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

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2558
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2559
(ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)

วันที่รายงาน 1 กรกฎาคม 2560
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. ประธานหลักสูตร : อาจารย์ ดร.ศุภรักษ์ จันทร์จรัสจิตต์
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 1 กรกฏาคม 2560
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์กฤตยา แสงบุญ
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 1 กรกฏาคม 2560
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อาจารย์ธีราภรณ์ ลิมานน์วราไชย
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 1 กรกฏาคม 2560
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงอร นาชัยฤทธิ์
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 1 กรกฏาคม 2560
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร : Ms. Xiaoque Chen
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 1 กรกฏาคม 2560
6. เห็นชอบโดย : อาจารย์ ดร.นาถนภา นิลนิยม
(หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ : 3 กรกฏาคม 2560
7. เห็นชอบโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์ (คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ : 7 กรกฏาคม 2560
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บทสรุปผู้บริหาร
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558) คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลั ย มหาสารคาม มีผ ลการดาเนิ นงานในปี การศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีคุณภาพอยู่ในระดับ 3.08 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (11 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1) ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
สาหรับองค์ประกอบที่ 2-6 พบว่า หลักสูตรมีผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี โดยจาแนกเป็น
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดีมาก"
จานวน 0 องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดี"
จานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ปานกลาง" จานวน 3 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3,5,6
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "น้อย"
จานวน 0 องค์ประกอบ
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลประเมินคุณภาพหลักสูตร จาแนกตามปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process)
และผลลัพธ์ (Output) พบว่า
ด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
มีคะแนน 2.98 คะแนน
ด้านกระบวนการ (Process) มีคะแนน 3.25 คะแนน
ด้านผลลัพธ์ (Output)
มีคะแนน 0.00 คะแนน
จากผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 ถึงปีการศึกษา 2559 พบว่า หลักสูตร
มีพัฒนาการของผลประเมินคุณภาพ [] ดีขึ้น [ ] ลดลง [ ] ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีผลประเมินดังนี้
ปีการศึกษา 2558 มีระดับคุณภาพปานกลาง
2.90 คะแนน
ปีการศึกษา 2559 มีระดับคุณภาพดี
3.08 คะแนน (ผลการประเมินตนเอง SAR)
ผลงานที่โดดเด่นของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559
การรับนิสิตใหม่ได้จานวนที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558
จุดเด่นในภาพรวมของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559
การดูแลนิสิตและติดตามปัญหาอย่างใกล้ชิด
โอกาสในการพัฒนาของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560
การส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับดีขึ้น และการรับนิสิตที่มีทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น
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ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ประจาปีการศึกษา 2559 และ
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Check Assessment)
ประจาปีการศึกษา 2558 ตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตัวชี้บ่งชี้

ปี
ผลการ
การศึกษา ดาเนินงาน

คะแนน

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ SA2559
ผ่าน
กาหนดโดย สกอ.
CA2558
ผ่าน
CA2557
หลักสูตรใหม่ปี 58
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
SA2559 ค่าเฉลี่ย
หลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ใหม่ปี 58
CA2558 ค่าเฉลี่ย
หลักสูตร
ใหม่ปี 58
CA2557 ค่าเฉลี่ย
หลักสูตร
ใหม่ปี 58
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบ
SA2559 ร้อยละ
หลักสูตร
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ใหม่ปี 58
CA2558 ร้อยละ
หลักสูตร
ใหม่ปี 58
CA2557 ร้อยละ
หลักสูตร
ใหม่ปี 58
SA2559
หลักสูตรใหม่ปี 58
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
CA2558
หลักสูตรใหม่ปี 58
CA2557
หลักสูตรใหม่ปี 58
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
SA2559
3
3
CA2558
3
3
CA2557 หลักสูตร หลักสูตร
ใหม่ปี 58 ใหม่ปี 58
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
SA2559
3
3
CA2558
3
3
CA2557 หลักสูตร หลักสูตร
ใหม่ปี 58 ใหม่ปี 58
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
SA2559
3
3
CA2558
2
2
CA2557 หลักสูตร หลักสูตร
ใหม่ปี 58 ใหม่ปี 58
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คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก

SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557

- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ

SA2559
CA2558
CA2557

- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

SA2559
CA2558
CA2557

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4

SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
SA2559
CA2558
CA2557
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน

SA2559
CA2558
CA2557

5.3 การประเมินผู้เรียน

SA2559
CA2558
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3.00
2.67
หลักสูตรใหม่ปี 58
3
2
หลักสูตร
ใหม่ปี 58

3
2
หลักสูตร
ใหม่ปี 58

ร้อยละ 40
5
ร้อยละ 80
5
หลักสูตร หลักสูตร
ใหม่ปี 58 ใหม่ปี 58
ร้อยละ 20
1.67
ร้อยละ 20
1.67
หลักสูตร หลักสูตร
ใหม่ปี 58 ใหม่ปี 58
ร้อยละ 100
5
ร้อยละ 60
5
หลักสูตร หลักสูตร
ใหม่ปี 58 ใหม่ปี 58
2
3
2
2
หลักสูตร หลักสูตร
ใหม่ปี 58 ใหม่ปี 58
3.30
2.63
หลักสูตรใหม่ปี 58
2
2
หลักสูตร
ใหม่ปี 58
3
3
หลักสูตร
ใหม่ปี 58
3
3

2
2
หลักสูตร
ใหม่ปี 58
2
3
หลักสูตร
ใหม่ปี 58
3
3
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CA2557
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)

SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
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หลักสูตร หลักสูตร
ใหม่ปี 58 ใหม่ปี 58
ร้อยละ 100
5
ร้อยละ 100
5
หลักสูตร หลักสูตร
ใหม่ปี 58 ใหม่ปี 58
3.25
3.25
หลักสูตรใหม่ปี 58
3
3
หลักสูตร
ใหม่ปี 58

3
3
หลักสูตร
ใหม่ปี 58

3
3.00
หลักสูตรใหม่ปี 58
3.08
2.90
หลักสูตรใหม่ปี 58
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสหลักสูตร 25580211101043
1.1.1  มี มคอ.1
1.1.2  ไม่มี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558
1.3 วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (เขตพื้นที่ขามเรียง)
ตาบลขามเรียง อาเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม 44150
1.5 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ระบุใน มคอ.2 และ ปัจจุบัน
ที่ระบุใน มคอ.2
ปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2559)
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
1. อาจารย์ ดร.ศุภรักษ์ จันทร์จรัสจิตต์
2. อาจารย์ ดร.ศุภรักษ์ จันทร์จรัสจิตต์
2. อาจารย์กฤตยา แสงบุญ
3. อาจารย์ธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชย
3. อาจารย์ธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชย
4. อาจารย์ ดร.ศุทธินี ปราชญ์ศรีภูมิ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงอร นาชัยฤทธิ์
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิงอร นาชัยฤทธิ์
5. Ms. Xiaoque Chen
1.5.2 ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2-รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
1. อ. ดร.ศุภรักษ์
จันทร์จรัสจิตต์

2. อ. กฤตยา แสงบุญ

กลุ่ม
สาขาวิชา
ที่จบ
ตาม ISCED
0412

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

ตรี

2545

บธ.บ. (การเงิน)

โท

2548

M.Acc.

0411

Accounting

เอก

2555

Ph.D. (Business
Administration)

0411

Accounting

ตรี

2542

บช.บ.

0411

การบัญชี

โท

2546

บช.ม.

0411

การบัญชี

ชื่อหลักสูตร
ที่จบการศึกษา

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สาขาวิชา
ที่จบ
การศึกษา
การเงิน

ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
Cleveland
State
University
USA
Washington
State
University
USA
มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
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รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน

3. อ.ธีราภรณ์
ลิมานนท์วราไชย

4. ผศ. ดร.อิงอร
นาชัยฤทธิ์

5. Ms. Xiaoque Chen

กลุ่ม
สาขาวิชา
ที่จบ
ตาม ISCED
0412

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

โท

2550

MBA

ตรี

2548

บธ.บ. (การบัญชี)

0411

การบัญชี

โท

2549

0412

Economics

โท

2551

MIntEcon&F
(International
Economics and
Finance)
M.Bus.
(Accounting)

0411

Accounting

ตรี

2544

บธ.บ. (การบัญชี)

0411

โท

2547

บช.ม. (การบัญชี)

0411

เอก

2552

ปร.ด. (การบัญชี)

0411

ตรี

2544

B.Sc. (Accounting)

0411

โท

2552

M.Sc.(Accounting and
Finance)

0411

ชื่อหลักสูตร
ที่จบการศึกษา

สาขาวิชา
ที่จบ
การศึกษา

ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา

Finance

Illinois State
University
USA
มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ
University of
Queensland
Australia

Queensland
University of
Technology
Australia
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี
ราชมงคล
สุวรรณภูมิ
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
การบัญชี
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
Accounting University of
Soochow
China
Accounting University of
and
Southampton
Finance
UK

1.5.3 ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2-รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
1. ผศ. ดร.อิงอร
1. ตารา การบัญชีขั้นกลาง 2 (เป็นผลงานที่ใช้ในการยื่นขอตาแหน่ง
นาชัยฤทธิ์
ทางวิชาการ)
2. จันทร์จิรา จันทโสภา อิงอร นาชัยฤทธิ์ และณัฐวุฒิ ตันติเศรษฐ.
ผลกระทบของคุณธรรมในวิชาชีพบัญชีที่มีต่อความสาเร็จในการ
ทางานของนักบัญชีโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 8 ฉบับที่ 3 ประจาเดือน กรกฎาคม
- กันยายน 2559.
2. อ. ดร.ศุภรักษ์
1. Thanapon Wimoonard , Phaprukbaramee
จันทร์จรัสจิตต์
Ussahawanitchakit , and Suparak Janjarasjit. STRATEGIC
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่าน้าหนักคุณภาพ
1.0
0.8

0.6

9

INTERNAL AUDIT EXCELLENCE AND ORGANIZATIONAL
SURVIVAL: AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF FINANCE
BUSINESSES IN THAILAND. AU-GSB e-Journal, ISSN 19063296 Vol. 9 No. 2 December 2016. p.82-110.
http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/AUGSB/article/view/2542/1735
2. Chawiang Wongjinda , Phaprukbaramee
Ussahawanitchakit , Suparak Janjarasjit. MANAGERIAL
ACCOUNTING CONTROL ORIENTATION AND FIRM
PERFORMANCE: AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF
GARMENT MANUFACTURING BUSINESSES IN THAILAND.
AU-GSB e-Journal, ISSN 1906-3296 Vol. 9 No. 2 December
2016. p.3-22.
http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/AUGSB/article/view/2536/1729
3. Laor Mamah , Sutana Boonlua , Suparak Janjarasjitis.
AUDITOR-CLIENT EXCHANGE COMPETENCY AND AUDIT
REPORT EFFICIENCY: EVIDENCE FROM CPAs IN THAILAND.
AU-GSB e-Journal, ISSN 1906-3296 URL :
http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/AUGSB/ Vol. 9 No. 2 December 2016. p. 111-127.
http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/AUGSB/article/view/2543/1736
4. Jiradtikhan Wutiphan Phaprukbaramee
Ussahawanitchakit and Suparak Janjarasjit. Strategic Audit
Expertise Orientation and Audit Success: Evidence from
Cooperative Auditor in Thailand. ASEAN Journal of
Management & Innovation. URL :
http://journal.stamford.edu/index.php/ajmi Vol. 3 No. 2
July - December 2016. p.10-23.
http://journal.stamford.edu/index.php/ajmi/article/view/6
30/178
5. Kriengkrai Namnai, PhaprukbarameeUssahaw anitchakit
and Suparak Janjarasjit. Modern Cost Management
Innovation and Firm Performance: An Empirical
Investigation of Electronics and Electrical Manufacturing
Businesses in Thailand. ASEAN Journal of Management &
Innovation. URL :
http://journal.stamford.edu/index.php/ajmi Vol. 3 No. 2
July - December 2016 p.32-43.
http://journal.stamford.edu/index.php/ajmi/article/view/6
19/191
6. Takan Chatiwong , Phaprukbaramee
Ussahawanitichakit , Suparak Janjarasjit. PROACTIVE
INTERNAL AUDIT STRATEGY AND FIRM PERFORMANCE:
EMPIRICAL EVIDENCE FROM THAI–LISTED FIRMS. AU-GSB
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0.6

0.6

0.6

0.6

0.6
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3. อาจารย์ธีราภรณ์
ลิมานนท์วราไชย

e-Journal, ISSN 1906-3296 Vol. 9 No. 1 June 2016. p.3-24.
http://www.assumptionjournal.au.edu/index.php/AUGSB/article/view/2517/1715
1. Kesinee Muenthaisong, Teeraporn Leemanonwarachai.
An investigation of China’s Import Demand for
Technically Specified Natural Rubber (TSR) from
Thailand. International Journal of Business and Economic
Affairs. URL : http://www.ijbea.com/papers/volume1issue1/IJBEA-2016-11004.pdf
ผลรวมค่าน้าหนักคุณภาพ

0.4

5.8

1.6 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
อาจารย์ Xiaoque Chen
อาจารย์ Adam Bates
อาจารย์ Byungho Yu
ผศ.ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
ผศ.ดร.ธีรพรรณ อึ๊งภากรณ์
ผศ.ดร.ศรัญญา รักสงฆ์
อาจารย์ ดร.ดวงรัตน์ ธารดารงค์
อาจารย์ ดร.ชุติมา เรืองอุตมานันท์
อาจารย์ ดร.เบญจมาภรณ์ สมบัติธีระ
อาจารย์ ดร.ประทานพร จันทร์อินทร์
อาจารย์ ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท
อาจารย์ ดร.ศุภรักษ์ จันทร์จรัสจิตต์
อาจารย์ ดร.วราวุฒิ วรานันตกุล
อาจารย์กฤตยา แสงบุญ
อาจารย์พิมพ์นิภา ท้วมรุ่งโรจน์

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ (ภายใน
มหาวิทยาลัย)
ผศ.ดร.ประภัสสร บุษหมั่น
ผศ.ดร.ประภาส ผิวอ่อน
ผศ.ดร.ดวงเด่น นาคสีหราช
ผศ.ดร.รักฤดี สารธิมา
อาจารย์ ดร.ชัยยนต์ ทองสุขแก้ง
อาจารย์สมศักดิ์ อาภาศรีทองสกุล

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)
-ไม่มี-

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

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ข้อที่
1

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

11

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

ผลการดาเนินงาน
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
และไม่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น
พร้อมทั้งประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
มีคุณวุฒิในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
มีคุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาโท หรือตาแหน่ง
ทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2558
ครบวงรอบการปรับปรุงในปีการศึกษา
2563 โดยยังไม่ครบกาหนดระยะการ
ปรับปรุง
จึงผ่านเกณฑ์ข้อนี้
รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา ... ซึ่งได้
ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จภายในปี
การศึกษา 2558 และสภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมวันที่......
เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีการศึกษา
2559
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

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 40
ร้อยละ 20
ร้อยละ 100

คะแนนประเมิน
5
1.67
5
3.89

2.2 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร

ผศ. ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล มี
คุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา ที่กาหนดโดย สกอ.
จึงได้รับแต่งตั้งเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรระดับ
บัณฑิตศึกษา

เริ่มต้น

คณะกรรมการประจา
คณะวิเคราะห์
อัตรากาลัง

สารวจคุณสมบัติอาจารย์ประจา
คณะทั้งหมด พบว่าอาจารย์ที่
สาเร็จการศึกษาด้านบัญชีจาก
ต่างประเทศมีทั้งหมด 6 คน ดังนี้
1) ผศ. ดร.ไตรรงค์ สวัสดิกุล
2) อ.ดร.ศุภรักษ์ จันทร์จรัสจิตต์
3) อ.กฤตยา แสงบุญ
4) อ.ธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชย
5) อ.รสจรินทร์ กุลศรีสอน
6) Ms. Xiaoque Chen

เพียงพอต่อการ
วางแผนอัตรากาลัง
ประจาในแต่ละ
หลักสูตร

Yes
วิเคราะห์คุณสมบัติ
อาจารย์

อาจารย์ประจาหลักสูตรสาหรับ
ปีการศึกษา 2558 มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ สกอ. กาหนด
หากแต่มีอาจารย์ที่ไม่ได้สาเร็จ
การศึกษาจากต่างประเทศ และ
รู้สึกว่าเหมาะสมจะอยู่เป็น
อาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น
มากกว่า

แจ้งปัญหาไปยังรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการ

สิ้นสุด

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อ.รสจรินทร์ และ อ.ธีราภรณ์
มีแนวโน้มลาศึกษาต่อ โดย อ.
รสจรินทร์ มีความประสงค์จะ
ลาศึกษาต่อในปีการศึกษา
2560 ในขณะที่ อ.ธีราภรณ์
อยู่ระหว่างการสอบและสมัคร
หลักสูตรฯ จึงมีการพูดคุยถึง
ความจาเป็นในการคงอยู่

พิจารณาคุณสมบัติอาจารย์
ประจาคณะที่เหลือ เพื่อแต่งตั้ง
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
โดยพบว่า ผศ.ดร.อิงอร นาชัย
ฤทธิ์ เป็นอาจารย์ประจา
หลักสูตรตั้งแต่ปีการศึกษา
2558 มีประสบการณ์ด้านงาน
บัญชีและผลงานวิชาการ จึงมี
ความเหมาะสมในการช่วย
หลักสูตรให้มีความแข็งแกร่ง
มากขึ้น

แต่งตั้งอาจารย์ประจา
หลักสูตร

13

ผลการดาเนินงาน
ระบบการบริหารอาจารย์
เริ่มต้น

คณะกรรมการประจาคณะ
กาหนดแผนบริหารอาจารย์
เพื่อให้มีอาจารย์คงอยู่

กาหนดบทบาท หน้าที่ และความ
รับผิดชอบของอาจารย์ประจา
หลักสูตรอย่างชัดเจน
(คาสั่งที่ 156/2560)

กาหนดแรงจูงใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร โดยคิดค่าคะแนนใน
การประเมินผลการปฏิบัติงาน

อาจารย์ประจาหลักสูตรปฏิบัติ
ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่
ได้รับมอบหมาย

Feedback

แจ้งให้คณะกรรมการประจาคณะ
รับทราบเกี่ยวกับแผนบริหาร
ความเสี่ยงของหลักสูตร เพื่อ
พิจารณาความเหมาะสม

สิ้นสุด

กาหนดแผนการจัดการความเสี่ยง
โดยการสารวจอาจารย์ที่อยู่ระหว่าง
การศึกษาต่อในต่างประเทศเพื่อ
ทราบกาหนดการกลับมาปฏิบัติงาน

มีการพูดคุยสอบถามอย่างสม่าเสมอเพื่อ
ติดตามการปฏิบัติหน้าที่และการคงอยู่ของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร และ
ตระหนักถึงความเสี่ยงเรื่องจานวนอาจารย์
ประจาหลักสูตร

ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
เริ่มต้น

กาหนดงบประมาณในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

กาหนดแนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนาอาจารย์ โดยการให้
เงินทุนสนับสนุน

ส่งเสริมการอบรมในประเทศ
และต่างประเทศ

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ส่งเสริมการยื่นขอตาแหน่ง
ทางวิชาการ
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ผลการดาเนินงาน

ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ได้รับการส่งเสริมการอบรม ดังนี้
1) อ.ดร.ศุภรักษ์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง EPAS
Accreditation
2) อ.กฤตยา เข้าร่วมการอบรมเรื่อง
งบประมาณเพื่อการวางแผนและทากาไร
3) อ.ธีราภรณ์ เข้าร่วมการอบรมเรื่อง Digital
Economy: Impact on Accounting
Professions และเรื่อง XBRL มิติใหม่ของการ
รายงานข้อมูลทางการเงิน
4) Ms. Xiaoque Chen เข้าร่วมการสัมมนา
พัฒนาบุคลากรประจาปี
5) ผศ.ดร.อิงอร เข้าร่วมการอบรมเรื่อง Train
the trainer

ผศ.ดร. อิงอร นาชัยฤทธิ์ ได้รับการ
ส่งเสริมการยื่นขอตาแหน่งทาง
วิชาการ

จัดทารายงานผล

วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน พบว่า ในปีการศึกษา
2559 หลักสูตรฯ ประสบความสาเร็จในการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยอาจารย์ประจา
หลักสูตรได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาหรับอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ยังไม่ได้ยื่นขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ หลักสูตรได้มีการสอบถาม
ถึงสาเหตุ และพบว่าอุปสรรคสาคัญสาหรับการ
ยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการ คือ ภาระงานที่มาก
และไม่สามารถจัดสรรเวลาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

หลักสูตรฯ ได้พิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา
โดยการพูดคุยเพื่อมอบหมายงานในแต่ละรอบปี
การศึกษาอย่างชัดเจน เพื่อวางแผนจัดสรรเวลา

สิ้นสุด

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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2.3 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์
ในปีการศึกษา 2559 ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้มีความเหมาะสมและแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีการปรับปรุงใหม่โดยการเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 9/2559 โดยสัดส่วนของอาจารย์ประจาหลักสูตรเดิมที่ยังคงอยู่จานวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และ
อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่จานวน 2 คน รวมเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน ซึ่งทั้งหมดได้ปฏิบัติงานเต็ม
เวลา ไม่มีการลาออก หรือเกษียณอายุราชการในรอบปีการศึกษา 2559 คิดเป็นอัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ร้อยละ 100 เมื่อคิดเป็นสัดส่วนต่อจานวนนิสิตที่รับเข้าในหลักสูตรทั้งหมด 36 คน คิดเป็นสัดส่วนนิสิตต่อ
อาจารย์ประจาหลักสูตร 7.2 คนต่ออาจารย์ 1 คน ซึ่งเป็นสัดส่วนที่เหมาะสม อาจารย์ประจาหลักสูตรสามารถ
ดูแลนิสิตในหลักสูตรได้อย่างทั่วถึง
ความพึงพอใจของอาจารย์
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้จัดประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ เพื่อ
วางแผน กากับดูแล ประเมินผล และทบทวนผลการดาเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง อาจารย์
ประจาหลักสูตรทุกคน มีส่วนร่วมในการเสนอความคิด เพื่อการดาเนินงานที่มีคุณภาพ แสดงถึงความพึงพอใจ
ในการบริหารจัดการหลักสูตร หลักสูตรได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรเมื่อสิ้นภาค
การศึกษาที่ 2/2559 โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรตอบแบบสอบถาม จานวน 5 คน ผลการสารวจความพึง
พอใจ รวม 4.72 (คะแนนเต็ม 5) โดยจาแนกความพึงพอใจแต่ละด้าน ดังนี้
1. ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.72
2. ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร 4.75
3. ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.72
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ในปีการศึกษา 2558 พบว่า ค่าความพึง
พอใจมีการเปลี่ยนแปลงลดน้อยลงจาก 5.00 เหลือ 4.72 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลมาจากการ
เปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ อีกทั้งการเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหาร ส่งผลให้เกิดความเครียดใน
การศึกษาภาระงาน และความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
จากผลความพึงพอใจดังกล่าว ทางหลักสูตรฯ ได้ตระหนักถึงปัญหา และพิจารณาหาแนวทางแก้ไข โดย
การทาความเข้าใจร่วมกันในบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจาหลักสูตร รวมทั้งการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดความชัดเจนในบทบาทของอาจารย์ประจาหลักสูตรมากยิ่งขึ้น
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน การรับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-ผลการดาเนินงาน
การรับนิสิต
เริ่มต้น

วิเคราะห์สถานการณ์ประเทศ และความ
พร้อมของหลักสูตร

เมื่อติดตามผลการเรียนของนิสิตใหม่
พบว่า นิสิตกลุ่มที่มีปัญหาด้านการเรียน
มาจากการรับในรอบ Admission ทาง
หลักสูตรฯ จึงพิจารณาหาแนวทางการ
แก้ไขปัญหา โดยมีข้อสรุป ได้แก่ การรับ
นิสิตใหม่ในรอบรับตรงที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมให้ได้มากที่สุด

จัดทาแผนการรับนิสิต 5 ปี ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และความ
พร้อมของหลักสูตร

คณะกรรมการ
ประจาคณะ
วิเคราะห์แผน

Yes

ส่งแผนการรับนิสิตไปกองแผนงาน

รอดาเนินการในปีถัดไป

สิ้นสุด

เมื่อวิเคราะห์ผลการรับนิสิตปีการศึกษา
2559 พบว่า หลักสูตรฯ เริ่ม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรฯ เร็วขึ้นจากปีที่
แล้ว ส่งผลให้มีนิสิตสมัครจานวนเพิ่มขึ้น
จากปี 2558 โดยครึ่งหนึ่งได้จากการรับ
ในรอบโควต้า และอีกครึ่งหนึ่งมาจาก
การรับในรอบ Admission

จานวนนิสิตใหม่ต่ากว่าแผนที่วางไว้ แต่
เมื่อพิจารณาแล้ว หลักสูตรฯ เห็นว่าการ
รับนิสิตเพิ่มในรอบหลัง admission
อาจจะได้นิสิตที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสม
จึงไม่มีการรับนิสิตเพิ่ม
No

-

-

มหาวิทยาลัย/คณะฯ ประกาศรับสมัคร
นิสิต
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร ซึ่งมีการออก
ประชาสัมพันธ์ที่เร็วขึ้นจากปีการศึกษา
2558 เพื่อเพิ่มจานวนนิสิตที่สนใจสมัคร
เรียน
แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
ดาเนินการสอบคัดเลือกนิสิตตามเกณฑ์
ประกาศผลสอบ
นิสิตใหม่ จานวน 32 คน รายงานตัว

วิเคราะห์ผลการรับ
นิสิต และพิจารณา
ความเหมาะสมใน
การรับนิสิตเพิ่ม

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
สิ้นสุด

เริ่มต้น

สอบถามความคิดเห็นจาก
อาจารย์ผู้สอนนิสิตชั้นปีที่ 1
ปีการศึกษา 2558

ประเด็นปัญหาสาคัญของนิสิตใหม่ คือ การ
ปรับตัวเข้ากับการเรียนเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่ง
นิสิตรหัส 58 ไม่ได้มีการบังคับให้เข้าร่วม
โครงการ English Summer Camp จะใช้
เวลาสักระยะในการปรับตัวกับการเรียน ทาให้
การเรียนในภาคการศึกษาที่ 1 มีความยาก

วางแผนให้นิสิตใหม่รหัส 59 ทุกคนเข้าร่วมโครงการ
English Summer Camp นอกจากนี้ หลักสูตรฯ
ตระหนักถึงความสาคัญของความพร้อมทางด้าน
ภาษาอังกฤษก่อนเรียนในหลักสูตร จึงมีการกาหนดให้
นิสิตใหม่ทุกคนต้องสอบวัดทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ และสอบผ่านเกณฑ์ 50% จึงจะสามารถ
เรียนรายวิชาแกนและวิชาเฉพาะได้

มอบหมายให้หลักสูตรบริหารธุรกิจ
(สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ) ซึ่งเป็น
หลักสูตรนานาชาติ เป็นผู้ดาเนินการ
โครงการ English Summer Camp

ดาเนินโครงการในช่วงภาคฤดูร้อน ปี
การศึกษา 2558

รอดาเนินการในปีถัดไป

หลักสูตรฯ ได้พิจารณาหาแนวทางปฏิบัติสาหรับปี
การศึกษา 2560 โดยสรุป คือ เปิดให้นิสิตใหม่ทุก
คนลงทะเบียนเรียนได้เหมือนกันทั้งหมด และเพิ่ม
การทดสอบการฟัง เพื่อให้นิสิตใหม่ตระหนักถึง
ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของตนเอง
นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ยังวางแผนจัดการปฐมนิเทศ
นิสิตใหม่ก่อนเริ่มโครงการ English Summer
Camp เพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับนิสิต และเปิด
โอกาสให้นิสิตรุ่นพี่ได้พูดคุยแนะนารุ่นน้อง

ให้นิสิตเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง
เส้นทางนักบัญชียุค AEC เพื่อให้นิสิต
ตระหนักถึงความสาคัญของ
ภาษาอังกฤษ

ภายหลังเปิดเทอม ได้มีการทบทวนประสิทธิภาพ
ในการดาเนินโครงการ พบว่า นิสิตที่สอบผ่านมี
ปัญหาในการฟัง เนื่องจากการทดสอบทักษะไม่ได้
วัดทักษะการฟัง นอกจากนี้ นิสิตที่สอบวัดทักษะไม่
ผ่านและลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาทั่วไปได้เท่านั้น
ขาดความกระตือรือร้นในการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษ อีกทั้งนิสิตที่สอบวัดทักษะผ่านส่วน
หนึ่งมีปัญหาด้านการฟังในชั้นเรียน

ประเมินผลการดาเนินโครงการพบว่า
นิสิตมีความพึงพอใจในการจัดโครงการ
ในระดับมาก และอยากให้มีการจัด
โครงการเช่นนี้อีก

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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3.2 ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2558
2559
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2558
2559
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2558
2559

จานวนผู้สมัคร

จานวนที่ประกาศรับ

จานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

จานวนผู้มารายงานตัว

จานวนที่ลงทะเบียนเรียน

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

60
60

0
0

60
60

7
60

0
0

7
60

7
32

0
0

7
32

4
32

0
0

4
32

4
32

0
0

4
32

2558

จานวนนิสิตคงอยู่
2560
2561

2559

2563

2562

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

4

0

4

4
30

0
0

4
30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

จานวนที่รับเข้า
ปกติ

พิเศษ

รวม

4
32

0
0

4
32

2559
ปกติ

พิเศษ

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
2561

2560
รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

2562

2563

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.3 รายงานผลการดาเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.2-ผลการดาเนินงาน
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี
เริ่มต้น

พิจารณาอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

กาหนดอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนิสิตใหม่ โดย
มอบหมายให้ อ.ธีราภรณ์ ซึ่งเป็นอาจารย์
ประจาหลักสูตรตั้งแต่ปี 2558 เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา นิสิตรหัส 59 และขอให้ ผศ.ดร.ไตรรงค์
เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตรหัส 58 เช่นเดิม
เพื่อความต่อเนื่องในการให้คาปรึกษา

คณะกรรมการประจาคณะกาหนด
นโยบายการควบคุมดูแลการให้
คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว
แก่นิสิตในระดับปริญญาตรี

อาจารย์ที่ปรึกษาวางแผนแนวทางการให้คาปรึกษาแก่
นิสิตให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะ โดย ผศ.ดร.
ไตรรงค์ ให้นิสิตติดต่อได้ผ่าน social media สาหรับ
อ.ธีราภรณ์ ได้เข้าพบนิสิตก่อนเปิดภาคการศึกษา
เพื่อให้คาแนะนาเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนและการ
ปฏิบัติตัวในชั้นเรียน นอกจากนี้ยังมีการให้นิสิตชั้นปีที่ 1
เข้าพบเป็นประจาทุกสัปดาห์
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ผลการดาเนินงาน

อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามผลการเรียนของนิสิตตลอดปีการศึกษา โดยการพูดคุย
สอบถามจากอาจารย์ผู้สอนและตัวนิสิตเอง พบว่า นิสิตรหัส 58 ไม่มีปัญหาใน
การเรียนและความประพฤติแต่อย่างใด ในขณะที่นิสิตรหัส 59 ส่วนหนึ่งมีปัญหา
เรื่องการเรียน การปรับตัว และขาดแรงจูงใจในการเรียนให้สาเร็จ

อ.ธีราภรณ์ เรียกพบนิสิตที่มีปัญหาเพื่อพูดคุยเป็นการส่วนตัว ให้คาแนะนาและ
สร้างกาลังใจให้กับนิสิตเป็นประจา แต่อย่างไรก็ตาม นิสิตรหัส 59 บางส่วนยังคง
มีปัญหา อ.ธีราภรณ์ จึงได้นาประเด็นดังกล่าวเข้าปรึกษาในที่ประชุมหลักสูตรฯ
เพื่อให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเป็นและแนว
ทางแก้ไขปัญหา

เมื่อสิ้นปีการศึกษา นิสิตประเมินความพึงพอใจในการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษา พบว่าในปีการศึกษา 2559 นิสิตมีความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษาคิด
เป็น 4.32 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00

อาจารย์ที่ปรึกษารับทราบผลการประเมินและนาความคิดเห็นของนิสิตไป
วิเคราะห์เพื่อพัฒนาแนวทางการให้คาปรึกษา

สิ้นสุด

การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เริ่มต้น

วางแผนการดาเนินงานด้านการพัฒนาศักยภาพนิสิตและ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยทักษะ
3R เป็นทักษะที่เรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ และได้มีการสื่อสาร
ให้ผู้สอนรายวิชาต่าง ๆ ของหลักสูตรรับทราบ
สาหรับทักษะ 7C นั้น Critical Thinking and Problem
Solving; Creativity and Innovation; Collaboration,
Teamwork and Leadership; Communications,
Information, and Media Literacy; Computing and
ICT Literacy เป็นทักษะที่สามารถสอดแทรกในรายวิชาได้
โดยไม่ต้องจัดโครงการพิเศษใด ๆ
ด้วยเหตุนี้ ในปีการศึกษา 2559 จึงวางแผนมุ่งเน้นการ
พัฒนา 2C คือ Cross-Cultural Understanding และ
Career and Learning Skills

วางแผนการดาเนินงานด้านการจัดกิจกรรมที่สนองความ
ต้องการของนิสิต และพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
หลักสูตร โดยหลักสูตรได้วิเคราะห์นิสิตใหม่รหัส 59 พบว่ามี
ปัญหาเรื่องความกระตือรือร้น และขาดความใส่ใจในการ
พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษชองตนเอง
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ผลการดาเนินงาน

จัดโครงการสานสัมพันธ์ระหว่างสถาบัน
ต่างประเทศ โดยส่งนิสิตรหัส 58 เข้าร่วม
สัมมนาการสอบบัญชีและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ที่ Nanjing Audit University
และสนับสนุนนิสิตในการสอบชิงทุน
แลกเปลี่ยนภาคฤดูร้อน
นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ได้สนับสนุนนิสิต
ให้นาความรู้จากห้องเรียนไปใช้นอก
ห้องเรียน โดยการออกค่ายสานฝัน

จัดโครงการ AC_EP Boot Camp เพื่อ
เสริมสร้างเจตคติเชิงบวกต่อการเรียนใน
หลักสูตร และสร้างกาลังใจให้กับนิสิตใน
การพัฒนาตนเอง

ประเมินผลการดาเนินโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ Nanjing Audit
University และทบทวนประสิทธิภาพ
การดาเนินโครงการ พบว่านิสิตมีความ
พึงพอใจในระดับมาก และอยากให้มีการ
ประชาสัมพันธ์ล่วงหน้า
สาหรับการสอบชิงทุนแลกเปลี่ยนภาคฤดู
ร้อน นิสิตในหลักสูตรสามารถสอบชิงทุน
แลกเปลี่ยนได้ทั้งสิ้น 6 คน

ประเมินผลการดาเนินโครงการ และ
ทบทวนประสิทธิภาพการดาเนิน
โครงการ พบว่านิสิตมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก และอยากให้มีการจัด
โครงการลักษณะเดียวกันอีก โดยเพิ่ม
กิจกรรมสันทนาการมากขึ้น

รวบรวมข้อมูลไว้สาหรับใช้ในการจัด
โครงการลักษณะเดียวกันในโอกาสหน้า

สิ้นสุด

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
3.4 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ --ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มีผู้สาเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2558) จานวน 0 คน
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ยังไม่มีบัณฑิต จึงไม่มีข้อมูลรายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
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3.5 รายงานผลการดาเนินงาน ข้อมูลภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต --ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มีผู้สาเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2558) จานวน 0 คน
เนื่องจากเป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 ยังไม่มีบัณฑิต จึงไม่มีข้อมูลรายงานผลการดาเนินงาน ข้อมูลภาวการณ์ได้
งานทาของบัณฑิต
3.6 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของนิสิต
จากนิสิตที่รับเข้าในปีการศึกษา 2558 จานวน 4 คน และในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ ได้รับนิสิต
เข้าใหม่อีกจานวน 32 คน ทาให้หลักสูตรฯ มีจานวนนิสิตทั้งหมด 36 คน โดยระหว่างปีการศึกษา 2559 ได้มี
นิสิตลาออกจากการศึกษาจานวน 2 คน เนื่องด้วยปัญหาด้านค่าใช้จ่าย เป็นผลให้ ณ ปัจจุบันมีนิสิตยังคงอยู่ใน
หลักสูตรจานวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 94.44
การสาเร็จการศึกษา
เนื่องจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2558 จึงไม่สามารถ
รายงานการสาเร็จการศึกษาได้ในรอบการประเมินนี้
ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
ในปีการศึกษา 2559 นิสิตในหลักสูตรฯ ทั้งหมด 34 คน มีความพึงพอใจในหลักสูตรและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียน คิดเป็นคะแนน 4.29 จากคะแนนเต็ม 5.00 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับความพึงพอใจของนิสิตในปี
การศึกษา 2558 ซึ่งคิดเป็นคะแนน 4.06 จากคะแนนเต็ม 5.00 นั้น พบว่านิสิตมีความพึงพอใจในหลักสูตรและ
ผลการจัดการข้อร้องเรียนเพิ่มมากขึ้น
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
4.1 ข้อมูลรายวิชา
ชื่อรายวิชา
0032005 Philosophy
of Sufficiency
Economy
0033005 Applications
of Mathematics in
Science, Technology,
and Social Science
0034003 Drug and
Health Products for
Life Quality
0105326 English for
Business 2
0901201
Intermediate
Accounting 1
0909202 Business
Law
0909302 Business
Finance
0031001 Daily English
Conversation
0031002
Communicative
English
0031003 English for
Specific Purposes
0031006 ASEAN
Languages and
Cultures
0033004 Information
Technology
0900101 Introduction
to Business
0901101 Principles of
Accounting
0032004 Humanity
and Learning
0034002
Consumption for life
Quality
0901202
Intermediate
Accounting 2

ภาค
A
การศึกษา

B+

B

C+

C

D+

D

F

S

U

W

1/2559

3

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

1/2559

4

-

-

-

-

-
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แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จานวนนิสิตที่ จานวนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียน สอบผ่าน

23

ชื่อรายวิชา
0901203 Cost
Accounting
0901204 Taxation 1
0909101
Microeconomics
0909203 Business
Statistics
0033002 Science and
Technology in
Globalized Society
0034004 Physical
Exercise for Health
0036007 Innovation
and New
Entrepreneurship
0900101 Introduction
to Business
0901101 Principles of
Accounting
0902101 Principles of
Marketing
0903101
Management and
Organizational
Behavior
0904101 Business
Computer and
Information
Technology
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ลงทะเบียนเรียน สอบผ่าน
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4.2 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้ผดิ ปกติ

มาตรการแก้ไข

-

-

-

-

-

-

4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ
ชื่อรายวิชา
-

ภาคการศึกษา
-

หัวข้อที่ขาด
-

สาเหตุที่ไม่ได้สอน
-

วิธีแก้
-

4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ชื่อรายวิชา
0032005 Philosophy of
Sufficiency Economy

ภาคการศึกษา
1/2559

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
เป็นรายวิชาที่มกี ลุ่มเรียนเป็น
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่ง
สาหรับกลุ่มที่เรียนเป็น

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการปรับปรุง
แจ้งข้อมูลให้งานวิชาการคณะฯ
รับทราบเพื่อดาเนินการในขั้นตอน
ต่อไปตามความเหมาะสม
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ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา

0033005 Applications of
Mathematics in Science,
Technology, and Social
Science

1/2559

0034003 Drug and Health
Products for Life Quality

1/2559

0105326 English for Business 2

1/2559

0901201 Intermediate
Accounting 1

1/2559

0909202 Business Law

1/2559

0909302 Business Finance

1/2559

0031001 Daily English
Conversation

1/2559

0031002 Communicative
English

1/2559

0031003 English for Specific
Purposes

1/2559

0031006 ASEAN Languages
and Cultures

1/2559

0033004 Information
Technology
0900101 Introduction to

1/2559

ภาษาอังกฤษอาจได้รับข้อมูลไม่
เต็มที่ เนื่องจากการแปลภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งบางคาเป็นคา
เฉพาะที่ไม่สามารถสื่อความหมาย
ในภาษาอังกฤษได้ดีนัก
จานวนกลุ่มเรียนมีมาก ทาให้
มาตรฐานการเรียนการสอนมีความ
แตกต่าง
เป็นรายวิชาที่ชว่ ยทบทวนความรู้
พื้นฐานและเป็นประโยชน์สาหรับ
การเรียนวิชาสถิติ
มีจานวนอาจารย์ที่สอนทั้งหมด 5
คน ทาให้ขาดความต่อเนื่องในการ
สอน และทาให้นิสิตเกิดความสับสน
นอกจากนี้ อาจารย์ยังไม่ได้มีการ
แจ้งคะแนนสอบกลางภาคและ
คะแนนเก็บ ทาให้นิสิตขาดข้อมูลใน
การวางแผนการเรียน
ช่วยเสริมสร้างทักษะการนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน
อยากให้ใช้ PowerPoint เป็นสื่อใน
การสอน ซึ่งนิสิตเชื่อว่าจะเป็น
แนวทางให้นิสิตในการทาความ
เข้าใจเนื้อหาที่เรียนได้ดีขึ้น
กลยุทธ์การสอนบางกลยุทธ์ที่
กาหนดใน มคอ.3 แต่ไม่ได้นาไปใช้
ในการสอนจริง แต่กลยุทธ์ที่ใช้จริงมี
ความหลากหลาย
ถ้ามีการจาลองสถานการณ์เพื่อให้
นิสิตใช้ความรู้ในการตัดสินใจทาง
การเงิน จะทาให้นิสิตสนุกและเห็น
ภาพ สามารถประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
หากมีการให้นิสิตใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จริงจะช่วยให้นิสิตเกิด
ความตื่นเต้นมากขึ้น
นิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินผลการศึกษา เนื่องจากแต่
ละกลุ่มจัดนิสิตด้วยเกณฑ์ความรู้
ทางภาษาอังกฤษ
วัตถุประสงค์ของรายวิชาไม่มีความ
ชัดเจน
เนื้อหาค่อนข้างไปทางมนุษยศาสตร์
มากกว่า
เนื้อหาการสอนไม่สอดคล้องกับ
ข้อสอบ ซึ่งมีผลต่อคะแนนสอบ
แหล่งข้อมูลควรมีความหลากหลาย
เทคนิคการสอนบางอย่างระบุใน
มคอ.3 แต่ไม่ชัดเจนในการปฏิบัติ
เป็นไปตามแผนการเรียนการสอน

1/2559

อาจารย์คานึงถึงทักษะทาง

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการปรับปรุง

แจ้งข้อมูลให้งานวิชาการคณะฯ
รับทราบเพื่อดาเนินการในขั้นตอน
ต่อไปตามความเหมาะสม

แจ้งข้อมูลให้งานวิชาการคณะฯ
รับทราบเพื่อดาเนินการในขั้นตอน
ต่อไปตามความเหมาะสม

แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต

แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งข้อมูลให้งานวิชาการคณะฯ
รับทราบเพื่อดาเนินการในขั้นตอน
ต่อไปตามความเหมาะสม

แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
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ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

Business
0901101 Principles of
Accounting

1/2559

0032004 Humanity and
Learning
0034002 Consumption for life
Quality

2/2559

0901202 Intermediate
Accounting 2

2/2559

0901203 Cost Accounting

2/2559

0901204 Taxation 1

2/2559

0909101 Microeconomics

2/2559

0909203 Business Statistics

2/2559

0033002 Science and
Technology in Globalized
Society

2/2559

0034004 Physical Exercise for
Health

2/2559

0036007 Innovation and New
Entrepreneurship

2/2559

2/2559

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
ภาษาอังกฤษของนิสิตทาให้ค่อย ๆ
อธิบาย ส่งผลให้นิสิตเข้าใจเนื้อหา
ได้ดี
ควรมีการสอนเพิ่มเติมเพื่อให้นิสิต
เข้าใจมากยิ่งขึ้น เช่น การเพิ่ม
ชั่วโมง Lab สาหรับแบบฝึกหัด
ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับคน
และการทางานเป็นกลุ่ม
ผู้สอนอาจชี้แจงประโยชน์ที่ได้รับ
จากรายวิชาไม่ชัดเจน ทาให้นิสิตไม่
เห็นประโยชน์ที่ชัดเจน
วิธีการสอนอาจมีการปรับใหม่เพื่อ
เพิ่มความน่าสนใจสาหรับนิสิตใน
การเรียน นอกจากนี้ เนื้อหา
ค่อนข้างเยอะทาให้เข้าใจประเด็นได้
ยาก
เนื้อหาที่ต้องครอบคลุมมีมาก ทาให้
บางหัวข้อมีเวลาในการสอนน้อย ซึ่ง
นิสิตรู้สึกว่าหากมีเวลาในการสอน
เพิ่มมากขึ้นจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหา
ได้ดีมากกว่านี้
ผู้สอนพูดค่อนข้างเร็วและวิธีการ
คานวณแตกต่างจากวิธีที่แสดงใน
หนังสือ ส่งผลให้นิสิตเกิดความ
สับสน นอกจากนี้ นิสิตอยากให้
ผู้สอนเพิ่มงานเพื่อฝึกการสืบค้น
และเรียนรู้จากสถานการณ์จริง
ผู้สอนพูดชัดเจน อธิบายเข้าใจ และ
มีการทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแล้ว
ก่อนจะเริ่มเนื้อหาใหม่ นอกจากนี้
ผู้สอนยังมีการแจ้งคะแนนพร้อม
อธิบายเหตุผลถึงการได้คะแนนนั้น
ควรมีการปูพื้นฐานคณิตศาสตร์ก่อน
เรียนวิชานี้ และการจัดรายวิชาไม่
อยากให้จัดพร้อมกันกับวิชา
Business Statistics
ผู้สอนอธิบายเร็วในบางครั้ง และ
ควรมีการปูพื้นฐาน Excel ก่อน
เรียนรายวิชานี้
ผู้สอนมีเทคนิคการสอนที่ตื่นเต้น
ทาให้นิสิตสนใจ และเนื้อหาที่เรียน
กระตุ้นให้นิสิตเกิดความคิด
สร้างสรรค์
ผู้สอนควรแจ้งนิสิตให้ทราบล่วงหน้า
เกี่ยวกับแผนการเรียนในแต่ละ
สัปดาห์ นอกจากนี้ บางครั้งนิสิต
ต้องเดินทางไปเรียนที่ ม.เก่า ทาให้
เกิดความไม่สะดวกในการเดินทาง
อาจจะจัดให้มีรถรับส่ง
มีปัญหาเรื่องการจัดการการสอบ
เนื่องจากเป็นรายวิชาศึกษาทั่วไปซึ่ง
มีข้อสอบรวมที่เป็นภาษาไทย แต่
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แผนการปรับปรุง
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งข้อมูลให้งานวิชาการคณะฯ
รับทราบเพื่อดาเนินการในขั้นตอน
ต่อไปตามความเหมาะสม

แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต

แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต

แจ้งข้อมูลให้งานวิชาการคณะฯ
รับทราบเพื่อดาเนินการในขั้นตอน
ต่อไปตามความเหมาะสม
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต

แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
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ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

0900101 Introduction to
Business

2/2559

0901101 Principles of
Accounting

2/2559

0902101 Principles of
Marketing

2/2559

0903101 Management and
Organizational Behavior

2/2559

0904101 Business Computer
and Information Technology

2/2559

ผลการประเมินโดยนักศึกษา
นิสิตเรียนเป็นภาษาอังกฤษ
ผู้สอนมีการสรุปประเด็นทาให้นิสิต
เช้าใจมากขึ้น แต่ผู้สอนมักจะอ่าน
ตาม PowerPoint ซึ่งเกิดความน่า
เบื่อในการเรียน
ผู้สอนอธิบายเนื้อหาละเอียดมาก
ทาให้นิสิตเข้าใจมากขึ้น อยากให้
เพิ่มโจทย์จากหนังสืออื่น
ผู้สอนเข้าใจและกระตุ้นนิสิตให้มี
ส่วนร่วม แต่มีปญ
ั หาเรื่องสถานที่
เรียนที่อุปกรณ์มักจะมีปัญหา
ผู้สอนมอบหมายให้นิสิตออกไป
นาเสนอเนื้อหาแต่ละบทให้เพื่อน
ร่วมชั้นฟัง ซึ่งนิสิตเองก็ยังไม่เข้าใจ
ทาให้ไม่สามารถนาเสนอได้อย่าง
เข้าใจ
เรียนร่วมกับนิสิตหลักสูตร IB ซึ่งไม่
ตั้งใจเรียน มักจะคุยเสียงดัง เวลาที่
ผู้สอนมอบหมายงานมักจะทาเสร็จ
ช้ามาก ทาให้นิสิตกลุ่มนี้ต้องนั่งรอ

แผนการปรับปรุง
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต
แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต

แจ้งให้อาจารย์ผู้สอนรับทราบ
เกี่ยวกับผลการประเมินโดยนิสิต

4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ด้านความรู้

ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
- นิสิตมีความรู้และความชานาญในวิชาที่เรียน มีความเข้าใจตาม
หลักการและทฤษฎีทสี่ าคัญในเนื้อหารายวิชา
- ปัญหา คือ ทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอุปสรรคสาคัญสาหรับ
นิสิตในการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนิสติ ขาดความ
กระตือรือร้น
- การปรับปรุง คือ การพูดคุยกับนิสิตเพิ่มมากขึ้น และสร้าง
แรงจูงใจให้นิสิตตระหนักถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษและ
สร้างความมุ่งมั่นในการเรียน
- นิสิตมีความซื่อสัตย์สุจริต มีทักษะความเป็นผู้นา สามารถ
ทางานเป็นทีมได้ เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นจากผู้อื่น มี
ความขยัน และตรงต่อเวลา
- นิสิตมีความมั่นใจและกล้าแสดงความคิดเห็นมากขึ้นเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2558
- นิสิตสามารถประยุกต์ทฤษฎีกับการแก้ไขปัญหาใน
ชีวิตประจาวันได้ และสามารถถ่ายทอดความรู้และนาไปใช้ใน
ชีวิตประจาวันได้
- นิสิตร่วมทางานกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพ รับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย ปรับตัวทางานร่วมกับผู้อื่นได้ และให้ความ
ช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มที่มปี ัญหา
- นิสิตมีทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขในระดับดี สามารถสื่อสาร
และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
- ปัญหา คือ นิสิตยังไม่สามารถเขียนสื่อสารได้อย่างมีเหตุและผล
- การปรับปรุง คือ เพิ่มโอกาสในการฝึกเขียนให้แก่นิสิต

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

27

4.6 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จานวนอาจารย์ใหม่
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

 มี

…ไม่มี
2
2

4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จดั หรือเข้าร่วม

จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม

EPAS Accreditation
Seminar

1

การอบรมหลักสูตร
งบประมาณเพื่อการวางแผน
และทากาไร รุ่นที่ 1/2560
Digital Economy: Impact
on Accounting
Professions

1

XBRL มิติใหม่ของการรายงาน
ข้อมูลทางการเงินในโลกยุค
ดิจิตอล
Train the Trainer รุ่นที่ 5

1

โครงการสัมมนาพัฒนา
บุคลากร ประจาปี 2560

4

1

1

จานวนบุคลากรสายสนับสนุน สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่
ที่เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
- การบริหารหลักสูตรเพื่อให้มี
คุณภาพและได้รบั การรับรอง
ระดับนานาชาติ
- การเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับงบประมาณและการ
วางแผนกาไร
- การเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลกระทบของ
Digital Economy ที่มีต่อ
วิชาชีพบัญชี
- การเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรายงานข้อมูลทาง
การเงินสมัยใหม่
- การเสริมสร้างเข้าใจ
มาตรฐานการบัญชี สามารถ
นาความรู้มาใช้ในการสอนได้
- เพิ่มความเข้าใจนโยบายของ
คณะ และสามารถนาไปเป็น
แนวทางปฏิบัติหน้าที่ได้
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4.8 รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-ผลการดาเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
เริ่มต้น

สารวจความเป็นไปได้ในการปรับปรุง
หลักสูตร

หลักสูตรยังคงมีความทันสมัย เนื้อหารายวิชาและจานวน
หน่วยกิตมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการ
เรียนรู้ที่กาหนดโดยสภาพวิชาชีพบัญชีในพระบรม
ราชูปถัมภ์ นอกจากนี้ การทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาได้
สะท้อนให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนครอบคลุมสาระ
เนื้อหาที่กาหนด เป็นไปตามการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
เป็นเหตุให้ไม่มีการปรับปรุงแก้ไขสาระของรายวิชาของ
หลักสูตรในปีการศึกษา 2559

สิ้นสุด

การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ

หลักสูตรฯ ได้กาหนดให้สาระรายวิชาเป็นไปตามที่สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์กาหนด และ
ให้ความสาคัญกับการปรับปรุงเนื้อหาเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานการบัญชี โดยแนวคิด
หลักการ และทฤษฎีที่ใช้ในรายวิชาการบัญชีได้ปรับเปลี่ยนตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการประกาศใช้ล่าสุด
เป็นเหตุให้เนื้อหาของหลักสูตรมีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาชีพบัญชี
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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4.9 รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2-ผลการดาเนินงาน
การกาหนดผู้สอน
เริ่มต้น
งานวิชาการจัดตารางเรียน
และแจ้งให้ผู้สอนทราบ

สิ้นสุด

แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
Yes

การกากับ

อาจารย์ประจาหลักสูตรจัดประชุม
เพื่อหารือรายวิชาที่จะเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา

อนุมัติ

อาจารย์ประจาหลักสูตรพิจารณา
ผู้สอนตามความเหมาะสมและ
ความถนัด ติดต่อสอบถามผู้สอน

เสนอรายวิชาและผู้สอน
ต่อรองคณบดีฝ่ายวิชาการ

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

สอน
เริ่มต้น

งานวิชาการจัดตารางเรียน
และแจ้งให้ผู้สอนทราบ

ผู้สอนจัดทามคอ.3 ให้มีการบูร
ณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับการวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

หลักสูตรฯ ร่วมกับงานวิชาส่ง
อีเมล์แจ้งเตือนการส่ง มคอ.3
ก่อนครบกาหนดส่ง 1 สัปดาห์
ก่อนครบกาหนดส่ง ซึ่ง
ภายหลังจากครบกาหนด
ระบบจะปิดรับทันที

ผู้สอนนาส่ง มคอ.3 โดยการส่ง
ในระบบ ซึ่งเปิดรับก่อนเปิด
ภาคการศึกษา และปิดรับ
หลังจากเปิดภาคการศึกษาได้
ประมาณ 2 สัปดาห์

หลักสูตรฯ ตรวจสอบข้อมูล
จากงานวิชาการว่ามีรายวิชาใด
ที่ยังไม่ได้ส่ง มคอ.3 หรือไม่
และทาการติดตามจากผู้สอน
ในรายวิชาเหล่านั้นโดยตรง

รวบรวม มคอ.3 ไว้สาหรับ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์

สิ้นสุด
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ผลการดาเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
เริ่มต้น

งานวิชาการจัดตารางเรียนและ
แจ้งให้ผู้สอนทราบ

รายวิชา Principles of Accounting ได้มี
การบูรณาการงานวิจัย เรื่อง Linking
Business Processes and Transaction
Cycles โดย Khamm and Weidenmier
เพื่อให้นิสิตซึ่งเพิ่งเริ่มต้นการศึกษาใน
หลักสูตรบัญชีเข้าใจถึงความสาคัญของการ
คิดเชิงวิเคราะห์ที่มีต่องานบัญชี และเข้าใจ
กระบวนการบัญชีสาหรับธุรกิจได้ชัดเจนขึ้น

ผู้สอนปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

หลักสูตรฯ ร่วมกับงานวิชาการ
ติดตามคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน การบูรณาการกับการวิจัย
การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม

การจัดการเรียนการสอนของ
รายวิชาในหลักสูตรฯ ตลอดปี
การศึกษา 2559 เป็นไปตามแผนที่
ผู้สอนระบุไว้ใน มคอ.3 ผู้สอนให้
ความสาคัญกับทฤษฎีและการ
ประยุกต์ใช้ มีการส่งเสริมการ
ทางานเป็นกลุ่ม และการนาเสนอ
หน้าชั้นเรียน

นิสิตประเมินความพึงพอใจในการ
จัดการเรียนการสอน ในระบบ
REG ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรฯ สนับสนุนนิสิตในการบริการ
วิชาการทางสังคม โดยในปีการศึกษา 2559
นิสิตในหลักสูตรฯ ได้จัดโครงการสานฝัน
เพื่อน้อง โดยจัดสอนการบัญชีครัวเรือนแบบ
เบื้องต้นและทักษะพื้นฐานทางด้าน
ภาษาอังกฤษ ให้กับนักเรียนในระดับ
ประถมศึกษาที่อยู่ในชนบท

หลักสูตรฯ สนับสนุนนิสิตในการทานุบารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยในปีการศึกษา
2559 หลักสูตรฯ ได้นานิสิตเข้าร่วม
โครงการบาเพ็ญประโยชน์เพื่อชุมชนและ
ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช เพื่อให้นิสิตในหลักสูตรได้ตระหนัก
ถึงความเป็นคนไทยที่อยู่อาศัยภายใต้ระบบ
การปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

ผู้สอนรับทราบผลการประเมินและ
นาผลมาใช้พัฒนาการสอนใน
อนาคต

สิ้นสุด

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

31

4.10 รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3-ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เริ่มต้น

มหาวิทยาลัยประกาศ
ปฏิทินการศึกษา
ดาเนินการสอบปลายภาค

ผู้สอนส่งการประเมินผล/ส่งเกรด
รายวิชา

นิสิตลงทะเบียนเรียน
รายวิชา

ผู้สอนชี้แจงเกณฑ์การ
ประเมินที่กาหนดไว้ใน
มคอ.3

ผู้สอนจัดการเรียนรู้และ
ประเมินการสอนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
และตามหลักเกณฑ์
ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

แจ้งผลการสอบกลางภาค/สอบเก็บ
คะแนนแก่นิสิต อย่างไรก็ตาม มีรายวิชา
Drug and Health Products for Life
Quality ที่นิสิตไม่ทราบคะแนนสอบ ทา
ให้ขาดข้อมูลในการวางแผนการเรียน

สิ้นสุด

ดาเนินการสอบเก็บคะแนน/สอบกลาง
ภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ เพื่อ
ตรวจประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต โดย
ผู้สอนมีวิธีการประเมินความรู้ที่
หลากหลาย คือ มีข้อสอบปรนัย ข้อสอบ
อัตนัย การบ้าน รายงานที่มอบหมาย
รวมถึงการสังเกตพฤติกรรมของนิสิต
อย่างไรก็ตาม รายวิชา English for
Specific Purposes นิสิตได้แสดง
ความเห็นว่าเนื้อหาที่เรียนและเนื้อหาใน
ข้อสอบมีความแตกต่างกัน
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ผลการดาเนินงาน
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
เริ่มต้น

ผู้สอนส่งการประเมินผล/
ส่งเกรดรายวิชา

ผู้สอนประเมินผลการเรียนใน
ระบบ REG และจัดทารายงาน
มคอ.5 ภายใน 30 วัน

สิ้นสุด

Yes

ประธานหลักสูตรเข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการวิชาการ และร่วม
พิจารณาทบทวนการตัดเกรดของ
ผู้สอนในการวัดผลการเรียนรู้ของนิสิต
ในทุกรายวิชาของหลักสูตร

อนุมัติ

No

ผู้สอนปรับปรุงแก้ไข

การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ

มคอ.7)

เริ่มต้น
อาจารย์ประจาหลักสูตรทวน
สอบผลสัมฤทธิ์รายวิชา
ผู้สอนนาส่ง มคอ.5 โดย
การส่งในระบบ ซึ่งเปิดรับ
เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา
และปิดรับเมื่อครบกาหนด
30 วัน

หลักสูตรฯ ร่วมกับงานวิชาส่ง
อีเมล์แจ้งเตือนการส่ง มคอ.5
ก่อนครบกาหนดส่ง 1 สัปดาห์
ก่อนครบกาหนดส่ง ซึ่ง
ภายหลังจากครบกาหนด
ระบบจะปิดรับทันที

รวบรวม มคอ.5 ไว้สาหรับ
การทวนสอบผลสัมฤทธิ์

จัดทา มคอ.7

สิ้นสุด

หลักสูตรฯ ตรวจสอบข้อมูล
จากงานวิชาการว่ามีรายวิชาใด
ที่ยังไม่ได้ส่ง มคอ.5 หรือไม่
และทาการติดตามจากผู้สอน
ในรายวิชาเหล่านั้นโดยตรง

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

ผลการดาเนินงาน

1. ประชุมเพื่อการวางแผนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม
2559 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
100 และเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ประชุมเพื่อการติดตามการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม
2559 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
100 และเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
3. ประชุมเพื่อการทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม
2559 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
100 และเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วม
ประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของ
ข้อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ หลักสูตร (มคอ.2) กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านอย่างครบถ้วน คือ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดสอน ดังนี้
-ภาคการศึกษา 1/2559 เปิดสอน 14 รายวิชา
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
-ภาคการศึกษา 2/2559 เปิดสอน 15 รายวิชา
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
รายวิชา
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 มีการจัดทารายงานผลการ
ข้อ 4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
ดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
-ภาคการศึกษา 1/2559 เปิดสอน 14 รายวิชา
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
-ภาคการศึกษา 2/2559 เปิดสอน 15 รายวิชา
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2559 คือวันที่ 14
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง พฤษภาคม 2559
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
สิ้นสุดปีการศึกษา
2. หัวหน้าภาคฯ เห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 3 กรกฎาคม 2559
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 7 กรกฎาคม 2559
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
-ภาคการศึกษา 1/2559 เปิดสอน 14 รายวิชา และมีรายวิชาทีไ่ ด้รับการ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 14 รายวิชา รายวิชาทีไ่ ด้รับการทวนสอบ
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
ผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาทั้งหมด
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
-ภาคการศึกษา 2/2559 เปิดสอน 15 รายวิชา และมีรายวิชาที่มีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 15 รายวิชา รายวิชาทีไ่ ด้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชาทั้งหมด
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

34

ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2559

ผลการดาเนินงาน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
ข้อ 9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
ปีการศึกษา 2558
การกาหนดเงื่อนไขทางด้านภาษา
ก่อนออกฝึกงาน

การดาเนินงานปรับปรุง
อยู่ในระหว่างการดาเนินการ
โดยหลักสูตรได้จดั ทา
งบประมาณสาหรับโครงการ
เตรียมความพร้อมทางด้าน
ภาษาให้นิสิตในหลักสูตรแล้ว

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ใหม่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 2 คน และ
ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน จานวน 2
คน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน และได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ จานวน 5 คน
ที่ ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
1 อ.ดร.ศุภรักษ์ จันทร์จรัสจิตต์ EPAS Accreditation
2 อ.กฤตยา แสงบุญ
งบประมาณเพื่อการวางแผนและ
ทากาไร รุ่นที่ 1/2560
3 อ.ธีราภรณ์ ลิมานนท์วราไชย Digital Economy
XBRL มิติใหม่ของการรายงาน
ข้อมูลทางการเงินในโลกยุค
ดิจิตอล
4 ผศ.ดร.อิงอร นาชัยฤทธิ์
Train the Trainer
5 Ms. Xiaoque Chen
โครงการสัมมนาพัฒนาบุคลากร
ประจาปี 2560
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงผ่านข้อนี้

ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ 1. ไม่มีนิสิตปีสุดท้าย จึงไม่สามารถประเมินระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
หลักสูตร
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
2. ไม่มีบัณฑิต จึงไม่สามารถประเมินระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพ
หลักสูตร
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี ไม่มผี ู้ใช้บัณฑิต จึงไม่สามารถประเมินระดับความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
1. ตัวบ่งชี้ TQF ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2558 จานวน 14 ตัวบ่งชี้
2. มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จานวน 7 ตัวบ่งชี้
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีT้ QF
3. มีตัวบ่งชี้ที่ไม่รับการประเมิน จานวน 7 ตัวบ่งชี้
ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2558
4. คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ผ่านตามเกณฑ์
5. คิดเป็น 5 คะแนน
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปัญหาต่อผลสัมฤทธิต์ าม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

ข้อมูลรายละเอียด
-

5.2 รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ --ตัวบ่งชี้ 6.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรฯ ร่วมกับฝ่ายงานอาคารและสถานที่ในการสารวจความต้องการและปัจจัยในการสนับสนุนการ
เรียนรู้ และสารวจแนวโน้มจานวนนิสิต เพื่อประเมินความเพียงพอของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และเพื่อให้แน่ใจ
ว่ามีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรฯ ร่วมกับฝ่ายงานอาคารและสถานที่ดาเนินการสารวจ พบว่า จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มี
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรฯ ร่วมกับฝ่ายงานวิชาการสารวจความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ผลการ
สารวจพบว่านิสิตมีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้คิดเป็น 4.315 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00
คะแนน สาหรับภาคการศึกษาที่ 1 และ 4.223 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5.00 คะแนน นอกจากนี้ หลักสูตรฯ ได้
มีการสัมภาษณ์นิสิตถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระหว่างการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ พบว่า ในภาคการศึกษา 2/2559 เครื่องฉายในห้องเรียนไม่ชัด และมีเสียงดังรบกวนจากห้องเรียน
ข้างเคียง นอกจากนี้ หลักสูตรฯ และนิสิตมีความต้องการสถานทีส่ าหรับสิ่งสนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ โดยหลักสูตรฯ ได้เสนอไปยังคณะกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาต่อไป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
6.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ประเด็น
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

ข้อมูลรายละเอียด
ควรมีการกาหนดเงื่อนไขคะแนนสอบภาษาอังกฤษก่อนนิสิตออก
ฝึกงาน
เห็นด้วยกับข้อคิดเห็นจากผู้ประเมิน และนามาใช้เป็นแนวทางปฏิบตั ิ
โดยกาหนดให้นิสติ ในหลักสูตรต้องสอบ TOEIC ได้คะแนนขั้นต่า 500
คะแนนจึงจะออกฝึกงานได้
หลักสูตรฯ ได้มีการชี้แจงให้นิสิตในหลักสูตรรับทราบ และได้วางแผน
เตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC

6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็น
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด
เป็นหลักสูตรใหม่ ยังไม่มีผสู้ าเร็จการศึกษา
เป็นหลักสูตรใหม่ ยังไม่มีผสู้ าเร็จการศึกษา
เป็นหลักสูตรใหม่ ยังไม่มีผสู้ าเร็จการศึกษา
เป็นหลักสูตรใหม่ ยังไม่มีผสู้ าเร็จการศึกษา

6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็น
กระบวนการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ประเมินหลักสูตรโดยการสัมภาษณ์อาจารย์
ประจาหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และนิสติ เมื่อสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่ 1 และ 2
- หลักสูตรควรพิจารณาการจัดรายวิชาที่มีผู้สอนหลายคน
เพื่อให้แน่ใจว่านิสิตได้รับความรู้ครบถ้วนและต่อเนื่อง
- การลงทะเบียนเรียนในบางครั้งมีนิสิตหลักสูตรอื่นทีไ่ ม่ได้ใช้
ภาษาอังกฤษมาลงทะเบียนเรียน ทาให้นิสิตในหลักสูตร
สามารถลงทะเบียนเรียนได้
- อาจารย์ประจาหลักสูตรเห็นด้วยกับข้อวิพากษ์ และจะ
นาไปใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนการสอน
- อาจารย์ประจาหลักสูตรตระหนักถึงผลกระทบนั้น และจะ
ดาเนินการประสานไปยังงานวิชาการเพื่อจัดการการ
ลงทะเบียนเรียนให้สะดวกมากขึ้น
-
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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
ไม่มี
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หมวดที่ 8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการดาเนินงาน

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

การสนับสนุนให้นิสิตได้ฝึกงานต่างประเทศ
การสนับสนุนให้นิสิตทุกคนสอบ TOEIC
และร้อยละ 80 ของจานวนนิสิตสามารถ
สอบได้ 600 คะแนนขึ้นไป

2 ปีการศึกษา
3 ปีการศึกษา

อาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร

8.2 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
มีการจัดตั้งงบประมาณสาหรับโครงการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนสอบ TOEIC
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