนบุตร อาจารย์วนั ทกาญจน์
สีมาโรฤทธิ์ และ อาจารย์วิริยา สีบุญเรือง
อาจารย์ผู้สอนในสาขาการจัดการท่องเที่ยว ได้

อาจารย์ประจาหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน

A

ดาเนินการขอตาแหน่งทางวิชาการ ระดับผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ (เอกสารแนบ 2.2 ตัวบ่งชี้4.2)
3. อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 3 คนไม่มีผลงาน
ทางวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร ซึ่งไม่เป็นไปตาม
แผนพัฒนาตนเองที่กาหนดไว้
1. ติดตามการเข้าร่วมอบรม จัดเก็บรายงานการเข้าร่วม
อบรมและค้นข้อมูลการจัดโครงการอบรมทางวิชาการ
ด้านท่องเที่ยว เพื่อนามาประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์ใน
หลักสูตรได้ทราบ
2. ทบทวนว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน
คนใดที่ต้องยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ และให้อาจารย์ที่
ยังไม่ได้ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการทาแผนพัฒนาตนเอง
และอาจจัดโครงการเชิญผู้เชี่ยวชาญมาเป็นพี่เลี้ยงหรือ
แต่งตั้งทีมพี่เลี้ยงภายในคณะให้คาปรึกษาในการเลือก
หัวข้อวิจัย วิธีการวิจัย การเขียนบทความวิจัยเป็นการ
สร้างบรรยากาศทางวิชาการ
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรวางแผนในการจัดทา
แผนงานร่วมกันในการกากับติดตามการทางานวิจัย
การตีพิมพ์ โดยทารายงานความก้าวหน้าเป็นระยะเวลา
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน

อาจารย์ประจาหลักสูตร

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ.3..คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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2.3 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์
ผลที่เกิด:
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปีการศึกษา
จานวนอาจารย์

2556
2557
2558
2559
5 คน
5 คน
5 คน
5 คน
ครบตามเกณฑ์ ครบตามเกณฑ์
ครบตามเกณฑ์ ครบตามเกณฑ์
ร้อยละ
100
100
100
100
จากตารางอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตร พบว่าในปีการศึกษา 2556 – 2559 หลักสูตรสาขาวิชา
การจัดการท่องเที่ยวมีอาจารย์ประจาหลักสูตรครบตามจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยปีการศึกษา 2559
(สิงหาคม 2559) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (อาจารย์ชาลิดา) ได้ลาออกจากการเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เพื่อดารงตาแหน่งรองคณบดีฝา่ ยบริหารคณะ
อาจารย์ประจาหลักสูตรจึงได้ประชุมวางแผนระบบและกลไกการรับอาจารย์ประจาหลักสูตรท่านใหม่ตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัย และดาเนินการตามระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรของหลักสูตรจนได้รับการ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ให้อาจารย์จรินทร์
ฟักประไพ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
ความพึงพอใจของอาจารย์

ผลที่เกิด อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีการประชุมในการวางแผน กากับ ดูแล ประเมินผลและทบทวนการ
ดาเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการตลอดปีการศึกษา 2559 โดยให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน มีส่วนร่วมในการ
เสนอความคิด เพื่อการดาเนินงานที่มีคุณภาพแสดงถึงความพึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตร โดยหลักสูตรได้มี
การสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร เมื่อสิ้นปีการศึกษา 2559 โดยมี
กลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 5 คน พบว่ามีผลความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
สารวจใน
ปีการศึกษา 2557
ประเด็น
ค่าเฉลี่ย แปลผล
1. ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.24
มาก
2. ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร
4.56
มากที่สุด
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน
4.17
มาก
ค่าเฉลี่ยรวม 4.32
มาก

สารวจใน
ปีการศึกษา 2558
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
4.84
มากที่สุด
5
มากที่สุด
4.83
มากที่สุด
4.89
มากที่สุด

สารวจใน
ปีการศึกษา 2559
ค่าเฉลี่ย
แปลผล
4.30
มาก
3.97
มาก
4.09
มาก

จากผลการสารวจแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรทัง้ 5 คน ต่อการบริหารหลักสูตร
พบว่า ในปีการศึกษา 2559 มีแนวโน้มค่าคะแนนความพึงพอใจลดลงเมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2557 และ 2558 ซึ่ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้วิเคราะห์ว่าเหตุใดที่การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 2 ด้าน คือ
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และ ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตรลดลง น่าจะเกิดจากการชี้แจงแนะนาและ
การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร ซึ่งทาให้แต่ละท่านเข้าใจในการบริหาร
หลักสูตรมากยิ่งขึ้น และมองว่าการบริหารหลักสูตรของตนเองอาจจะยังไม่เป็นไปตามตัวบ่งชี้เท่าที่ควร จึงทาให้การ
ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คนสอดคล้องกับหลักการเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ.3.คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน การรับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-ผลการดาเนินงาน
การรับนิสิต
ผลการดาเนินงาน หลักสูตรได้รับนโยบายจากมหาวิทยาลัยให้ดาเนินการวางแผนการรับและปฏิบัติตามกระบวนการ
รับนิสิตใหม่ของ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (P) ผ่านกระบวนการประชุมของอาจารย์ประจาหลักสูตร ทั้งระบบโควตา
รับตรงทั่วประเทศของมหาวิทยาลัย ระบบการคัดเลือกกลาง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Admission)
และระบบการรับตรงของคณะ กระบวนการรับสมัครเริ่มจากการกาหนดจานวนรับและคุณสมบัติของผู้สมัคร การ
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครทั้งทางเว็บไซต์ และการสมัครด้วยตนเอง การประกาศรายชื่อผู้มีสทิ ธิ์เข้ารับการคัดเลือก
การสอบคัดเลือก การประกาศรายชื่อ และการรายงานตัว โดยหลักสูตรมีกระบวนการรับนิสิต 3 ระบบ คือ 1) โควตา
รับตรง 2) ระบบการคัดเลือกกลาง แอดมิชชั่น และ 3) ระบบการรับตรงของคณะ จานวน 2 ครั้ง (ในปีการศึกษา
2558 หลักสูตรได้ใช้ระบบและกลไกทั้ง 3 ระบบมาใช้ในการรับนิสิต เมื่อสิน้ สุดกระบวนการรับ จานวนนิสิตที่แรกเข้า
คือ 341 คนซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนดไว้คือ 300 คน หลักสูตรจึงไม่ได้ปรับกระบวนการรับนิสิตใหม่)
เมื่อผ่านกระบวนการคัดเลือกตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยส่งรายชื่อผู้มสี ิทธิส์ อบ หลักสูตรมี
กระบวนการคัดเลือกนิสิต โดยทั้ง 3 ระบบ หลักสูตรใช้การสัมภาษณ์ เพื่อทดสอบความรู้ดา้ นท่องเที่ยว ความสามารถ
ในการสื่อสารภาษาอังกฤษ การมีทัศนคติต่อวิชาชีพการท่องเทีย่ ว และความสามารถพิเศษ
(C) ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่องเทีย่ ว ที่ได้วางแผนจานวนการรับนิสิต 300 คน เมื่อ
สิ้นสุดกระบวนการรับนิสติ ทั้ง 3 ระบบ สรุปจานวนนิสิตประจาปีการศึกษา 2559 คือ 410 คน เป็นไปตามเป้าหมาย
แต่กระบวนการปฏิบัติ อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ได้มีการชี้แจงแนวทางการสอบสัมภาษณ์ให้กับอาจารย์ผสู้ อบ
สัมภาษณ์ทราบ และยังไม่ได้สรุปเพื่อทบทวนผลการสอบสัมภาษณ์เพื่อตรวจสอบคุณภาพของผู้ที่จะเข้ามาศึกษาต่อใน
หลักสูตรมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
(A) เพื่อให้กระบวนการรับนิสติ เป็นระบบที่มีคุณภาพมากกว่านี้ และให้ได้นิสิตใหม่ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่
หลักสูตรต้องการ อาจารย์ประจาหลักสูตรควรมีการประชุมร่วมกับอาจารย์ผสู้ อบสัมภาษณ์ทุกท่าน เพื่อจะได้ทาความ
เข้าใจตรงกันถึงแนวทางการสอบสัมภาษณ์
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ผลการดาเนินงาน อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันทบทวนกิจกรรมการเตรียมความพร้อมเมื่อปีที่ผา่ นมา พบว่า
หลักสูตรได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมของนิสิต 2 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการสาหรับการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่
ทางด้านหลักสูตร การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ข้อมูลต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับนิสิตใหม่ ซึ่งโครงการทั้ง 2 โครงการนี้เป็น
ประโยชน์สาหรับนิสิตใหม่ ดังนัน้ ปี 2559 อาจารย์ประจาหลักสูตรจึงวางแผนร่วมกับฝ่ายวิชาการ คณะ ในการจัด
โครงการทั้ง 2 โครงการ ได้แก่
โครงการที่ 1 เป็นโครงการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักสูตร รายวิชา การลงทะเบียน รวมทั้งได้พบอาจารย์ที่
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
ปรึกษาในการให้คาแนะนาด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ช่องทางการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ดาเนินการร่วมกับฝ่าย
วิชาการคณะ จากการประเมินโครงการพบว่านิสิตส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการจัดโครงการและสิ่งทีน่ ิสิตได้รับรู้อยู่
ในระดับมาก แต่ระยะเวลาในการพบอาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาค่อนข้างน้อย
ในปีการศึกษาต่อไป อาจารย์ประจาหลักสูตรจะจัดโครงการนิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อจะได้ให้อาจารย์ที่
ปรึกษาได้มีเวลาพูดคุย และสอบถามปัญหาต่าง ๆ ที่นสิ ิตใหม่ต้องการคาแนะนาได้มากขึ้น
โครงการที่ 2 ร่วมกับมหาวิทยาลัยและคณะได้จัดปฐมนิเทศนิสิต ปีการศึกษา 2559 เพื่อเตรียมความพร้อมในการ
เรียนและเพิ่มทักษะในการดารงชีวิตในมหาวิทยาลัย
นอกจากโครงการที่จัดร่วมกับคณะแล้ว หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวได้จดั โครงการเตรียมความพร้อม
นิสิตใหม่ ประจาปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 โดยร่วมกับหลักสูตรสาขาการจัดการโรงแรม และ
สาขาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ในการแนะนาหลักสูตร การเรียนการสอนในกลุ่ม
รายวิชา ความสาคัญของการสื่อสารภาษาอังกฤษ การเตรียมตนเองสาหรับการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย การเข้าร่วม
กิจกรรมที่คณะ และมหาวิทยาลัยจัด ตลอดจนปลูกจิตสานึกในวิชาชีพการบริการด้านการท่องเที่ยว
จากการสังเกตการณ์เข้าร่วมรับฟังการบรรยายของอาจารย์ พบว่านิสิตบางกลุ่มยังไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าที่ควร
และยังไม่สามารถทราบความต้องการของนิสิตใหม่ที่ชัดเจน อาจารย์ประจาหลักสูตรจึงได้จัดทาแบบสารวจความ
ต้องการในการสร้างความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย จานวน 5 ข้อ ได้แก่ ข้อที่ 1. การวางแผนลงวิชาเรียน
และขั้นตอนการลงทะเบียน ข้อที่ 2. แนะแนวเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร ข้อที่ 3 ทบทวนและปรับพื้นฐานระดับ
ภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย ข้อที่ 4. บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษา และข้อที่ 5. แนวทางการ
ประกอบอาชีพ
โดยให้นิสิตรหัส 59 เป็นผู้ตอบแบบสารวจทางเฟสบุ๊ค ผลสรุปความต้องการมากทีส่ ุดคือ ทบทวนและปรับพื้นฐาน
ระดับภาษาอังกฤษเพื่อศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย แต่หลักสูตรยังไม่ได้ดาเนินการจัดโครงการปรับพื้นฐานระดับ
ภาษาอังกฤษให้กับนิสิตรหัส 59 ดังนั้นอาจารย์ประจาหลักสูตรจะนาโครงการดังกล่าวมาดาเนินการจัดในปี 2560
สาหรับนิสิตรหัส 59 โดยทาพร้อมกับนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2560

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ.2.คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
3.2 ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2555
2556
2557
2558
2559

จานวนที่ประกาศรับ

จานวนผู้สมัคร

จานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

จานวนผู้มารายงานตัว

จานวนที่ลงทะเบียนเรียน

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

300

-

300

1141

-

1141

866

-

866

243

-

243

159

1

160

300

-

300

1077

-

1077

673

-

673

325

-

325

207

2

209

300

-

300

1015

-

1015

363

-

363

222

-

222

205

-

205

300

-

300

1169

-

1169

739

-

739

378

-

378

341

-

341

410

-

410

ข้อมูล จานวนนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนแรก ณ วันที่ 30 มีนาคม 2560

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2555
2556
2557
2558
2559

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2555
2556
2557
2558
2559

2555
ปกติ

พิเศษ

179

-

จานวนนิสิตคงอยู่
2557

2556
รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

2559

2558
ปกติ

พิเศษ

รวม

179 172

1

173 165

1

166 161

1

162

248

1

249 222

2

224 213

2

215

227

-

227 212

-

212

330

-

330

จานวนที่รับเข้า

2555
ปกติ

พิเศษ

ปกติ

พิเศษ

พิเศษ

รวม

410

-

410

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
2557

2556
รวม

ปกติ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

2558

2559

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

215

-

215

134

-

134

24

-

24

275

-

275

180

242

-

242

2

341

-

341

410

-

410

180
2

3.3 รายงานผลการดาเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.2-ผลการดาเนินงาน
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี

ผลการดาเนินงาน อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันทบทวนระบบการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวในปีทผี่ ่านมา ทีไ่ ด้วางไว้ คือ กาหนดให้อาจารย์ในสาขารับผิดชอบเป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาสลับปีการศึกษา เช่น
อาจารย์ธราธร บุง้ ทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตรหัส 58 และนิสิตรหัส 60 เป็นต้น และกาหนดจานวนนิสิตในที่
ปรึกษาโดยประมาณ 40 – 45 คนต่ออาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละปีการศึกษา ส่วนใหญ่อาจารย์จะทราบบทบาทหน้าที่
การเป็นอาจารย์ทปี่ รึกษาตามระบบของคณะอยู่แล้ว (เอกสารแนบ 3.3)
ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ ดร.ภารดี ยโสธรศรีกุลได้ลาออก (ธันวาคม 2559) อาจารย์ประจาหลักสูตรได้
ประชุมกันเรื่องการย้ายนิสิตในที่ปรึกษาของอ.ดร.ภารดีไปให้อาจารย์วนั ทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์ และ อาจารย์ ดร.
กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ รับผิดชอบดูแลแทน เพื่อนิสิตจะได้มีอาจารย์ดูแลและให้คาปรึกษาได้อย่างต่อเนื่อง โดย
ฝ่ายวิชาการได้ประกาศแจ้งให้นสิ ิตทราบในระบบลงทะเบียนของนิสิต
หลักสูตรยังใช้เอกสารสาหรับการเข้าพบอาจารย์ทปี่ รึกษา (เล่มม่วง) ซึ่งจะให้นิสิตนาเอกสารเล่มนี้ไปให้อาจารย์ที่
ปรึกษาเซ็นในวันที่ได้เข้าขอคาปรึกษา
จากการติดตาม ควบคุมการให้คาปรึกษา โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ร่วมเข้าโครงการจัดการความรู้ครั้งที่ 2
ร่วมกับฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พบปัญหาและอุปสรรคในกระบวนการให้คาปรึกษาแก่นสิ ิต ดังนี้
นิสิตไม่มาตามตารางนัดพบที่อาจารย์ปรึกษาวางไว้ นิสิตบางส่วนยังไม่เคยพบอาจารย์ทปี่ รึกษาโดยเฉพาะนิสิตปี 1
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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การติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาบางท่านลาบาก นิสิตไม่มีการนัดหมายอาจารย์ทปี่ รึกษาก่อนเข้าพบ อาจารย์ที่ปรึกษาบาง
ท่านก็ไม่ได้นัดนิสิต นอกจากนี้หลักสูตรยังคงใช้เอกสารการเข้าพบอาจารย์ทปี่ รึกษาทีไ่ ด้กาหนดให้นิสิตเข้าพบอาจารย์
ที่ปรึกษาอย่างน้อย 3 ครั้ง ซึ่งนิสิตก่อนจะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพต้องนาเอกสารเล่มนี้มาให้กับฝ่ายพัฒนานิสิตที่
ดูแลเรื่องการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพใช้ประกอบการขอฝึกงาน หากไม่มีลายเซ็นอาจารย์ทปี่ รึกษาครบ 3 ครั้ง ก็จะไม่
อนุญาตให้ไปฝึกงาน ซึ่งพบว่านิสิตบางคนให้อาจารย์เซ็นชื่อในเอกสารช่วงระยะเวลาก่อนออกฝึกงานไม่กี่วนั
ระดับความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
ค่าเฉลี่ย
แปลผล

ปีการศึกษา
2557 2558 2559
4.06
4.30
4.07
มาก
มาก
มาก

จากการสารวจความพึงพอใจนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปีตามตารางระดับความพึงพอใจของนิสิตต่ออาจารย์ที่
ปรึกษา เปรียบเทียบ 3 ปีการศึกษา พบว่า ระดับความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ยที่ลดลงจากปี 2558 อยู่ที่ 0.23 แสดงว่าการ
ทาหน้าที่ของอาจารย์ทปี่ รึกษาอาจจะยังไม่เต็มที่และระบบการให้คาปรึกษาไม่เป็นไปตามแผนที่กาหนด ซึ่งอาจารย์
ประจาหลักสูตรได้วิเคราะห์จากผลการประเมินความพึงพอใจนิสิตต่ออาจารย์ทปี่ รึกษารายข้อ ประจาปีการศึกษา
2559 โดยรายข้อ 3 อันดับที่มีคา่ เฉลี่ยน้อยที่สุด ดังนี้ 1) การให้คาแนะนาเกี่ยวกับทุนการศึกษา (3.80) 2) การจัด
กิจกรรมร่วมกันระหว่างนิสิตและอาจารย์ทปี่ รึกษา (3.82) และ 3) อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาให้คาปรึกษาต่อนิสิตอย่าง
เพียงพอ (3.89) อาจารย์ประจาหลักสูตรวางแผนร่วมกับรองคณบดีฝา่ ยวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาจัด
โครงการจัดการความรู้ครั้งที่ 2 ในหัวข้อกระบวนการให้คาปรึกษา ผลการทา KM อาจารย์ประจาหลักสูตรจะได้นา
แนวปฏิบัตทิ ี่ดีไปใช้ในการวางแผนการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตหลักสูตรวิชาการจัดการท่องเที่ยว ปี
การศึกษา 2560 คือ กาหนดแนวปฏิบัติการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาของหลักสูตรโดยถือเป็นแนวปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน และจัดปฏิทินตารางการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อยปีละ 2 – 4 ครั้ง พร้อมให้อาจารย์ทาสรุปรายงาน
ผลให้คาปรึกษา ปัญหาที่พบและข้อเสนอมายังอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อดาเนินการปรับแก้ไข
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผลการดาเนินงาน.อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ทบทวนการดาเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของปี 2558 พบว่าโครงการทีด่ าเนินการเป็นกิจกรรมในรายวิชามากกว่ากิจกรรม
นอกเหนือจากการเรียนการสอน ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ดาเนินงาน ดังนี้
ขั้นตอนกระบวนการ (ระบบ)
ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
ด้วยหลักสูตรจัดโครงการ/กิจกรรมที่อยู่ในส่วนของรายวิชามากกว่าการจัด อาจารย์ประจาหลักสูตร
กิจกรรมนอกเหนือจากการเรียนการสอน ซึ่งทาให้การพัฒนาศักยภาพนิสิต
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ให้แก่นิสิตไม่ได้เกิดผลดีต่อนิสิต
A
เท่าที่ควรจะเป็น หลักสูตรจะวางแผนจัดโครงการหรือกิจกรรมที่จะทาให้
นิสิตเกิดทักษะ 3 ด้านได้แก่ 1) ทักษะด้านชีวิตและอาชีพ 2) ทักษะด้าน
การเรียนรู้และนวัตกรรม และ 3) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
1. ประชุมวางแผนในการจัดโครงการหรือกิจกรรมที่จะให้นิสิตแต่ละชัน้ ปี อาจารย์ประจาหลักสูตร
ได้เข้าร่วมเพื่อให้เกิดพัฒนาทักษะทั้ง 3 ด้าน โครงการทีจ่ ะจัดให้แต่ละชั้นปี
P
ต้องสอดคล้องกับความต้องการ และ ความพร้อมของนิสิต ได้แก่
1. โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ สอดคล้องกับทักษะด้านชีวิตและ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อาชีพ สาหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (ภายใต้ระบบและกลไกของคณะ)
1. จัดโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ร่วมกับคณะ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
2. การส่งนิสิตสาขาการจัดการท่องเที่ยว จานวน 3 คนเข้าร่วมการแข่งขัน
ตอบคาถามระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรม และธุรกิจการบิน
รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่ 5 ประจาปี 2559 วันที่ 2 กันยายน 2559
จัดโดยคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คณะสนับสนุนงบประมาณ หลักสูตรจะดาเนินการคัดเลือกนิสติ และนา
นิสิตเข้าร่วม สรุปสิ่งทีน่ ิสิตได้รับจากการเข้าร่วมในครั้งนี้ คือ การเรียนรู้ที่
จะต้องเตรียมพร้อมตัวเองทั้งด้านความรู้โดยการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์
ได้พบปะเพื่อนร่วมวิชาชีพ (ในอนาคต) จากสถาบันการศึกษาทีส่ อนด้าน
การท่องเที่ยว โรงแรม การบิน ที่ก่อให้เกิดมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน การรู้
ศักยภาพตนเองและจุดทีต่ ัวเองต้องพัฒนาเพื่อคุณภาพในการใช้ชีวิตทีด่ ีขึ้น
D ในอนาคต การแก้ปัญหา การตัดสินใจ การทางานเป็นทีม มีแรงบันดาลใจ
ที่จะประสบความสาเร็จ ในอาชีพ นับว่าเป็นโอกาสที่ดีให้กับนิสติ ที่จะ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ดา้ นวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว และเปิดโลกทัศน์
ที่กว้างให้กับนิสิต (เอกสารแนบ 3.3)
3. การเข้าร่วมโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC ที่จัด
โดยสโมสรนิสิตคณะการท่องเทีย่ วและการโรงแรม วันที่ 23 เม.ย.2560
มีนิสิตสาขาการจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วม 15 คนจากจานวนนิสติ ทั้งหมด
80 คน
4. การส่งนิสิตสาขาการจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย ใน
โครงการ Olympus : Every Picture Tells A Story by National
Geographic Thailand นายศรายุทธ จรกรณ์ นิสิตชั้นปี 4 ได้รับรางวัล
ภาพถ่ายยอดเยี่ยม
C 1. การวางแผนของอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ได้กาหนดโครงการ/กิจกรรม อาจารย์ประจาหลักสูตร
ให้ครอบคลุมครบทั้ง 3 ทักษะ
2. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC มีจานวนนิสิตสาขา
การจัดการท่องเที่ยวเข้าร่วมเป็นจานวนน้อย และเป็นการจัดโดยสโมสร
นิสิต
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องวางแผนวิเคราะห์กิจกรรมว่ากิจกรรมใด
อาจารย์ประจาหลักสูตร
พัฒนาทักษะด้านใดให้ครบทั้ง 3 ทักษะ โดยต้องคานึงถึงความเหมาะสม
และความต้องการพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้ของนิสิตแต่ละชัน้ ปี โดยให้
นิสิตทุกชัน้ ปีเข้าร่วมกิจกรรมตามที่ระบุไว้
A
2. เสนอโครงการและของบประมาณจากคณะในการเข้าร่วมกิจกรรม
การแข่งขัน การประกวดที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งจัดโดยสถาบัน
ภายนอกมหาวิทยาลัย
3. การจัดทาแบบประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยนิสิต
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ประเมินตนเอง

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

3.4 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ —ตัวบ่งชี้ที่ 2.1
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มีผู้สาเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2558) จานวน 130.คน ดาเนินการ
สารวจผลการประเมินคุณภาพผู้สาเร็ จการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จานวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 25.38 ของ
ผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 4.39 รายละเอียดดังตาราง
ที่
1
2
3
4
5

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่กาหนดใน มคอ.2
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้
ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินภาพรวม

ค่าเฉลี่ย คะแนนประเมิน
4.60 คะแนน
4.32 คะแนน
4.23 คะแนน
4.58 คะแนน
4.16 คะแนน
4.39 คะแนน

3.5 รายงานผลการดาเนินงาน ข้อมูลภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต —ตัวบ่งชี้ที่ 2.2—
ข้อมูลพืน้ ฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
ร้อยละได้งานทา: 93.28 สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)

จานวน
130
126
111
(48)
(63)

ร้อยละ
100
96.92

0
7
0
0
1
4.66. คะแนน

*ข้อมูลจากระบบภาวการณ์ทางานของบัณฑิต ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2560
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3.6 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต —ตัวบ่งชี้ที่ 3.3—
ผลการดาเนินงาน
การคงอยูข
่ องนิสิต
ผลที่เกิด…จากตารางอัตราการคงอยู่และอัตราการสาเร็จการศึกษาของแต่ละรุ่น นับจากปีการศึกษา 2555 – 2559
พบว่า อัตราการคงอยู่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ปี 2557 ร้อยละ 84.30 ปี 2558 ร้อยละ 89.15 และปี 2559 ร้อยละ
93.41 แสดงว่า จานวนนิสิตที่ยงั คงศึกษาอยู่ในหลักสูตรมีจานวนที่สูงขึน้ เมื่อเทียบกับจานวนรับเข้า
แต่ละปีการศึกษา มีแนวโน้มที่ดตี ่ออัตราการคงอยู่ของนิสิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
อัตราการคงอยู่และอัตราการสาเร็จการศึกษาของแต่ละรุ่น
ปีการ
ศึกษา

จานวน
รับเข้า

2555
2556
2557
2558
2559

215
275
242
341
410

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร

2558
134
-

2559
24
180
2
-

2560
-

จานวนที่ลาออกและตัด
ชื่อออกสะสมจนถึง
สิ้นปีการศึกษา 2559

ร้อยละ
อัตราการ
คงอยู่

ร้อยละอัตรา
การสาเร็จ
การศึกษา

53
66
38
37
27

75.35
76.00
84.30
89.15
93.41

73.49
65.45
-

การสาเร็จการศึกษา

ผลที่เกิด จากตารางอัตราการคงอยู่และอัตราการสาเร็จการศึกษาของแต่ละรุ่น นับจากปีการศึกษา 2555 – 2559
พบว่า การสาเร็จการศึกษาของนิสิต จากนิสิตแรกเข้าปีการศึกษา 2555 -2556 แนวโน้มจานวนนิสิตที่สาเร็จ
การศึกษาของนิสิตปีการศึกษา 2555 ร้อยละ 73.49 (หากนับเฉพาะจานวนนิสติ ที่สาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของ
หลักสูตร คือนิสิตสาเร็จการศึกษาปี 2558 มีจานวนนิสิต 134 คน ร้อยละ 62.32 เมื่อเทียบกับจานวนนิสิตแรกเข้า)
แต่จะมีนิสิตปีการศึกษา2555 จานวน 24 คน ที่สาเร็จการศึกษาในปีถัดมา ส่วนนิสติ ปีการศึกษา 2556 ที่สาเร็จ
การศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตร คือ นิสิตสาเร็จการศึกษา ปี 2559 มีจานวน 180 คน ร้อยละ 65.45 เมื่อเทียบ
อัตราการสาเร็จการศึกษาของ 2 ปีแล้ว มีแนวโน้มทีน่ ิสิตสาเร็จการศึกษาเพิ่มขึ้นเพียง ร้อยละ 3.13 แม้จะเป็น
แนวโน้มที่ดี แต่เมื่อพิจารณาอัตราการสาเร็จการศึกษาแล้ว นิสิตควรมีอัตราสาเร็จการศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 70 เมื่อ
เทียบกับจานวนนิสิตแรกเข้า
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต

ผลที่เกิด
ปีการศึกษา

ความพึงพอใจของนิสิตต่อ
การจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต

2557

2558

2559

ค่าเฉลี่ย
แปลผล

3.86
มาก

3.81
มาก

3.75
มาก

จากตารางความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต ตั้งแต่ปี 2557 – 2559 มีแนวโน้มความพึง
พอใจลดลง โดยการสารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อการร้องเรียนของนิสิตหลักสูตรการจัดการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4
จานวน 138 คน ซึ่งมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการร้องเรียนของนิสติ ดังนี้
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ผลการดาเนินงาน
- อยากให้เจ้าหน้าที่สนใจในการร้องเรียนของนิสิตให้มากขึ้น และใช้ลักษณะท่าทาง น้าเสียงให้ดีกว่านี้เมื่อนิสิตขอ
คาแนะนา
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิเคราะห์จากผลการสารวจความพึงพอใจฯ มีหัวข้อ 3 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 3 อันดับ
ได้แก่ 1) การได้รับความเป็นธรรมของนิสิต (3.58) 2) มีกฎหมาย ระเบียบ หรือประกาศของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ที่ชัดเจน เรื่องการร้องเรียนหรืออุทธรณ์ของนิสิต (3.60) 3) มีช่องทางการร้องเรียนหรืออุทธรณ์ของนิสิตที่เหมาะสม
และหลากหลาย
จากข้อมูลข้างต้น พบว่าระบบการจัดการข้อร้องเรียนของหลักสูตรยังไม่เป็นที่พึงพอใจของนิสิต หรือนิสิตอาจจะยัง
ไม่ทราบกระบวนการร้องเรียนเมื่อนิสิตมีเรื่องร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องวางระบบการจัดการข้อร้องเรียน และจัดทาช่องทางร้องเรียนเพิ่มจากเดิมให้นิสิต
สามารถส่งเรื่องร้องเรียนหรืออุทธรณ์ให้กับหลักสูตรได้รวดเร็ว

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ.3.คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
4.1 ข้อมูลรายวิชา (เอกสารแนบ 4.1)
ภาคการศึกษา 1 / 2559
ชื่อรายวิชา

A

B+

B

S

U W

1.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

47 59 56 152 79 24 10 40

-

-

4

471

427

2.จิตวิทยาอุตสาหกรรมบริการ

20 29 62 208 278 52 32 20

-

-

-

701

681

3.กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับ
อุตสาหกรรมบริการ

8

11 11

11

4

2

-

-

-

-

3

50

47

4.การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 9

17 27

91

53

5

3

3

-

-

1

209

205

5.ศิลปะและวัฒนธรรมไทยเพื่อการท่องเที่ยว

71 93 99 130 123 5

1

-

-

-

-

522

522

6.การขายและการตลาดเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว

17 42 59

16

3

1

-

-

-

3

205

202

7.สัมมนาเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรม

37 103 156 167 33

9

1

3

-

-

1

510

506

8.ระบบสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมบริการ

62 105 197 100 42

4

3

4

-

-

1

518

513

9.แหล่งท่องเที่ยวสาคัญของโลก

9

14 19

48

33

8

6

3

-

-

-

140

137

10.เทคนิคการปฏิบัติงานมัคคุเทศก์

10 24 23

20

3

2

-

3

-

-

3

88

82

11.การจัดการวิกฤติการท่องเที่ยว

22 27 103 139 45

1

1

-

-

-

2

340

338

-

-

-

-

-

-

63

63

64

16

C

3

D+

D

จานวนนิสิตที่ จานวนนิสิต
ลงทะเบียนเรียน ทีส่ อบผ่าน

F

12.การจัดการแหล่งมรดกทางประวัติศาสตร์และ
10 20 14
วัฒนธรรม

C+
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13.การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

14 15 17

28

11

1

2

1

-

-

-

89

88

14.การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในอีสาน

14 19 32

18

13

7

4

-

-

-

1

108

107

15.การดาเนินงานและการจัดการการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ

43 38 87

79

29

2

2

-

-

-

-

280

280

16.เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

-

-

-

-

-

-

212 -

-

212

212

-

-

ภาคการศึกษาที่ 2/2559
ชื่อรายวิชา

A

B+

B

D

F

S

U W

1.อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

49 60 59 108 80 10

9

55

-

-

12

442

375

2.การจัดการทรัพยากรท่องเที่ยว

59 58 63 128 49 17 12

9

-

-

-

395

386

3.นวัตกรรมการบริการ

9

-

-

-

-

-

76

76

4.ประวัติศาสตร์ไทยเพื่อการท่องเที่ยว

39 48 60 113 78 27 20

8

-

-

-

393

385

5.พฤติกรรมนักท่องเที่ยว

53 75 178 359 126 18

21

-

-

1

840

818

6.การจัดการทรัพยากรมนุษย์สาหรับอุตสาหกรรม
18 26 66 237 261 51 14 13
บริการ

-

-

-

686

673

7.โลจิสติกส์สาหรับการบินและการขนส่ง
นักท่องเที่ยว

46 43 79

8.การจัดการธุรกิจนาเทีย่ ว

28 49 79 109 28

21

35

80

C

จานวนนิสิตที่ จานวนนิสิต
ลงทะเบียนเรียน ทีส่ อบผ่าน

D+

9

C+

1

1

9

6

1

-

-

-

303

302

-

1

-

-

-

295

294

9.กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพสาหรับ
อุตสาหกรรมบริการ

66 85 126 198 119 19 10 24

-

-

9

656

623

10.หลักการมัคคุเทศก์

18 34 46

18

3

-

15

-

-

7

218

196

11.วิทยาระเบียบวิธวี ิจยั การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม

42 73 185 174 35

5

-

1

-

-

-

515

514

12.การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน

16 19 33

64

54

3

1

1

-

-

-

191

190

13.ศิลปะการต้อนรับอย่างไทย

6

97 13

19

2

1

-

-

-

-

-

138

138

14.การดาเนินงานและการจัดการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ

6

1

9

8

7

1

2

-

-

-

-

34

34

15.นันทนาการกลางแจ้ง

7

13 16

34

12

-

-

-

-

-

-

82

82

16.การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

28 33 47

82

23

2

1

-

-

-

-

216

216

17. การท่องเที่ยวในประเทศอาเซียน

5

-

2

1

3

-

-

-

-

-

-

11

11

18.เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

-

-

-

-

-

-

-

-

201 2

-

203

201

19.การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยว 2

-

-

-

-

-

-

-

-

188 -

-

188

188

77

38 10
1

4.2 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้ผดิ ปกติ

มาตรการแก้ไข

-

-

-

-

-

-
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4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้

-

-

-

-

-

4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ชื่อรายวิชา
1.ระบบสารสนเทศสาหรับอุตสาหกรรมบริการ

2.การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

ปีการศึกษา 2559
ภาคการศึกษา
ผลการประเมินโดยนักศึกษา
1
- เวลาเรียนไม่เพียงพอ การมอบ
หมายงานกลุม่ แต่ละกลุม่ บางกลุม่
เรียนได้รับการมอบหมายงานกลุม่
แต่บางกลุ่มเรียนยังไม่ได้รับการ
มอบหมายงาน
1
อาจารย์สั่งงานยากมาก และเยอะ
เกินไปค่ะ

3.โลจิสติกส์สาหรับการบินและการขนส่ง
นักท่องเที่ยว

2

4.วิทยาระเบียบวิธีวิจยั การท่องเทีย่ วและ
การโรงแรม

2

5.การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2

6. เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับธุรกิจโรงแรม
และที่พัก

2

7.การดาเนินงานและการจัดการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพ

2

- อาจารย์ไม่มีชีทมาให้ในห้อง
เรียนทาให้ไม่เข้าใจและไม่เห็น
ภาพในสื่อ
- อาจารย์น่าจะแจกชีทก่อนเรียน
เพราะเรียนไม่ค่อยรู้เรื่องเลย วิชา
และเนื้อหาน่าเรียนมาก
- คอมพิวเตอร์ในห้องชอบมีปัญหา
ใช้ไม่ได้ทุกเครื่อง
- ห้องที่ใช้ในการเรียนไม่เหมาะสม
สาหรับการเรียนวิชานี้ เนื่องจาก
คอมพิวเตอร์ที่ใช้ไม่ได้ และเก้าอี้
ไม่เพียงพอต่อจานวนนิสิต
- ข้อสอบที่เป็นรูปภาพมันเป็นขาว
ดาทาให้มองยาก

แผนการปรับปรุง
จัดการสอนชดเชย และ
ใช้ช่องทางในการสื่อสาร
กับนิสิตเรื่องการ
มอบหมายงาน
แนะนา/ชี้แจงการทางาน
ที่มอบหมายให้นิสติ ทา
เป็นกลุ่มย่อย
อาจารย์ผู้สอนควรจัดทา
เอกสารประกอบการสอน
หรือพาวเวอร์พ้อยท์ สื่อ
การสอน

- ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบให้มาตรวจ
สอบเครื่องคอมพิวเตอร์
โต๊ะ เก้าอี้ก่อนเปิดภาค
เรียน

นารูปภาพขึ้นแสดง
(Power Point) ให้นิสิต
เห็นในห้องสอบ
- การเรียนไม่ครบตามบทเรียนที่ - จัดการสอนชดเชย
กาหนด
- ประสานกับเจ้าหน้าที่ที่
- เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ
รับผิดชอบให้มาตรวจ
ต่อการเรียน ทาให้มีโอกาสได้เรียน สอบเครื่องคอมพิวเตอร์
Lab น้อยกว่าที่ควร
โต๊ะ เก้าอี้ก่อนเปิดภาค
เรียน
อาจารย์สอนดีครับ แต่รู้สึกว่าเนื้อหาน้อยไป
ข้อสอบง่ายไป และอยากให้ลงเนื้อหาเยอะ
ๆ และเจาะลึกถึงการทาธุรกิจเกี่ยวกับ
สุขภาพมากกว่านี้ครับ
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4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ด้านความรู้
- ปัญหาปริมาณงานทีน่ ิสิตได้รับมอบหมายทั้งงานเดี่ยวและ
งานกลุ่มจากการสั่งงานของอาจารย์ผู้สอน ซึ่งนิสิตมักจะมาทา
ใกล้วันที่นัดส่ง และมีเสียงบ่นว่าอาจารย์สั่งงานพร้อมกัน ทา
ให้ผลงานของนิสิตไม่เป็นไปตามเกณฑ์เท่าที่ควร
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
นิสิตบางส่วนยังมาเรียนไม่ตรงเวลาหรือสายเกินกว่าที่อาจารย์
ผู้สอนกาหนด หากใครมาสายอาจารย์ผสู้ อนแจ้งคะแนนทีน่ ิสิต
จะถูกหัก
ด้านทักษะทางปัญญา
นิสิตบางคนไม่กล้าแสดงความคิดเห็น
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
- การมอบหมายงานกลุ่มมีปัญหาในการนัดหมาย การไม่
ร่วมมือในการทางาน
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- จากผลการประเมินของนิสิต เรื่องจานวนคอมพิวเตอร์ และ
ทาให้มีโอกาสได้เรียน Lab น้อยกว่าที่ควรสาหรับการเรียน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
อาจารย์ที่สอนนิสิตแต่ละชั้นปีควรมีการพูดคุยกันว่าจะมี
การมอบหมายงาน วันเวลาส่ง ซึ่งอาจจะทาโดยการเปลี่ยน
กาหนดการส่ง เช่น งานชิน้ นี้ของอาจารย์ A ส่งหลังสอบ
กลางภาค ส่วนงานของอาจารย์ B ส่งก่อนสอบปลายภาค
อาจารย์ผู้สอนเรียกมาว่ากล่าวตักเตือน หากสายเกิน 3
ครั้งขึ้นไป อาจจะตัดคะแนนจิตพิสัยทั้งหมด
อาจารย์ผู้สอนควรหาวิธีสร้างความมั่นใจให้นิสิตโดยการ
พูดคุยท้ายชั่วโมง เพื่อทาให้นสิ ติ มีความกล้าเพิ่มขึ้น
อาจารย์ผู้สอนควรมีระบบการกากับ ตรวจสอบว่านิสิต
กลุ่มใดมีปัญหาในการทางานร่วมกัน อาจจะใช้วิธีแบ่งงาน
กันทาแล้วอาจารย์นดั นิสติ พูดคุยเกี่ยวกับงาน หากใครไม่
สามารถตอบได้หรือไม่มา ก็หักคะแนน
อาจารย์ประจาหลักสูตรควรมีการวางแผนและสารวจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้สาหรับวิชาที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ให้มี
จานวนที่เพียงพอ และนาเสนอผู้บริหารคณะในการจัดสรร
งบประมาณ
อาจารย์ผู้สอนควรวางแผนการใช้ห้องคอมพิวเตอร์นอก
เวลาเรียน เพื่อเปิดโอกาสให้นิสติ ได้มีการฝึกปฏิบัติด้วย
ตนเอง

4.6 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (เอกสารแนบ 4.6)
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จานวนอาจารย์ใหม่
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

...มี

...ไม่มี
1 คน
1 คน
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4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (เอกสารแนบ 4.7)
กิจกรรมที่จดั หรือเข้าร่วม
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม ที่ค่ายวชิราลงกรณ์
(ค่ายป่าหวาย) จังหวัดลพบุรี วันที่ 23-25
กันยายน 2559 (ศึกษาดูงานที่การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย จ.ลพบุรี พระปรางค์สามยอด
ศาลพระกาฬ รับฟังการบรรยายทิศทางการ
บริหารงานของคณะ และกิจกรรมแลกเปลีย่ น
เรียนรู้ที่คา่ ยวชิราลงกรณ์
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และเพิม่ ศักยภาพ
ด้านงานวิชาการและวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1 วันที่ 22
ต.ค.59 และ ครั้งที่ 2 วันที่ 21 ม.ค.60 ณ ห้อง
ประชุม 1 ชั้น 3 คณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรม

โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์การความรู้เพื่อ
พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
(Mini_UKM) ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี 17 – 19 พ.ย.2559
โครงการการจัดการความรู้ Mini_UKM ครั้งที่
15 เรื่องการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14-16
ก.พ. 2560

จานวนอาจารย์
ที่เข้าร่วม
5 คน
อ.จรินทร์ ฟักประไพ
อ.สุวิชชา ศรีถาน
อ.ดร.กันฑิมาลย์
จินดาประเสริฐ
อ.พัทธ์ธีรา
จินดาประเสริฐ
อ.ธราธร บุ้งทอง
1 คน
อ.ดร.กันฑิมาลย์
จินดาประเสริฐ

1 คน
อ.ดร.กันฑิมาลย์
จินดาประเสริฐ
2 คน
อ.ดร.กันฑิมาลย์
จินดาประเสริฐ
อ.ธราธร บุ้งทอง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ เขียนอย่างไรให้
1 คน
ได้รับทุน ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศทาง อ.สุวิชชา ศรีถาน
นวัตกรรมไหม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เฉพาะวันพุธ ตอนเย็น เวลา 16.00- 19.00 น.
ตั้งแต่ วันพุธที่ 14 ก.ย. 2559- วันพุธที่ 22
ก.พ.60 รวม 14 ครั้ง
การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนผลงานวิจัย
1 คน
เพื่อตีพิมพ์ ที่ห้องประชุมศูนย์ความเป็นเลิศ
อ.ธราธร บุ้งทอง
นวัตกรรมไหม วันที่ 21 ธ.ค. 59

จานวนบุคลากรสาย สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่
สนับสนุนที่เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
- การสร้างสัมพันธ์ที่ดีและกับ
เพื่อนร่วมงานทุกคน
- แนวคิดการตลาดการ
ท่องเที่ยว การดาเนินงานตาม
นโยบายการท่องเที่ยว
สถานการณ์การท่องเที่ยวที่มี
ผลกระทบต่อธุรกิจ แนว
ทางการพัฒนาการท่องเที่ยว
การนาความรู้ด้านวิชาการไปใช้
ในการสอนนิสติ ระดับ
บัณฑิตศึกษาในการนาเสนอ
ผลงานวิทยานิพนธ์และงานวิจัย
และประยุกต์ใช้ในวิชาวิทยา
ระเบียบวิจัยการท่องเที่ยวและ
การโรงแรมสาหรับนิสิตระดับ
ปริญญาตรี
แนวคิดในการพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษา จากการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้จาก
สถาบันการศึกษาอื่น
หลักการและขั้นตอนในการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิต
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้
สาหรับการบริหารหลักสูตรให้
เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
สร้างความรู้ความเข้าใจในการ
เขียนขอตาแหน่งทางวิชาการ
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สัมมนาเชิงปฏิบัติการ การตลาด เมือง MICE
ยุค Social Media ณ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น
วันที่ 17-18 ธ.ค. 2559
การใช้โปรแกรม Ithesis ในการดาเนินงาน
เกี่ยวกับบทนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา
ณ สานักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม วันที่ 15 พ.ค.2560
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูเ้ ครือข่ายการจัดการ
ความรู้มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ครั้งที่ 3
“แนวทางการส่งเสริมและพัฒนานิสิต”
ณ ห้องศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
วันที่ 8 มิ.ย. 2560
โครงการบ่มเพาะนักวิจัยมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ครั้งที่ 15 ณ โรงแรมทอแสงโขง
เจียม รีสอร์ท จ.อุบลราชธานี วันที่ 21-24 มิ.ย.
2560
อบรม “การเขียนตาราและเอกสารประกอบ
การสอนให้ได้มาตรฐานเพื่อเสนอขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแบบมุ่งเป้า” ณ คณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันที่ 29 มิ.ย. 2560

1 คน
อ.สุวิชชา ศรีถาน
1 คน
อ.สุวิชชา ศรีถาน

1 คน
อ.ธราธร บุ้งทอง

1 คน
อ.สุวิชชา ศรีถาน

5 คน
อ.จรินทร์ ฟักประไพ
อ.สุวิชชา ศรีถาน
อ.ดร.กันฑิมาลย์
จินดาประเสริฐ
อ.พัทธ์ธีรา
จินดาประเสริฐ
อ.ธราธร บุ้งทอง

ความรู้ทางด้านการตลาด
ยุค Social Media สาหรับ
ธุรกิจ MICE
การนาประโยชน์จากการใช้
โปรแกรม Ithesis กับงาน
วิทยานิพนธ์
การวางแผนระบบและกลไก
(PDCA) ด้านการส่งเสริมและ
พัฒนานิสิต และการจัด
กิจกรรมที่พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
แนวทางการเขียนผลงาน/
หนังสือ/ตารา ที่สามารถขอ
ตาแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
การทาเอกสารประกอบการ
สอนให้ถูกต้องตามแบบฉบับ
สาหรับการขอตาแหน่งทาง
วิชาการ

4.8 รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-ผลการดาเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน ตามที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ได้ครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี โดยปรับเป็นหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อทาการเปิดสอนภาคเรียนที่
1 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรดาเนินการในการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ดังนี้
A ตามที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ได้มีกาหนดถึงวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตร
ที่จะใช้ในการเรียนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เพื่อให้ทันตามระยะเวลา อาจารย์ประจาหลักสูตรจึง
วางเป้าหมายว่าจะต้องทาเล่มมคอ. 2 ให้เสร็จทันในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
P ประชุมวางแผนการจัดทามคอ. 2 ให้เป็นตามขั้นตอนการจัดทาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย พร้อมกาหนดปฏิทินใน
การส่งเล่ม มคอ. 2 เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยมหาสารคามก่อนเปิดภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560
D - แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ในการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (คาสั่งที่ 4118/2559 – เอกสารแนบ 4.8)
- แต่งตั้งกรรมการบริหารหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (คาสัง่ ที่ 213/2559 เอกสาร
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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แนบ 2.2)
- ประชุมอาจารย์ผู้สอนในสาขาการจัดการท่องเที่ยวเพื่อร่วมกันคิดรายวิชาในหลักสูตร ทาสรุปร่างรายวิชา และ
มอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนเขียนคาอธิบายรายวิชากับแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้จาก
หลักสูตรสู่รายวิชา
- อาจารย์ประจาหลักสูตรปรับแก้ไขรายละเอียดตามคาแนะนาของผูท้ รงคุณวุฒิ
- จัดส่งเล่มมคอ.2 ที่ได้ทาการปรับแก้ไขเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพื่อพิจารณาหลักสูตร ในการ
ประชุมครั้งที่ 7/2559 วันที่ 26 ตุลาคม 2559
- จัดส่งเล่ม มคอ. 2 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจาคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม เพื่อพิจารณาหลักสูตร
ในการประชุมครั้งที่ 1/2560 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560
- จัดส่งเล่มมคอ. 2 ให้งานพัฒนาหลักสูตร กองทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยตรวจสอบความถูกต้องของ
ภาษา จานวน 2 ครั้ง
- นาเล่มมคอ. 2 เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการวิชาการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบ
หลักสูตร ในการประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 จากการประชุมได้ให้มีการปรับแก้ไขตาม
คาแนะนา ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตรได้ปรับแก้ไขตามคาแนะนาและทาการส่งเล่มมคอ.2 ในการ ประชุมสภา
มหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 6 /2560 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560
C จากระบบและกลไกในการจัดทาเล่มมคอ. 2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ทาให้หลักสูตรได้ผา่ นกระบวนการตามขั้นตอนการจัดทาหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
มหาสารคามและทันตามกาหนดเวลาที่ตั้งเป้าหมายไว้
A จึงไม่มีการดาเนินการอะไรในการปรับเรื่องการออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ

ผลการดาเนินงาน ตามที่หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554)
ได้ครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตร 5 ปี ซึ่งหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ที่จะนามาใช้ต้องเป็นหลักสูตรที่ได้ปรับ
ให้ทันสมัย ตามความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว หลักสูตรดาเนินการในการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย
ดังนี้
P อาจารย์ประจาหลักสูตรวางแผนร่วมกันในการศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อนามาใช้ในการวิเคราะห์และ
พัฒนาหลักสูตร
D อาจารย์ประจาหลักสูตรศึกษาข้อมูลจาก แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2560-2564) การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และนโยบายภาครัฐ
ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 การเป็นสังคมผูส้ ูงอายุ
ธุรกิจการบริการท่องเที่ยวต้องให้ความสาคัญต่อสังคมยุคดิจทิ ัล กระแสความเป็นไทย วิถีไทย แนวคิดวิถีอีสานอันเป็น
วัฒนธรรมท้องถิ่น
อาจารย์ประจาหลักสูตรนาข้อมูลจากการนิเทศนิสิตฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ ด้านความรู้ ด้านวิชาชีพ และทัศนคติ
ต่อวิชาชีพการท่องเที่ยว
C อาจารย์ประจาหลักสูตรทาการวิเคราะห์หลักสูตรที่ได้ใช้ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูลและคาแนะนาจาก
ผู้ประกอบการมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและเป็นทีต่ ้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งน่าจะทาให้
หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาสอดคล้องกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมที่เปลีย่ นแปลงอยู่ตลอดเวลา
และมีมาตรฐานเทียบเคียงกันได้ในระดับประเทศและสากลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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A เพื่อให้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560 ได้มีการปรับปรุงให้ทนั สมัย และก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาชีพท่องเที่ยวใน
ทุกปีการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

4.9 รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2-ผลการดาเนินงาน
การกาหนดผู้สอน
ผลการดาเนินงาน หลักสูตรมีระบบการกาหนดผู้สอนโดยอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีกระบวนการดาเนินงาน ดังนี้
การกาหนดผู้สอนได้พิจารณาจากภาระงานด้านการสอนที่อาจารย์ทุกคนจะได้สอนสัปดาห์ละ 15 ชั่วโมง ยกเว้นจะมี
อาจารย์ท่านใดที่ขอลดภาระการสอนลงเพื่อจะทาตาแหน่งทางวิชาการ
P อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดการเรียนการสอน จัดรายวิชาที่เปิดสอน และกาหนด
อาจารย์ผู้สอนทั้ง 2 ภาคการศึกษา
D จัดประชุมอาจารย์ผสู้ อน สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวเพือ่ พิจารณาร่วมกันเรื่องภาระการสอนของอาจารย์
ประจาภาคเรียนที่ 1/2559 และ 2/2559 และทาการสรุปรายงานภาระการสอนอาจารย์สาขาการจัดการท่องเที่ยว
(รายงานการประชุมอาจารย์ประจาสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1/2559 – เอกสารแนบ 4.9)
การปรับเปลี่ยนอาจารย์ผู้สอนในภาคเรียนที่ 2/2559 เนื่องจากอาจารย์ ดร.ภารดี ยโสธรศรีกุล ลาออกเดือน
ธันวาคม 2559 โดยมอบหมายให้อาจารย์ภัทรวิทย์ ธีรภัคสิริ สอนวิชาแทนอาจารย์ ดร.ภารดี
C การกาหนดผู้สอนเป็นไปตามวาระการประชุมครั้งที่ 1 ซึ่งใช้การพิจารณาภาระการสอนและรายวิชาที่อาจารย์
สอนมาประจา ซึ่งอาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่ ได้มีการประชุมพิจารณาเกณฑ์ผู้สอนที่เหมาะสมกว่าการพิจารณา
จากภาระการสอนและการสอนรายวิชานั้นเป็นประจา
A อาจารย์ประจาหลักสูตรกาหนดเกณฑ์ผู้สอนควรพิจารณาคุณวุฒิ และประสบการณ์ในวิชาชีพ (จากการอบรม
และจากประสบการณ์การทางาน) เช่น วิชาหลักการมัคคุเทศก์ อาจารย์ผู้สอนวิชาหลักการมัคคุเทศก์ควรมีบัตร
มัคคุเทศก์ และ กรณีอาจารย์ทมี่ ีวุฒิการศึกษาไม่ตรง แต่สัมพันธ์กับสาขาวิชาและมีประสบการณ์ เพื่อให้อาจารย์
ผู้สอนได้พัฒนาศาสตร์ในสาขาวิชาชีพท่องเที่ยว อาจารย์ผู้สอนควรเข้าร่วมการอบรม โดยใช้เวลาประมาณ 1- 2
สัปดาห์ ต่อเนื่อง
การกากับ

ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน

การสอน
ผลการดาเนินงาน จากการประชุมภาระการสอนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2559 เพื่อกาหนดอาจารย์ผู้สอนแล้ว
นั้น อาจารย์ประจาหลักสูตรได้แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนจัดทาและส่ง มคอ. 3 ให้กับฝ่ายวิชาการแล้วเสร็จ
ก่อนเปิดภาคเรียน พร้อมทั้งทาการบันทึก มคอ.3 และ มคอ. 4 ตามปฏิทินมคอ.ที่ระบุวันกาหนดบันทึกใน
เว็บไซต์
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ทบทวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทามคอ. 3 และ มคอ. 4 พบว่าอาจารย์
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผู้สอนส่วนมากยังทามคอ. 3 ไม่ถูกต้อง โดยเฉพาะการตั้งวัตถุประสงค์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับที่ระบุไว้ใน
Curriculum Mapping ตลอดจนวิธีการสอน และ วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ รวมถึงการบันทึก มคอ. 3 ในระบบที่
อาจารย์บางท่านลืมกดส่งมคอ. 3 ซึ่งการทบทวนการกากับ ติดตามและตรวจสอบอาจารย์ประจาหลักสูตรจัดทาก่อน
เปิดการศึกษาทั้ง 1/2559 และ 2/2559 และได้แจ้งให้อาจารย์ที่ทา มคอ. 3 ไม่ถูกต้องไปปรับแก้ไข แต่ก็ยังพบปัญหา
เช่นเดิมอีกในภาคการศึกษา 2/2559
อาจารย์ประจาหลักสูตรคิดว่าในปีการศึกษาหน้า จะวางแผนในการจัดโครงการการจัดทามคอ. 3 และ มคอ.4
ให้กับอาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โดยวางเป้าหมายว่าจานวนการจัดทามคอ. 3 ทีถ่ ูกต้องอย่างน้อย 5
วิชาในแต่ละภาคการศึกษา
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย

การบริการวิชาการทางสังคม

และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผลการดาเนินงาน อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการทางสังคมและการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการทางสังคม หลักสูตรได้ร่วมกับคณะในการจัดโครงการภาษา
อังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรมและเตรียมความพร้อมในการเป็นยุวมัคคุเทศก์ ในวันที่ 2 กันยายน 2559
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนในชุมชนให้มีความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและการโรงแรม
และเตรียมความพร้อมในการเป็นยุวมัคคุเทศก์ (เอกสารแนบ 4.9) ซึ่งเป็นการบริการวิชาการทางสังคมให้กับโรงเรียน
นาดูนประชาสรรพ์ อาเภอนาดูน โดยการนาความรู้เกี่ยวกับหลักการมัคคุเทศก์และภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและ
การโรงแรม ซึ่งนิสิตในสาขาวิชการจัดการการท่องเที่ยวเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
การบูรณาการเรียนการสอนกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในโครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม
ภายในชื่อโครงการ “การอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญาสมุนไพรพืน้ บ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรของบ้าน
โกทา หมู่ 2 ตาบลพระธาตุ อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม” วัตถุประสงค์ของโครงการระบุการบูรณาการกับ
รายวิชา 1001 316 การขายและการตลาดเพื่อธุรกิจการท่องเทีย่ ว และ 1101 373 การดาเนินงานและการจัดการ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อเสนอแนะแนวทางการสร้างมูลค่าเพิม่ ให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ่น และเพิ่มคุณค่าการ
ให้บริการด้วยสมุนไพรตามภูมิปญ
ั ญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านโกทา ซึ่งจากการเข้าร่วมโครงการ นิสิตได้มีโอกาสฝึกทา
ลูกประคบสมุนไพร สารวจเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถอีแต๋น สิ่งทีไ่ ด้จากการเข้าร่วมโครงการโดยการเสนอแนะแนว
ทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรท้องถิ่นคือ การทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ชุมชนดาเนินการ
ให้มีความน่าสนใจ รวมทั้งทาเว็บไซต์ และ การออกแบบโลโก้ Nadoona ให้มีความโดดเด่นมากกว่าเดิม ซึ่งอาจจะทา
เป็นรูปแบบการจัดประกวดแข่งขันออกแบบโลโก้
การบูรณาการเรียนการสอนกับการวิจัย หลักสูตรยังไม่ได้ดาเนินการในส่วนการนางานวิจัยมาบูรณาการกับการ
เรียนสอน
ในปีการศึกษาหน้า อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องวางแผนร่วมกันจัดโครงการที่นารายวิชามาบูรณาการกับการวิจัย
การบริการวิชาการทางสังคม และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมสาหรับนิสิต ครบทั้ง 3 ด้าน

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4.10 รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3-ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ร่วมกันทบทวนการประเมินผลตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 5 ด้าน แต่ละรายวิชา
ในปีการศึกษา 2559 จากการประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้านของหลักสูตร พบปัญหาเครื่องมือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ยังไม่มีรูปแบบที่สามารถจะนามาประเมินพัฒนาวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับทั้ง 5 ด้าน
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน นอกจากนี้อาจารย์ส่วนมากยังไม่ได้นาข้อปรับปรุงจาก มคอ. 5 มาปรับแก้ไขใน
มคอ. 3
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะวางแผนร่วมกันจัดทาเครื่องมือการประเมินผลการเรียนรู้ โดยการสร้างแบบ
ประเมินตนเองและจะทดลองใช้ในภาคการศึกษา 1/2560 เพื่อหาความเที่ยงตรงของแบบประเมิน และหาก
พบว่ายังไม่สามารถเป็นเกณฑ์การวัดไม่ชัดเจน จะปรับแบบประเมินตนเองและนาไปใช้ในภาคการศึกษา
2/2560
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
ผลการดาเนินงาน อาจารย์ประจาหลักสูตรวางแผนการทวนสอบร่วมกันในการกาหนดวันเวลาในการทวนสอบให้
เป็นไปตามเกณฑ์ ทัง้ จานวนรายวิชาทีต่ ้องทาการทวนสอบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 และช่วงเวลา
ภาคการศึกษา 1 /2559 การทวนสอบใช้วธิ ีการพิจารณาการออกข้อสอบเพื่อให้การดาเนินการประเมินผลและ
วัดผลการศึกษามีมาตรฐานทางวิชาการและมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยการ
แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการออกข้อสอบประจาปีการศึกษา 2559 (คาสั่งแต่งตัง้ คณะกรรมการฯ 180/2559)
ภาคการศึกษา 2/2559 อาจารย์ประจาหลักสูตรวางแผนร่วมกันทวนสอบระดับรายวิชา เชิญอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วม
การทวนสอบพร้อมนาข้อสอบกลางภาคและปลายภาค คาอธิบายรายวิชา ผลการประเมินอาจารย์ของนิสิตในระบบ
บริการการศึกษา รายงานหรือผลงานของนิสิตที่อาจารย์มอบหมายให้ทา อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นผู้ทวนสอบใช้
การสัมภาษณ์และตรวจสอบจากเอกสารที่อาจารย์ผู้สอนเตรียมมา
จากการทวนสอบทั้ง 2 ภาคการศึกษา พบว่าการตั้งเกณฑ์ในการทวนสอบอาจจะยังไม่ได้อยู่ในแนวทางการ
ประเมินเดียวกัน อาจารย์ประจาหลักสูตรควรวางแผนการตั้งเกณฑ์การทวนสอบ และเชิญอาจารย์หรือผู้เชี่ยวชาญ
ภายนอกสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวมาทาการทวนสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในปีการศึกษา 2560
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6

และ มคอ.7)

ผลการดาเนินงาน.อาจารย์ประจาหลักสูตรได้วางแผนในการกากับ ติดตาม และประเมิน มคอ. 5 มคอ. 6 โดยกาหนด
วันส่งและแจ้งให้อาจารย์ผสู้ อนจัดทาและส่งให้กับฝ่ายวิชาหลังเสร็จการประชุมพิจารณาผลการเรียนทั้ง 2 ภาค
การศึกษา ปีการศึกษา 2559 พร้อมทั้งทาการบันทึก มคอ.5 และ มคอ. 6 ตามปฏิทินมคอ.ที่ระบุวันกาหนดบันทึกใน
เว็บไซต์
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ทบทวนการกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทามคอ. 5 และ มคอ. 6 พบว่าทั้ง 2
ภาคการศึกษา ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ผู้สอนส่วนมากยังทามคอ. 5 ไม่ถูกต้อง และไม่ระบุปัญหาการสอนแต่ละ
ด้านของกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว 5 ด้าน รวมถึงการบันทึก
มคอ. 5 ในระบบ
อาจารย์ประจาหลักสูตรคิดว่าในปีการศึกษาหน้า จะวางแผนในการจัดโครงการการจัดทามคอ. 5 และ มคอ.6
พร้อมกับการจัดทามคอ. 3 และ มคอ.4 ให้กับอาจารย์ในสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว โดยวางเป้าหมายว่าจานวน
การจัดทามคอ. 5 ที่ถูกต้องอย่างน้อย 5 วิชาในแต่ละภาคการศึกษา
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

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

ภาคการศึกษา 1 ปีการศึกษา 2559
1. ประชุมเพื่อการวางแผนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน
2559 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80.
2. ประชุมเพื่อการติดตามการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน
2559 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5.คน คิดเป็น
ร้อยละ 100...
3. ประชุมเพื่อการทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่. 23 ธันวาคม
2559 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
ภาคการศึกษา 2 ปีการศึกษา 2559
1. ประชุมเพื่อการวางแผนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม
2559 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
2. ประชุมเพื่อการติดตามการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่.15 มีนาคม
2560 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
3. ประชุมเพื่อการทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
100
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของ
ข้อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตร (มคอ.2) กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านอย่างครบถ้วน คือ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และ ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ. รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดสอน ดังนี้
4) (ถ้ามี) ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็น
-ภาคการศึกษา 1/2559 เปิดสอน 16 รายวิชา
อย่างน้อยโดยเป็นไปตามเจตนารมย์ ของ มคอ.
-ภาคการศึกษา 2/2559 เปิดสอน.19 รายวิชา
3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ปีการศึกษา 2559 ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา

ผลการดาเนินงาน

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 มีการจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์
ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
-ภาคการศึกษา 1/2559 เปิดสอน.16. รายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2559 เปิดสอน.19. รายวิชา
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2559 คือวันที่ 14
พฤษภาคม 2560
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 7 กรกฎาคม 2560
2. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
-ภาคการศึกษา 1/2559 เปิดสอน 16 รายวิชา และมีรายวิชาทีไ่ ด้รับการ
ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้
ของนิสิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนด ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 5 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 31.25
ใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ -ภาคการศึกษา 2/2559 เปิดสอน 19 รายวิชา และมีรายวิชาที่มีการทวน
25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา สอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 9 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 47.36
ปีการศึกษา 2559 รายวิชาทีไ่ ด้รบั การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวนทั้งหมด
14 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 40 ของรายวิชาทั้งหมด
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
การดาเนินงานปรับปรุง
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
ปีการศึกษา 2558
การเรียนรู้ หรือการบริหารจัดการหลักสูตร
1. สาหรับอาจารย์ การวางแผนสร้าง การจัดโครงการอบรม “การ
หรืออื่น ๆ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่ ผลงานทางวิชาการ การนาเสนอ
เขียนตาราและเอกสาร
รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในฐาน TCI ประกอบการสอนให้ได้
และพัฒนาตาแหน่งทางวิชาการและ
มาตรฐานเพื่อเสนอขอ
ส่งเสริมให้อาจารย์เรียนต่อในระดับ
ตาแหน่งทางวิชาการแบบมุ่ง
ปริญญาเอก
เป้า” ณ คณะการท่องเที่ยว
และการโรงแรม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 29 มิ.ย. 2560
2. สาหรับนิสิต การเตรียมความพร้อม ผลการดาเนินงานยังไม่เป็น
นิสิต การพัฒนาศักยภาพและเสริม
รูปธรรมที่ชัดเจน
สร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ให้เฉพาะเจาะจงสาหรับหลักสูตร
ข้อ 4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนิน
การของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) (ถ้า
มี) ตามแบบที่มหาวิทยาลัยกาหนดเป็นอย่าง
น้อยโดยเป็นไปตามเจตนารมย์ของ มคอ.5
และ มคอ.6 (ถ้ามี) ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร (มคอ.7) ตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กาหนดเป็นอย่างน้อยโดยเป็นไปตาม
เจตนารมย์ของ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง
สิ้นสุดปีการศึกษา
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ปีการศึกษา 2559 ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

ผลการดาเนินงาน
3. สาหรับหลักสูตร
- ควรปรับปรุงมคอ. 3 จากการ
ประเมินมคอ. 5
- ควรมีการวิพากษ์รายวิชาในทุกภาค
ศึกษา
- วางแผนปรับปรุงสาระรายวิชาและ
ปรับปรุง มคอ. 3
4. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ควรมีการประเมินความพึงพอใจสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
- ควรวางแผนและนาการประเมิน
ความพึงพอใจของอาจารย์ในสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอน

- ได้มีการปรับปรุงมคอ. 3
จากการประเมิน มคอ. 5 ใน
บางรายวิชา
- ดาเนินการวิพากษ์รายวิชาใน
วันพิจารณาผลการศึกษา โดย
เชิญอาจารย์ผู้สอนเข้าร่วม
- เพื่อให้สารระรายวิชามีความ
ทันสมัย
ทาการสารวจความพึงพอใจ
และความต้องการของนิสิตทุก
ชั้นปีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียน
สาหรับการสารวจความพึง
พอใจและความต้องการของ
อาจารย์จะดาเนินการในปี
การศึกษา 2560

สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 8 อาจารย์ (ใหม่) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ถ้า กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2559
ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ใหม่ (อาจารย์จรินทร์ ฟักประไพ)
มี) ทุกคน ได้รับการเตรียมความพร้อมในด้าน
การบริหารและพัฒนาหลักสูตรและการเรียน ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน.1.คน และได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนา
ด้านการจัดการเรียนการสอน จานวน.1.คน (อ้างถึงเอกสาร ข้อ 4.6)
การสอน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 9 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5 คน และได้รบั การพัฒนาทาง
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จานวน.5.คน (อ้างถึง ข้อ 4.7)
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
ที่ ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
1 อาจารย์จรินทร์ ฟักประไพ 1. อบรม “การเขียนตาราและ
เอกสารประกอบการสอนให้ได้
มาตรฐานเพื่อเสนอขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแบบมุ่งเป้า” 2 อาจารย์พัทธ์ธีรา
1. อบรม “การเขียนตาราและ
จินดาประเสริฐ
เอกสารประกอบการสอนให้ได้
มาตรฐานเพื่อเสนอขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแบบมุ่งเป้า” 3 อาจารย์ ดร.กันฑิมาลย์
1.การจัดการความรู้ Mini UKM
จินดาประเสริฐ
ครั้งที่ 15 เรื่องการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

35

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ปีการศึกษา 2559 ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

ผลการดาเนินงาน

4

อาจารย์ธราธร บุ้งทอง

5

อาจารย์สุวิชชา ศรีถาน

นักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ
2. อบรม “การเขียนตาราและ
เอกสารประกอบการสอนให้ได้
มาตรฐานเพื่อเสนอขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแบบมุ่งเป้า”
1.การจัดการความรู้ Mini UKM
ครั้งที่ 15 เรื่องการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ
2. อบรม “การเขียนตาราและ
เอกสารประกอบการสอนให้ได้
มาตรฐานเพื่อเสนอขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแบบมุ่งเป้า”
1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ
เขียนอย่างไรให้ได้รับทุน
2. สัมมนาเชิงปฏิบตั ิการ
การตลาด เมือง MICE ยุค Social
Media
3.การใช้โปรแกรม IThesis ในการ
ดาเนินงานเกี่ยวกับบทนิพนธ์
ระดับบัณฑิตศึกษา
4. อบรม “การเขียนตาราและ
เอกสารประกอบการสอนให้ได้
มาตรฐานเพื่อเสนอขอตาแหน่ง
ทางวิชาการแบบมุ่งเป้า

สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอนในหลักสูตร (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
50 ต่อปี
ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตรและการ
จัดการเรียนการสอน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50
จากคะแนนเต็ม 5.00

กรณีที่ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน
ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงผ่านข้อนี้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยว ดาเนินการสารวจการ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย โดยนิสติ ปีสดุ ท้ายมีความพึงพอใจ
ต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลีย่ 3.79
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ปีการศึกษา 2559 ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.50 จาก
คะแนนเต็ม 5.00
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีT้ QF
ปีการศึกษา 2559

ผลการดาเนินงาน
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลีย่ .4.39
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
1. ตัวบ่งชี้TQF ปีการศึกษา 2559 จานวน 12 ตัวบ่งชี้
2. มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จานวน 12 ตัวบ่งชี้
3. คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ผ่านตามเกณฑ์
4. คิดเป็น.5 คะแนน

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ข้อมูลรายละเอียด
- ปัญหากระบวนการจัดการเรียนการสอน การกากับติดตามและ
ตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 มคอ. 4 มคอ. 5 และ
มคอ.6)
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
อาจารย์ขาดทักษะในการออกแบบวิธีการสอนและการประเมินผล
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
ตามผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 5 ด้าน
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต การจัดอบรมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับอาจารย์ในสาขา

5.2 รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ --ตัวบ่งชี้ 6.1—
ผลการดาเนินงาน
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน หลักสูตรดาเนินงานภายใต้การบริหารจัดการโดยคณะ ในส่วนของสภาพห้องเรียน โสตทัศนูปกรณ์
โต๊ะ เกาอี้ เป็นต้น ส่วนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับหลักสูตรสาขาการจัดการท่องเที่ยว มีระบบและกลไกเกี่ยวกับการ
ดาเนินงาน ดังนี้
P ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้วางแผนร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่นในคณะ ได้แก่

สาขาการจัดการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ในการจัดทาแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559
D ร่วมกันจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1
ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต แบ่ง เป็น 2
ด้าน 2.1 ด้านความพร้อมทางกายภาพ หมายถึง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จานวน 5 ข้อ 2.2 ด้านความพร้อม
ของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวยความสะดวก จานวน 12 ข้อ ตอนที่ 3 แบบสารวจความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ (เอกสารแนบ 6.1)
นาแบบประเมินความพึงพอใจให้ฝ่ายวิชาการไปให้นิสิตทุกชั้นปี (ชั้นปีที่ 1 – 4) ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
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ผลการดาเนินงาน
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจโดยอาจารย์ สรุปจานวนผู้ตอบแบบประเมิน 1,880 คน ข้อมูลผลการ
ประเมินความพึงพอใจอยู่ในส่วนของกระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
นาเสนอรายงานความพึงพอใจของนิสิตคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา
2559 ต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
C จากการทบทวนระบบการดาเนินงาน พบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ได้ติดตามผลการประชุมว่าเป็นอย่างไร
A เพื่อให้การระบบการดาเนินงานของหลักสูตรที่ทาร่วมกับคณะเป็นอย่างมีระบบและกลไกเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ควรมอบหมายให้อาจารย์ประจาหลักสูตร 1 คนกากับ และติดตามผลการประชุมอย่างสม่าเสมอ
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

ผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้านสภาพห้องเรียน อาคารสถานที่ และ โสตทัศนูปกรณ์ โต๊ะ เกาอี้ เป็นต้น
ส่วนมากเป็นหน้าที่ของคณะเป็นผู้ดาเนินการได้ดีอยู่แล้ว ดังนัน้ ในเรื่องของการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอ
หลักสูตรจึงดาเนินการในเรื่องการจัดหาหนังสือ สื่อการเรียนการสอนและแหล่งข้อมูลที่ตรงกับสาขาวิชาให้มีจานวนที่
เพียงพอและทันสมัย โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรจึงวางแผนร่วมกันว่าต้องสารวจหนังสือ วารสาร ว่าจานวนหนังสือ
วารสาร และสื่อการเรียนการสอนของคณะมีจานวนเท่าไร
จากการทบทวนการปฏิบัติงานแล้ว อาจารย์ประจาหลักสูตรยังไม่ได้ดาเนินการในส่วนนี้ ทาเพียงการเสนอรายชื่อ
หนังสือที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยอาจารย์เป็นผู้คัดเลือกส่งให้กับสานักวิทยบริการ
เพื่อให้จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่หลักสูตรต้องการเน้นคือ หนังสือ ตารา ที่เกี่ยวข้องกับท่องเที่ยวมีจานวนเพิ่ม
มากขึ้นและเพียงพอและเหมาะสมต่อการเรียน อาจารย์ประจาหลักสูตรควรวางแผนร่วมกันทุกคนเพื่อให้หลักสูตรได้มี
หนังสือที่ทันสมัยและนิสิตได้ใช้ในการเรียนอย่างเพียงพอ
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลการดาเนินงาน จากการทบทวนกระบวนการปฏิบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีที่
ผ่านมาและข้อแนะนาจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพหลักสูตรในปีการศึกษาแนะนาให้ทาการประเมินความพึง
พอใจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ด้วย ซึ่งหลักสูตรได้ดาเนินการภายใต้ระบบและกลไกของคณะ โดยพิจารณาเพียงสภาพ
ห้องเรียน อุปกรณ์การสอน โต๊ะเก้าอี้ และอุณหภูมิในห้องเรียน และใช้ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ
สภาพแวดล้อมต่อการเรียนจากระบบลงทะเบียนมาวิเคราะห์ความพึงพอใจของนิสิตเท่านัน้
ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้วางแผนร่วมกับอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่นในคณะ ได้แก่ สาขาการ
จัดการโรงแรม สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวนานาชาติ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ในการจัดทาแบบประเมินความพึง
พอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 1/2559 โดยให้นิสิตทุกชัน้ ปี (ชัน้ ปีที่ 1 – 4) ตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจ จานวน 1,880 คน แบบประเมินความพึงพอใจ แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2
แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต แบ่ง เป็น 2 ด้าน 2.1 ด้านความพร้อมทาง
กายภาพ หมายถึง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ จานวน 5 ข้อ 2.2 ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอานวย
ความสะดวก จานวน 12 ข้อ ตอนที่ 3 แบบสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เอกสารแนบ 6.1) ปรากฏ
ข้อมูลดังนี้
สรุปความพึงพอใจโดยรวมของนิสิตทุกชั้นปี
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ผลการดาเนินงาน
ชั้นปีที่
1
2
3
4
รวม

ด้านความพร้อมทางกายภาพ
(ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ)
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ
3.99
มาก
3.80
มาก
3.68
มาก
3.61
มาก
3.77
มาก

ด้านความพร้อมของอุปกรณ์ เทคโนโลยี
และสิ่งอานวยความสะดวก
ค่าเฉลี่ย
ระดับความพึงพอใจ
3.74
มาก
3.56
มาก
3.35
ปานกลาง
3.30
ปานกลาง
3.48
ปานกลาง

ความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รายการ
1. ห้องพยาบาล
2. ห้องกิจกรรม
3. ห้องอาหาร/ขนม/เครื่องดื่ม
4. ระบบ free Wi-Fi
5. ห้องออกกาลังกาย
6. ห้องแล็บสาหรับฝึกฟังภาษาอังกฤษ
7. ห้องอ่านหนังสือ
8. ห้องนั่งเล่น หรือ มุมนั่งรอเรียน
9. ห้องคอมพิวเตอร์สาหรับทางาน
10. ห้องถ่ายเอกสารหรือ print เอกสาร
11. ห้องสาหรับให้คาปรึกษา (ที่มิใช่เป็นห้องพักอาจารย์)

ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4

71
96
130
198
136
124
111
170
129
141
94

178
156
254
361
172
219
157
284
251
285
195

154
129
208
304
123
215
39
176
280
174
295

210
182
268
379
166
194
60
210
349
245
323

จานวนทั้งหมด
(คน)

613
563
860
1,242
597
752
367
840
1,009
845
907

อาจารย์ประจาหลักสูตรได้สรุปรายงานสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะเพื่อรับทราบความพึงพอใจและความต้องการสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ของนิสิต และดาเนินการจัดหาสิง่
สนับสนุนการเรียนรู้ต่อไป ซึ่งในปีการศึกษา 2559 คณะได้จัดห้องอ่านหนังสือ/ห้องนั่งเล่น ใช้ชอื่ ว่า TH Learning
Center ชั้น 1 และมีคอมพิวเตอร์จานวน 5 เครื่อง ชั้น 1
จากการตรวจสอบการเข้ามาใช้บริการห้องอ่านหนังสือของนิสิตยังมีจานวนน้อย รวมทั้งจานวนหนังสือที่ยงั มีน้อย
เช่นกัน ส่วนคอมพิวเตอร์มีเพียง 5 เครื่อง มีจานวนน้อยมากเมื่อเทียบกับจานวนนิสิตที่ต้องการใช้ และยังไม่ได้ให้
อาจารย์ในคณะทาแบบประเมินความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะวางแผนในการประชาสัมพันธ์ให้นสิ ิตได้รับรู้และเข้ามาใช้บริการห้องอ่านหนังสือให้เพิ่ม
มากขึ้น เพิ่มจานวนหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว โรงแรม และการบิน และเสนอขอจานวนคอมพิวเตอร์เพิ่มอีก 5
เครื่อง รวมทั้งทาการสารวจความพึงพอใจและความต้องการของอาจารย์และนิสิตใหม่ (รหัส 60) ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป
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ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ.3.คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
6.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ประเด็น
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

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

6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็น
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด

6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็น
กระบวนการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด

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

ข้อมูลรายละเอียด
-

หมวดที่ 8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการดาเนินงาน
การจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ปีการศึกษา 1/2559
การขอตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
ท่องเที่ยว (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) สาหรับ
นิสิตปีการศึกษา 2560
โครงการหนึ่งคณะหนึ่งศิลปวัฒนธรรม ภายในชื่อ
โครงการ “การอนุรักษ์และฟื้นฟูภูมิปัญญา
สมุนไพรพืน้ บ้านเพื่อเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรของบ้านโกทา หมู่ 2 ตาบลพระธาตุ
อาเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม”

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
พฤศจิกายน 2559

ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ธราธร บุง้ ทอง

พฤษภาคม 2560

อาจารย์จรินทร์ ฟักประไพ

มิถุนายน 2560

อาจารย์ประจาหลักสูตร

กันยายน 2560

อาจารย์ ดร.กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ

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