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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ พ.ศ. 2555
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2559
(ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2560)

วันที่รายงาน 10 กรกฎาคม 2560
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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สารบัญ
หมวดที่

หน้า

บทสรุปและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร .....................................................
1 ข้อมูลทั่วไป ...............................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดย สกอ. --ตัวบ่งชี้ที่ 1.1-- .......................................................................................
2 อาจารย์ .....................................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.2-- ..............................................
รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-- .........................
รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-- .........................................
3 นิสิตและบัณฑิต .........................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน การรับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-- ......................................................
รายงานผลการดาเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.2-- .............................
รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ
--ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-- ....................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน ข้อมูลภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต --ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-- ..............
รายงานผลการดาเนินงาน ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่
--ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-- ....................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.3-- ...............................................
4 ข้อมูลสรุปรายวิชา .....................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-- .............................
รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
--ตัวบ่งชี้ 5.2-- .......................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3-- ..............................................
รายงานผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF --ตัวบ่งชี้ 5.4-- ..............
5 การบริหารหลักสูตร ...................................................................................................................
รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ --ตัวบ่งชี้ 6.1-- .......................................
6 ข้อคิดเห็น ..................................................................................................................................
7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร ................................................................................
8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร .....................................................................................

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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บทสรุปผู้บริหาร
ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลั ย มหาสารคาม มีผ ลการดาเนิ นงานในปี การศึกษา 2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีคุณภาพอยู่ในระดับดี 3.27 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1) ผ่าน/ไม่ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร สาหรับองค์ประกอบที่ 2-6 พบว่า หลักสูตรมีผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ
... โดยจาแนกเป็น
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดีมาก"
จานวน ..... องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ....
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดี"
จานวน ..... องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ....
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ปานกลาง" จานวน ..... องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ....
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "น้อย"
จานวน ..... องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ....
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลประเมินคุณภาพหลักสูตร จาแนกตามปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process)
และผลลัพธ์ (Output) พบว่า
ด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
มีคะแนน ... คะแนน
ด้านกระบวนการ (Process) มีคะแนน ... คะแนน
ด้านผลลัพธ์ (Output)
มีคะแนน ... คะแนน
จากผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2559 พบว่า หลักสูตร
มีพัฒนาการของผลประเมินคุณภาพ [ ] ดีขึ้น [ ] ลดลง [ ] ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีผลประเมินดังนี้
ปีการศึกษา 2557 มีระดับคุณภาพ...
...คะแนน
ปีการศึกษา 2558 มีระดับคุณภาพ...
...คะแนน
ปีการศึกษา 2559 มีระดับคุณภาพ...
...คะแนน (ผลการประเมินตนเอง SAR)
ผลงานที่โดดเด่นของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559
............................................................................................................................. .............................
......................................................................................................................................................................................
จุดเด่นในภาพรวมของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559
............................................................................................................................. .............................
......................................................................................................................................................................................
โอกาสในการพัฒนาของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560
............................................................................................................................. .............................
......................................................................................................................................................................................

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ประจาปีการศึกษา 2559 และ
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Check Assessment)
ประจาปีการศึกษา 2557-2558 ตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตัวชี้บ่งชี้

ปี
ผลการ
การศึกษา ดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ SA2559
กาหนดโดย สกอ.
CA2558
CA2557
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
SA2559
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
CA2558
CA2557
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบ
SA2559
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี
CA2558
CA2557
SA2559
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
CA2558
CA2557
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
SA2559
CA2558
CA2557
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
SA2559
CA2558
CA2557
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
CA2558
CA2557
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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คะแนน

ผ่าน/ไม่ผ่าน
ผ่าน/ไม่ผ่าน
ผ่าน/ไม่ผ่าน
ค่าเฉลี่ย....
ค่าเฉลี่ย....
ค่าเฉลี่ย....
ร้อยละ.......
ร้อยละ.......
ร้อยละ.......

-
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4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

SA2559
CA2558
CA2557

4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4

SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
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
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ร้อยละ.......
ร้อยละ.......
ร้อยละ.......
ร้อยละ.......
ร้อยละ.......
ร้อยละ.......
ร้อยละ.......
ร้อยละ.......
ร้อยละ.......
-

ร้อยละ.......
ร้อยละ.......
ร้อยละ.......
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CA2557
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6

คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
SA2559
CA2558
CA2557
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสหลักสูตร 1494
1.1.1  มี มคอ.1
1.1.2  ไม่มี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร 27 ธันวาคม 2555
1.3 วันที่ สกอ. ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 12 ตุลาคม 2559
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.5 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ระบุใน มคอ.2 และ ปัจจุบัน
ที่ระบุใน มคอ.2

ปัจจุบนั (ปีการศึกษา 2559)
1. ผศ. ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์
2. อ.นวรัตน์ สภานุชาต
3. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
4. อ.มนทิรา คาดี
5. อ.ฐานันดร วงศ์กิตติธร

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

1.5.2 ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2—
รายชื่อ
อาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
1. ผศ.ดร.กิตติพงษ์
ประพันธ์

2. อ.นวรัตน์ สภานุชาต

กลุ่ม
สาขาวิชา
ที่จบ
ตาม ISCED

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

ตรี

2542

ศศ.บ.

โท

2548

ศศ.ม.

เอก

2558

Ph.D.

ตรี

2548

ศศ.บ.

Languages

โท

2551

ศศ.ม.

Languages

ชื่อหลักสูตร
ที่จบการศึกษา

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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สาขาวิชา
ที่จบ
การศึกษา

ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ
โรฒ
English:
Indiana
Literature University of
& Criticism Pennsylvania
, USA
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ธุรกิจเพื่อ
ศรีนครินทรวิ
การสื่อสาร โรฒ
นานาชาติ
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รายชื่อ
อาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
3. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์

4. อ.มนทิรา คาดี

5.อ.ฐานันดร วงศ์กิตติธร

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

เอก
ตรี

2550

ศศ.บ.

โท

2553

ศศ.ม.

เอก
ตรี

2551

ศศ.บ.

โท

2556

อ.ม.

เอก
ตรี

2551

ศศ.บ.

โท

2554

อ.ม.

เอก

-

ชื่อหลักสูตร
ที่จบการศึกษา
-

-

-

-

กลุ่ม
สาขาวิชา
สาขาวิชา
ชื่อสถาบัน
ที่จบ
ที่จบ
ที่จบการศึกษา
การศึกษา
ตาม ISCED
Languages ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
Languages ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
Languages ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
Languages ภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
Languages ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น
Languages การแปลและ จุฬาลงกรณ์
การล่าม
มหาวิทยาลัย
-

1.5.3 ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2-รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
1. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์
1. หนังสือเรื่อง Introduction to Literature: Understanding
Types, Forms, and Lives in English and American
Literature, 2nd Edition
2. บทความ Inscribing Wars, Loss, and Pain: Constructing
Vietnamese Diasporic Entity in Huynh’s South Wind
Changing and Nguyen’s Where the Ashes Are นาเสนอและ
ตีพิมพ์ใน Proceedings ของ The 5th Global Conference on
Business and Social Sciences (5th GCBSS) ณ กรุง
กัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม
2560
3. บทความ Inscribing Physical and Mental Pain: White
Violence in Marking Black Territory in Melba Pattillo
Beals’ Warriors Don’t Cry กาลังอยู่ในระหว่างรอตีพมิ พ์ใน
วารสาร African Journal of Pedagogy and Curriculum ซึ่งจะ
ออกฉบับ July, 2017
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

ค่าน้าหนักคุณภาพ
1

0.40

0.20
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2. อ. ฐานันดร วงศ์กิตติธร

3. อ.นวรัตน์ สภานุชาต
4. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
5. อ.มนทิรา คาดี

4. งานวิจัยเรื่อง War, Diaspora, and Literature: Struggle for
Existence in Jade Ngoc Quang
Huynh’s South Wind Changing and Qui Duc Nguyen’s
Where the Ashes Are โดยได้รบั ทุนสนับสนุนจากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ปีงบประมาณ 2559
5.บทวิจารณ์หนังสือ Critical Theory Today: A User-Friendly
Guide (Second Edition) ตีพิมพ์ในวารสารมนุษย์กับสังคม คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มิถุนายน
2560
1. หนังสือแปลเรื่อง “ตอบ 5 คาถามนี้ไม่ได้ ก็อย่าทาธุรกิจเลย:
The 5 most important questions”
ผู้เขียน Peter F. Drucker, Frances Hesselbein, Joan Snyder
Kuhl โดยสานักพิมพ์อมรินทร์
2. หนังสือแปลเรื่อง “ขยับแค่ 1 องศา ปัญหาก็หายไปครึ่งหนึ่ง:
The Obstacle is the Way”
ผู้เขียน Ryan Holiday โดยสานักพิมพ์วีเลิร์น
ผลรวมค่าน้าหนักคุณภาพ

0.20

0.20

0.20

-

2.20

1.6 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
1. ผศ.ดร.พชรนนท์ สายัณห์เกณะ
2. อ.ดร.กันตภณ สาแดงเดช
3. อ.ฐานันดร วงศ์กิตติธร
4. อ.มนทิรา คาดี
5. อ.คันธพร ช่างประเสริฐ
6. อ.อินอร เลียวประเสริฐกุล
7. อ.ชนิดาภา สุขเจริญ
8. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
9. อ.แตงอ่อน ศรีรักษ์
10. อ.ทวีพงษ์ สืบวัฒนะ
11. อ.นวรัตน์ สภานุชาต
12. อ.ดร. พิมพ์ยุพา ประพันธ์
13. อ.ดุจตะวัน อินศร

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)

1. อ.ณศิว์ ชูวิรัช
2. อ.ดร.พลอยชมพู กิตติกลุ โชติวฒ
ุ ิ
3.อ.พิมพ์กานต์ สุวรรณธาดา
4. อ.ดร.เกศินี หล้าวงศ์
5. อ.ณศิว์ ชูวิรัช
6. ผศ.มลิจันทร์ ทองคา
7. ผศ.ดร.เดือนเด่น นาคสีหราช
8. อ.ดร.รัตนาวดี สนธิประสาท

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)

14. อ.ดร.อัญญารัตน์ นาถธีระพงษ์
15. Mr. Andrew Huston
16. Mr.Calum Douglas
17. Mr.Joel Bruner
18. Mr.Colin Lesley
19.อ.สาริกา หารประทุม

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

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

11

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ผลการดาเนินงาน
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
และไม่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น
พร้อมทั้งประจาหลักสูตรตลอด
ระยะเวลาที่จัดการศึกษา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
มีคุณวุฒิในสาขาทีต่ รงหรือสัมพันธ์กับ
สาขาวิชาที่เปิดสอน
2. อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
มีคุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาโท หรือตาแหน่ง
ทางวิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่
เปิดสอน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2556
ครบวงรอบการปรับปรุงในปีการศึกษา
2561 โดยยังไม่ครบกาหนดระยะการ
ปรับปรุง
จึงผ่านเกณฑ์ข้อนี้
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
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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
ร้อยละ 20
ร้อยละ 44

คะแนนประเมิน
5
1.67
5
3.89

2.2 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรมีระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามระบบกลไกที่มหาวิทยาลัย /
คณะฯได้กาหนดไว้ โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจาหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF
จากผลการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 หลักสูตรมีปัญหา
เรื่องจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร หลังจากนั้นปีการศึกษา 2558 ได้แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรให้ครบ
ตามกรอบมาตรฐาน
หลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการในการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร พบว่า ใน
กระบวนการรับสมัครอาจารย์ควรให้กรรมการประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการรับสมัครให้มากยิ่งขึ้น เพื่อ
พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะที่ตรงกับความต้องการของสาขา เช่น ทัศนคติ ความสามารถในการทางานร่วมกับ
ผู้อื่น
ปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการประชุมวางแผนรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจาหลักสูตรเพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน TQF และมีการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรแทนอาจารย์
ประจาหลักสูตร 2 คนที่ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกที่ต่างประเทศ
ระบบการบริหารอาจารย์

หลักสูตรมีแผนอัตรากาลังระยะเวลา 5 ปีที่จะทาทุกๆ 5 ปี ที่แสดงให้เห็นถึงอัตราอาจารย์ที่คงอยู่ จานวน
ผู้เกษียณในแต่ละปี จาแนกตามคุณวุฒิ วิเคราะห์ร่วมกับแผนการดาเนินงานในแต่ละปี เพื่อแสดงให้เห็นถึง
จานวนอาจารย์ที่ต้องสรรหาให้ได้ในแต่ละปี กระบวนการในการคัดเลือกดาเนินการตามระบบที่คณะกาหนด
ทางหลักสูตรได้มีการแนะนาให้คาปรึกษากับอาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความสุขและทัศนคติที่ดีต่อการทางาน
และอาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมีห้องพักส่วนตัวเพื่ออานวยความสะดวกในการทางาน การทาวิจัยและการ
เข้าพบของนิสิต และทางหลักสูตรมีการประชุมกันเป็นระยะเพื่อมีการช่วยเหลือกันในการทางานทั้งด้าน
วิชาการและด้านอื่นๆ
ในปีการศึกษา 2559 นี้ ทางหลักสูตรได้ทบทวนพิจารณาระบบบริหารอาจารย์แล้วพบว่า หลักสูตรไม่มี
ปัญหาเรื่องการขาดอัตรากาลัง จึงไม่ได้ดาเนินการขอกาหนดกรอบอัตรากาลัง และในปีการศึกษานี้พบว่ายังไม่
มีการเกษียณอายุราชการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

หลักสูตรมีระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยประธานหลักสูตรดาเนินการกากับติดตามการ
ทางานให้เป็นไปตามแผน และอาจารย์ประจาหลักสูตรมีการรายงานผลการพัฒนาตนเองในการประชุม
หลักสูตร อีกทั้งคณะได้มีการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาตนเอง
ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการพัฒนาตนเองผ่านโครงการต่างๆดังนี้

1

2

3

โครงการ/กิจกรรม
อบรมความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา “คุณภาพ VS
อาจารย์” โดย ศูนย์พัฒนาและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ม.
มหาสารคาม
อบรมโครงการ “Road Show
2016” การแลกเปลี่ยนความรู้และ
เตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2559
เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการ
40 ปี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ระดับชาติและ
นานาชาติ

4

เข้าร่วมอบรมโครงการแนวทางการ
ตีพิมพ์บทความวิจัยในฐาน
วารสารวิชาการระดับชาติ

5

เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ ICELS ครั้งที่ 1

6

เข้าร่วมสัมมนา English Usage in
Research Articles

7

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคากรและสร้างข้อสอบ
มาตรฐานวัดระดับความรู้

วัน เวลา สถานที่

ชื่อผู้เข้าร่วม

วันที่ 5 มิถุนายน 2560 ณ 1. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์
ห้องประชุมศูนย์ความเป็น 2. อ.ฐานันดร วงศ์กิตติธร
เลิศทางนวัตกรรมไหม
3. อ.มนทิรา คาดี

วันที่ 18 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ม.
มหาสารคาม
วันที่ 23 สิงหาคม 2559
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม

1. อ.ฐานันดร วงศ์กิตติธร
2. อ.มนทิรา คาดี
3. อ.นวรัตน์ สภานุชาต
4. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องอินทนิล คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วันที่ 29-30 สิงหาคม
2559 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ม.
มหาสารคาม
วันที่ 12 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุมศูนย์ความ
เป็นเลิศทางนวัตกรรมไหม
วันที่ 14-17 กรกฎาคม
2560
ณ โรงแรมเดอะปาซ เขา

1. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์

1. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์
2. อ.มนทิรา คาดี
3. อ.นวรัตน์ สภานุชาต
4. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
1. อ.มนทิรา คาดี
2. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
1. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์
2. อ.มนทิรา คาดี
3. อ.นวรัตน์ สภานุชาต
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ภาษาอังกฤษ

ใหญ่ จ.นครราชสีมา วันที่ 4. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
5. อ.ฐานันดร วงศ์กิตติธร

หลักสูตร มีการประชุมเพื่อประเมินกระบวนการและผลการดาเนินงานการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
พบว่าการจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอเนื่องจากเป็นนโยบายในการจัดสรรจากคณะฯ และควรจะมี
โครงการอบรมทางด้านการผลิตผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น เช่น การเชิญวิทยากรผู้มีความชานาญในด้านนั้นๆ มา
ให้ความรู้แก่อาจารย์ทุกคนอย่างน้อยปีการศึกษาละสองครั้ง เพื่อนาไปสู่การพัฒนาตนเองที่มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นของอาจารย์ทุกคน
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
2.3 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีอัตราคงอยู่ของอาจารย์
ประจาหลักสูตรร้อยละ 100
ปีการศึกษา
จานวนอาจารย์
ร้อยละ คงอยู่

2557
5 คน
ครบตามเกณฑ์
100

2558
5 คน
ครบตามเกณฑ์
100

2559
5 คน
ครบตามเกณฑ์
100

ความพึงพอใจของอาจารย์

ผลที่เกิด ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตร ค่าเฉลี่ย
4.09 (จากคะแนนเต็ม 5) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา 2557 (ผลประเมินฯ ปี 2557 มีค่าเฉลี่ย = 3.7 )
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน การรับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-ผลการดาเนินงาน
การรับนิสิต
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจมีการเปิดรับนิสิต
จากช่องทางต่าง ๆ 5 ช่องทางดังนี้
1. ระบบโควตารับตรงทั่วประเทศ
2. ระบบการคัดเลือกกลางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Admission)
3. โครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
4. ระบบการรับตรงของคณะ
5. ระบบการเทียบโอนและการย้ายสาขา
โดยการรับนิสิตในช่องทางที่ 1-3 ดาเนินการตามระบบและกลไกการรับนิสิตใหม่ของกองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่วนช่องทางที่ 4 ดาเนินการโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
และช่องทางที่ 5 หลักสูตรดาเนินการด้วยตนเอง
การรับนิสิตทั้ง 5 ช่องทาง หลักสูตรมีการดาเนินการดังนี้
- การรับนิสิตผ่านระบบโควตารับตรงทั่วประเทศและระบบการคัดเลือกกลางของสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (Admission) เนื่องจากการรับนิสิตทั้ง 2 ช่องทางเป็นการดาเนินงานตาม
ระบบและกลไกการรับนิสิตใหม่ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนั้นจึงมีกระบวนการดาเนินงานที่ไม่ได้
แตกต่างกันมากนัก โดยหลักสูตรมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักสูตรกาหนดยุทธศาสตร์การรับนิสิตผ่านโควตารับตรงทั่วประเทศและและระบบการ
คัดเลือกกลางของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (Admission) โดยกาหนดจานวนรับ และเกณฑ์การ
รับเข้าศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการคณะและมหาวิทยาลัย
2. กองบริการการศึกษาประกาศและประชาสัมพันธ์การรับนิสิตในระบบโควตารับตรงทั่วประเทศ
3. หลักสูตรสาขาประชุมเพื่อส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ให้กับทางคณะเพื่อ
ดาเนินการแต่งตั้งต่อไป
4. การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหลักสูตรเข้าศึกษา โดยคัดเลือก
ทั้งผู้ผ่านคุณสมบัติเป็นนิสิตตัวจริงและตัวสารอง โดยก่อนการสอบสัมภาษณ์นิสิตทั้งระบบโควตารับตรงและ
ระบบ Admission กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนจะประชุมร่วมกันเพื่อตกลงหัวข้อในการสัมภาษณ์และ
เกณฑ์คุณสมบัติของนักเรียนที่จะรับเข้าศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์ กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคน
เข้าประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง และคัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษา
ตัวจริงและตัวสารอง
5. ประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวเข้าศึกษา
6. ประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวสารองรายงานตัวเข้าศึกษา ในกรณีที่จานวนนิสิตที่ได้จาก
การรายงานตัวของผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตตัวจริงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
- การรับนิสิตผ่านโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย เป็นการรับนิสิตผ่านโครงการพิเศษอื่นๆ ได้แก่
โครงการพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ โควตาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โครงการเด็กดีมีที่เรียน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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และโครงการส่งเสริมเยาวชนด้านกีฬา โดยหลักสูตรมีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้
1. หลักสูตรกาหนดแผนการรับนิสิตผ่านโครงการพิเศษที่มหาวิทยาลัยตั้งขึ้น โดยกาหนดจานวน
รับและเกณฑ์การรับเข้าศึกษา โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการคณะและมหาวิทยาลัย
2. กองบริการการศึกษาประกาศและประชาสัมพันธ์การรับนิสิตในโครงการพิเศษ
3. หลักสูตรสาขาประชุมเพื่อส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ให้กับทางคณะเพื่อ
ดาเนินการแต่งตั้งต่อไป
เนื่องจากไม่มีผู้สนใจเข้าสมัครโครงการดังกล่าว ทางหลักสูตรสาขาจึงไม่มีการดาเนินตามขั้นตอนที่
วางไว้
- การรับนิสิตผ่านระบบการรับตรงของคณะ เป็นการดาเนินงานตามระบบและกลไกของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรได้ดาเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี้
1. การกาหนดจานวนรับและเกณฑ์การรับเข้าศึกษา จากนั้นนาเสนอข้อมูลไปยังฝ่ายวิชาการของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมกรรมการคณะ โดยหลักสูตร
กาหนดให้นักเรียนที่มีความจานงเข้าศึกษา ต้องมีคะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ไม่น้อยกว่า 3.00 เพื่อคัดเลือกผู้เรียนที่มีความพร้อมในการเรียนในหลักสูตรให้สามารถสาเร็จการศึกษาได้
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกาศและประชาสัมพันธ์การรับนิสิตในระบบโควตารับ
ตรงของคณะผ่านเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ
3. หลักสูตรสาขาประชุมเพื่อส่งรายชื่อคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ให้กับทางคณะเพื่อดาเนินการ
แต่งตั้งต่อไป
3. การสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับหลักสูตรเข้าศึกษา โดยคัดเลือก
ทั้งผู้ผ่านคุณสมบัติเป็นนิสิต โดยก่อนการสอบสัมภาษณ์กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนจะประชุมร่วมกันเพื่อตก
ลงหัวข้อในการสัมภาษณ์และเกณฑ์คุณสมบัติของนักเรียนที่จะรับเข้าศึกษา เมื่อเสร็จสิ้นการสอบสัมภาษณ์
กรรมการสอบสัมภาษณ์ทุกคนเข้าประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาคุณสมบัติของนักเรียนอีกครั้งหนึ่ง และคัดเลือก
นักเรียนที่มีคุณสมบัติเข้าศึกษา
4. ประกาศให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นนิสิตมารายงานตัวเข้าศึกษา
- การรับนิสิตจากการเทียบโอนและการย้ายสาขา หลักสูตรมีนโยบายรับนิสิตในช่องทางนี้เพิ่ม
อีกทางหนึ่ง โดยกาหนดเกณฑ์ในการรับว่านิสิตต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมในรายวิชาภาษาอังกฤษไม่ต่ากว่า 3.50
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.50 พร้อมทั้งสอบข้อเขียนเพื่อวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ หลักสูตรสาขามี
การพิจารณาคุณสมบัติของนิสิตผู้ยื่นความประสงค์จะย้ายสาขาวิชาและผลการสอบข้อเขียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ
60 เมื่อนิสิตผ่านการประเมิน จะแจ้งให้นิสิตดาเนินการเกี่ยวกับเอกสารเพื่อขออนุมัติการย้ายสาขาวิชา ซึ่งต้อง
ได้รับความยินยอมจากสาขาวิชาเดิม เมื่อนิสิตย้ายสาขาวิชาแล้วเสร็จ หลักสูตรจะจัดอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่
นิสิตเพื่อวางแผนการศึกษาและกากับดูแลจนนิสิตสาเร็จการศึกษาต่อไป
โดยสรุป ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการรับนิสิตดังข้อมูลที่ปรากฏตาม
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตารางต่อไปนี้
ปีการศึกษา 2559
ระบบปกติ
ระบบพิเศษ
รวม

แผนการรับ (คน)
30
20
50

รับจริง (คน)
29
21
50

การประเมินและปรับปรุงกระบวนการ
การวิเคราะห์กระบวนการรับนิสิตในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรพบว่ามีจานวนนิสิตระบบปกติเข้า
รายงานตัวน้อยกว่าจานวนที่ระบุในแผนการรับเล็กน้อย และระบบพิเศษเข้ารายงานตัวมากกว่าจานวนที่ระบุ
ในแผนการรับเล็กน้อย แต่จานวนนิสิตรวมทั้งสองระบบเป็นไปตามแผน จึงถือ ว่าแผนการรับนิสิตเป็นไปตาม
จานวนที่ระบุไว้
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ระบบและกลไก
1. มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 3 ขั้นตอนดังนี้
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
 ดาเนินการจัดกิจกรรมโดยผ่านการจัดโครงการปฐมนิเทศและมีการเตรียมความพร้อมทางด้านการ
ปรับตัวและการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งมีการเพิ่มการจัดอบรมภาษาอังกฤษและความรู้พื้นฐานทาง
ธุรกิจให้กับนิสิต เนื่องจากทางหลักสูตรพบว่านิสิตมีพื้นฐานภาษาอังกฤษและความรู้ทางธุรกิจต่ากว่าเกณฑ์ที่
ทางหลักสูตรกาหนด
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม หลักสูตรได้ประเมินผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวและพบว่านิสิตชั้นปีที่ 1 ส่วน
ใหญ่ให้ความสาคัญต่อการเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมทั้งกิจกรรมของคณะและกิจกรรมที่หลักสูตรจัด
ขึ้น โดยนิสิตเล็งเห็นว่ากิจกรรมทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้นิสิตสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในมหาวิทยาลัย ทั้งเรื่องทักษะการใช้ชีวิตและทักษะทางวิชาการ ดังนั้น
กรรมการประจาหลักสูตรจึงมีความเห็นว่าควรส่งเสริมให้นิสิตเข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมต่อไปทุกปี
การศึกษา
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีพบว่า
นิสิตใหม่มีความพึงพอใจกับกิจกรรมที่ทางหลักสูตรจัดขึ้น และปัญหาทางด้านการปรับตัวของนิสิตใหม่
ทางด้านวิชาภาษาอังกฤษและความรู้พื้นฐานทางด้านธุรกิจลดลงจากปีที่ผ่านมา
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

3.2 ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษา

จานวนที่ประกาศรับ

จานวนผู้สมัคร

จานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

จานวนผู้มารายงานตัว

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

จานวนที่ลงทะเบียนเรียน
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ที่รับเข้า
2554
2555
2556
2557
2558
2559

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2554
2555
2556
2557
2558
2559

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2554
2555
2556
2557
2558
2559

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

40
60
30
29
30
30

29
19
10
20

40
60
59
48
40
50

81
104
167
213
187

42
53
44

81
104
209
266
231

22
55
44
21
27
42

3
53
25
30

22
55
47
74
52
72

9
60
35
30
25
31

25
10
27
21

9
60
60
40
52
52

29

21

50

2554

จานวนนิสิตคงอยู่
2556
2557

2555

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

40

0

40

40
54

0
0

จานวนที่รับเข้า
ปกติ

พิเศษ

รวม

40
54
31
33
26
29

0
0
24
20
27
21

40
54
55
53
53
50

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

พิเศษ

รวม

40 40
54 54
31

0
0
24

40 30 0 30 2 0 2 0 0
54 54 0 54 48 0 48 0 0
55 28 23 51 27 23 50 27 23
33 20 53 32 16 48 32 16
26 27 53 23 23
29 21

0
0
50
48
46
50

2555
ปกติ

พิเศษ

ปกติ

พิเศษ

พิเศษ

รวม

ปกติ

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
2557

2556
รวม

ปกติ

2559

2558

รวม

พิเศษ

รวม

ปกติ

2558

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

34

0

34

2
44

0
0

2559
รวม

ปกติ

2 0
44 0
51

พิเศษ

รวม

0

0

0
0

0
51

3.3 รายงานผลการดาเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.2-ผลการดาเนินงาน

การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
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ระบบและกลไก
1. มีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว 2 ขั้นตอนดังนี้
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ทางหลักสูตรได้มีการจัดการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาสาหรับนิสิตในปีการศึกษา 2559 โดยพิจารณาจากเกณฑ์ภาระงาน สัดส่วนอาจารย์ต่อนิสิตในที่
ปรึกษา และความพร้อมของอาจารย์ที่จะสามารถดูแลควบคุมนิสิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาในด้านต่างๆ อาทิ เช่น วิชาการ ทักษะชีวิต เป็นต้น ด้วยการกาหนดตาราง
การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมยังมีการขยายช่องทางในการขอคาปรึกษาให้กับนิสิตผ่านสื่อสังคมออนไลน์
เช่น Facebook เป็นต้นจากนั้นอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีการรายงานผลการให้คาปรึกษาแก่อาจารย์ประจา
หลักสูตรรับทราบและพิจารณาผล เพื่อเสนอแนวทางปรับปรุงการให้คาปรึกษาที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้มีการประชุมกรรมการประจาหลักสูตร
เพื่อทบทวนและประเมินผลการดาเนินงานด้านการให้คาปรึกษา วาระการพิจารณาเรื่องการดูแลนิสิตในที่
ปรึกษาพบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ได้กากับติดตามนิสิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลนิสิตบางคนมีผลการศึกษาในระดับ
ที่ต่า ไม่ผ่านเกณฑ์และต้องออกจากการศึกษากลางคัน ด้วยเหตุนี้ที่ประชุมจึงมีมติว่าด้วยการดูแลนิสิตในที่
ปรึกษาของอาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ดังนี้
1. อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตทุกคนควรจัดทารายงานสรุปผลการให้คาปรึกษาทุกภาคการศึกษาส่งประธาน
หลักสูตร เพื่อรวบรวมและนาเข้าที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อรับทราบและหาแนวทางแก้ไขในกรณีที่
นิสิตมีปัญหาหรือมีผลการเรียนต่า รวมทั้งเพื่อจัดการความเสี่ยงที่นิสิตจะออกจากการศึกษากลางคัน
2. การขยายช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ผู้สอน และนิสิตเพิ่มมากขึ้น
โดยเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านทาง Facebook โดยสร้างกลุ่มเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ผู้สอนและนิสิตแต่ละชั้นปี
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ระบบและกลไก
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทั้งสิ้น
3 ขั้นตอนดังนี้
 หลักสูตรได้มีการประชุมเพื่อวางแผนจัดทาปฏิทินการจัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
 หลักสูตรได้ดาเนินการจัดโครงการ 10 โครงการ
 หลักสูตรประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยพิจารณาระดับความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
2. ทางหลักสูตรได้นาผลจากการประเมินการจัดกิจกรรมเข้าที่ประชุม เพื่อปรึกษาหารือ และพบว่าในบาง
โครงการมีช่วงระยะเวลาที่จัดกิจกรรมไม่เหมาะสมหรือสอดคล้องกับเวลาเรียนของนิสิต ทาให้นิสิตเข้าร่วม
โครงการไม่ครบร้อยละ 100 นอกจากนี้ในบางโครงการปริมาณนิสิตที่เข้าร่วมในโครงการมีมากเกินไป ทาให้
ไม่ได้ฝึกปฏิบัติครบทุกคนที่เข้าร่วมโครงการ
3. จากปัญหาที่พบในการดาเนินโครงการ ทางหลักสูตรจึงได้มีการปรับปรุงเวลาของการจัดโครงการให้
สอดคล้องกับเวลาที่นิสิตสามารถเข้าร่วมได้ และกาหนดกลุ่มนิสิตที่สามารถเข้าร่วมโครงการไว้อย่างชัดเจน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

3.4 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ --ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ มีผู้สาเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2559) จานวน 51 คน ดาเนินการ
สารวจผลการประเมินคุณภาพผู้สาเร็ จการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จานวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 21.57
ของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 4.54 รายละเอียดดังตาราง
ที่
1
2
3
4
5

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

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
4.77 คะแนน
4.45 คะแนน
4.57 คะแนน
4.55 คะแนน
4.32 คะแนน
4.54 คะแนน

3.5 รายงานผลการดาเนินงาน ข้อมูลภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต --ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-ข้อมูลพืน้ ฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)

จานวน
51
50
40

ร้อยละ
100
98.04
81.63

29
11

72.50
27.50

0
0
1
0
0

0
0
0
0
4.08 คะแนน

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

นิสิตบางส่วนเลือกสาขาวิชาโดยขาดการพิจารณาทักษะความรู้ของตนเองแต่เป็นการเลือกตามเพื่อนหรือ
ครอบครัวชี้แนะ ทาให้ไม่สามารถปรับตัวในการเรียนได้เนื่องจากขาดทักษะด้านภาษาอังกฤษ ผลการเรียนจึง
ไม่ดีเท่าที่ควร นิสิตจึงขอลาออกเพื่อเริ่มสมัครเรียนใหม่ แนวโน้มการคงอยู่ของนิสิตจึงมีแนวโน้มลดลง
การสาเร็จการศึกษา
อัตราการสาเร็จการศึกษาของนิสิตในปี 2558 คิดเป็น 89.80% นิสิตที่ไม่จบการศึกษาตามกาหนดเวลา
เนื่องจากนิสิตมีปัญหาทางด้านการเงินในการชาระค่าลงทะเบียนเรียน และในปีการศึกษา 2559 นิสิตจบ
การศึกษาคิดเป็น 100%
ความพึงพอใจต่อกระบวนการรับนิสิตและการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ผลที่เกิด นิสิตมีความพึงพอใจต่อหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 มีค่าเฉลี่ย = 4.19 อยู่ในระดับดี (ปี
การศึกษา 2558 มีค่าเฉลี่ย 4.04) (จากคะแนนเต็ม 5)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
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4.1 ข้อมูลรายวิชา
ชื่อรายวิชา

0105150 Essential
English Structure

จานวนนิสิต
จานวนนิสิต
ภาค
A+ A B+ B C+ C D+ D F S U I W AU R ที่ลงทะเบียน
ทีส่ อบผ่าน
การศึกษา
เรียน
1/2559

4 5 11 9 6 8 9 1 0 0 0 0 0 0

53

52

2 9 13 19 4 3 0 1 0 0 0 0 0 0

51

50

0 2 17 44 63 92 45 7 0 0 0 0 0 0

270

263

4 6 20 13 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0

48

48

4 10 15 6 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0

46

46

3 7 12 17 6 5 2 1 0 0 0 0 0 0

53

52

3 9 15 17 18 4 2 1 0 0 0 0 0 0

69

68

6 9 9 13 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0

42

42

0 1 6 10 15 7 4 0 0 0 0 0 0 0

43

43

18 15 15 19 6 2 1 0 0 0 0 0 0 0

76

76

32 10 33 30 8 0 1 4 0 0 0 1 0 0

119

116

0105151 English
Conversation in
Daily-Life

1/2559

0900101
Introduction to
Business

1/2559

0105250 Basic
English Writing for
Business

1/2559

0105251
Intermediate English
Conversation for
Business

1/2559

0105252 English
Phonetics

1/2559

0903101
Management and
Organizational
Behavior

1/2559

0105351 Advanced
English Conversation
for Business

1/2559

0105352 Advanced
English Reading for
Business

1/2559

0105356 English for
Tourism Industry

1/2559

0903201 Human
Resource
Management

1/2559

0909101 Micro
Economics

1/2559

4 3 5 8 9 8 2 4 0 0 0 0 0 0

44

40

0105450
Spontaneous

1/2559

2 5 8 18 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

47

47

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
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Translation for
Business
0105451 English for
Business Negotiation

1/2559

0105452 English for
Marketing and
Advertising

1/2559

0909301 Production
and Operation
Management

1/2559

0909401 Business
Policy and Strategic
Management

1/2559

0105152 Basic
English Reading for
Business

2/2559

10 10 7 11 7 1 2 0 0 0 0 0 0 0

48

48

27 2 6 13 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0

27

27

16 11 30 41 37 20 16 0 0 0 0 1 0 0

179

179

26 91 69 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

203

203

1 4 7 22 7 4 2 0 0 0 0 0 0 0

47

47

7 16 7 12 3 1 0 2 0 1 0 0 0 0

49

47

11 20 33 29 17 3 1 2 0 0 0 0 0 0

116

114

6 7 15 14 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0

47

47

0 4 6 9 8 12 14 0 0 0 0 0 0 0

53

53

2 10 9 9 9 5 0 0 0 0 0 0 0 0

44

44

0

1720

1666

0105153 Basic
English Conversation
for Business

2/2559

0902101 Principles
of Marketing

2/2559

0105253 Crosscultural Business
Communication

2/2559

0105254 English
Structure for
Business

2/2559

0105255 Basic
Business Translation

2/2559

0904101 Business
Computer and
Information
Technology

2/2559

0901101Principles of
Accounting

2/2559

18 35 48 65 78 63 41 131 0 0 0 10 0 0

479

348

0105350 Advanced
Writing for Business

2/2559

2 1 5 22 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0

40

40

0105354 English
Public Relations

2/2559

8 11 19 7 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0

48

48

0105353 English for
Public Speaking

2/2559

12 14 9 8 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0

48

47

120 116 271 520 392 135 63 54 0

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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0105315 English for
Business
Communication

2/2559

0909304 Business
Ethics

2 9 12 19 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0

48

48

2/2559

0 0 0 0 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0

54

54

0909202 Business
Law

2/2559

14 13 25 28 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0

93

93

0105482 English
Project for Business

2/2559

12 17 18 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49

49

4.2 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้ผดิ ปกติ

มาตรการแก้ไข

-

-

-

-

-

-

4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้

-

-

-

-

-

4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

Basic English Writing for
Business

1/2559

English Phonetics

1/2559
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ผลการประเมินโดยนักศึกษา
อาจารย์สอนดี รูส้ ึกได้ความรู้
จากการเรียน ชอบสไตล์การ
สอนแบบอาจารย์ บางครั้งเรา
เจอส่งที่ยากๆ เพื่อให้เรา
เตรียมพร้อมกับชีวิตจริง

-

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

แผนการปรับปรุง
กรรมการหลักสูตรเสนอแนะ
ให้อาจารย์ผสู้ อนเพิ่มเนื้อหาให้
เข้มข้นขึ้นและให้ทันกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และให้
นิสิตฝึกเขียนให้มากขึ้น และ
เพิ่มโครงสร้างไวยกรณ์ในการ
เขียนให้มากขึ้น
กรรมการหลักสูตรเสนอให้
อาจารย์ผู้สอนเพิ่มกิจกรรม
เรียนรูด้ ้วยตนเองนอก
ห้องเรียนแก่นิสติ ให้มากขึ้น
เพื่อเป็นการฝึกทักษะการออก
เสียงให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น
อัดเสียงหรือคลิปวีดีโอโพสลง
ในกลุ่มเฟซบุ๊คเพื่อให้เพื่อน
และอาจารย์ผสู้ อนช่วย
ตรวจสอบการออกเสียง และ
จัดเวลาในห้องเรียนเพื่อให้
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English Conversation in
Daily-Life

1/2559

English for Marketing
and Advertising

1/2559

English Project for
Business

2/2559

Basic English Reading
for Business

2/2559

Basic Business
Translation

2/2559
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เพื่อให้เพื่อนช่วยเพื่อนเรื่อง
การออกสียง
เรียนสนุกและได้ฝึกครบทุก
กรรมการหลักสูตรได้มีการ
ทักษะ
เสนอให้เปลี่ยนหนังสือเรียน
เพื่อให้ทันกับเหตุการณ์
ปัจจุบัน และเพื่อให้มีความ
ต่อเนื่องของบทเรียน และให้
อาจารย์ผู้สอนเพิ่มกิจกรรม
และเนื้อหาเพื่อให้นิสิตได้ฝึก
ทักษะในการพูดให้มากขึ้น
นิสิตเสนอแนะให้ผสู้ อนสั่งงาน กรรมการหลักสูตรเสนอแนะ
ให้เร็วขึ้น และให้ขยายเวลาใน ให้อาจารย์ผสู้ อน
การส่งงาน
ปัญหาที่เกิดขึ้นในรายวิชานี้คือ กรรมการหลักสูตรได้มีการ
มีระยะเวลาในการดาเนินการ วางแผนเตรียมความพร้อม
น้อย และเสนอแนะให้ทาง
สาหรับวิชานี้ โดยจะให้นสิ ิตได้
หลักสูตรเตรียมความพร้อมให้ ลงทะเบียนเรียนในรายวิขา
ก่อนในเทอมที่ 1/2560
English for Marketing and
Advertising เพื่อเป็นการ
เตรียมความพร้อมก่อนลงมือ
ทาโครงงานภาษาอังกฤษธุรกิจ
ในเทอม 2/2560 โดยจะให้
อาจารย์ผู้สอนรายวิชา
English for Marketing and
Advertising เตรียมการสอน
ในเรื่องของการเก็บข้อมูลใน
การทาธุรกิจและการ
ประชาสัมพันธ์
กรรมการหลักสูตรได้
เสนอแนะให้อาจารย์ผู้สอน
ลองปรับเปลี่ยนหนังสือที่ใช้
สอน และหาเอกสารอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับธุรกิจมาเพิ่มขึ้น
อาจารย์สอนตรงตามเนื้อหา
กรรมการหลักสูตรเสนอให้
อธิบายเข้าใจง่าย สนุกสนาน อาจารย์ผู้สอนให้นิสติ ฝึกทา
เป็นกันเองกับนิสิต ทาให้
แบบฝึกหัดให้มากขึ้นเพื่อ
บรรยากาศในการเรียนไม่
ผลประโยชน์ต่อตัวนิสติ เองที่
เครียดจนเกินไป และความรู้ที่ จะได้นาไปใช้ได้ใน
อาจารย์สอนก็นามาใช้ได้จริง ชีวิตประจาวัน
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
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English for Business for
Communication

ในชีวิตประจาวัน
นิสิตมีความสับสนในเนื้อหาใน กรรมการหลักสูตรได้พิจารณา
เรื่องของการเขียนจดหมาย
แล้วว่าเนื้อหาบางส่วนของ
บางประเภท
รายวิชานี้มีส่วนที่คล้ายคลึงกัน
กับรายวิชา Advanced
Writing for Business ดังนั้น
ในการปรับปรุงหลักสูตร 2561
ต้องปรับคาอธิบายรายวิชา
และเนื้อหาวิชาบางส่วน

2/2559

4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ด้านความรู้
ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ด้านทักษะทางปัญญา
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
ให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและฝึกปฏิบัติในทักษะต่างๆ ทั้งในและ
นอกห้องเรียน
ควรฝึกให้นิสติ มีระเบียบวินัย เข้าชั้นเรียนตรงเวลา ไม่คัดลอกงาน
ของผู้อื่นมาส่ง ไม่ทุจริตในการสอบ และมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่
ควรฝึกให้นิสติ คิดอย่างมีวิจารณญาณและอย่างเป็นระบบ
สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์และสรุปประเด็นปัญหาได้
ฝึกให้นิสิตได้สื่อสารกับกลุม่ คนที่หลากหลายและสามารถสนทนา
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ และฝึกให้มคี วามรับผิดชอบ
ในการกระทาของตนเองและรับผิดชอบงานในกลุ่ม
ฝึกให้นิสิตใช้ภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน และเขียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และฝึกให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารและนาเสนอข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.6 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จานวนอาจารย์ใหม่
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

ไม่มี

มี
1
1

4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จดั หรือเข้าร่วม

จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม

1. อบรมความรูด้ ้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา “คุณภาพ VS
อาจารย์” โดย ศูนย์พัฒนาและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ม.
มหาสารคาม เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน

1. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์
2. อ.ฐานันดร วงศ์กิตติธร
3. อ.มนทิรา คาดี
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จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วม

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ได้ทราบถึงสาเหตุของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และที่มาทีไ่ ป เข้าใจ
กระบวนการหลักอุดมศึกษา
ด้านการผลิตบัณฑิต
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2560 ณ ห้องประชุมศูนย์ความเป็น
เลิศทางนวัตกรรมไหม

กฎหมายมาตราต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลัก IQA
ของ สกอ. นอกจากนี้ยังได้
พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้
ระหว่างคณาจารย์คณะต่าง
ๆ รวมถึงปัญหาและแนว
ทางแก้ไขที่เหมาะสม

2. อบรมโครงการ “Road Show
2016” การแลกเปลี่ยนความรู้และ
เตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 18
มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.
มหาสารคาม

1. อ.ฐานันดร วงศ์กิตติธร
2. อ.มนทิรา คาดี
3. อ.นวรัตน์ สภานุชาต
4. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์

ได้ทราบถึงสาเหตุของการ
ประกันคุณภาพการศึกษา
และที่มาทีไ่ ป ตลอดจนหลัก
IQA ของ สกอ. นอกจากนี้
ยังได้พูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างคณาจารย์
ภายในคณะมนุษย์ฯ รวมถึง
ปัญหาและแนวทางแก้ไขที่
เหมาะสมของหลักสูตรต่าง ๆ

3.เข้าร่วมโครงการสัมมนาทาง
วิชาการ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและ
นานาชาติ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม วันที่ 23 สิงหาคม
2559

1. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์

ได้เพิ่มพูนความรู้ในเรื่อง
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษ
ในชั้นเรียน และนามาปรับใช้
ในห้องเรียนในอย่าง
เหมาะสม

4.เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
นานาชาติ ICELS ครั้งที่ 1
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ม. มหาสารคาม
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2559

1. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์
2. อ.มนทิรา คาดี
3. อ.นวรัตน์ สภานุชาต
4. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์

ได้เรียนรู้งานวิจยั หลากหลาย
เรื่อง ความรู้ที่ได้จะเป็น
ประโยชน์ยิ่งมากสาหรับ
คณาจารย์ที่เตรียมทาวิจัย
หรือผลงานวิชาการอื่นๆ

5.เข้าร่วมอบรมโครงการแนว
ทางการตีพิมพ์บทความวิจัยในฐาน
วารสารวิชาการระดับชาติ ณ ห้อง
อินทนิล คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560

1. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์

ได้เข้าใจถึงกระบวนการ
ตีพิมพ์บทความจะต้องตีพิมพ์
ในฐานข้อมูลที่กาหนด และ
ในเรียนรู้ถึงการใช้ EndNote
ว่าเป็นโปรแกรมที่ใช้สาหรับ
การจัดบรรณานุกรม ทาให้
ทางานได้สะดวกและรวดเร็ว
ขึ้น

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ
เทศกาลเล่านิทานนานาชาติ ครั้งที่
5 ณ ห้องแม่น้าของ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2560

1. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์
2. อ.มนทิรา คาดี
3. อ.นวรัตน์ สภานุชาต
4. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
5. อ.ฐานันดร วงศ์กิตติธร

ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของ
ประเทศอื่น ๆ ผ่านการเล่า
นิทานจากเจ้าของภาษาและ
วัฒนธรรมนั้นโดยตรง และ
เปิดโลกทัศน์ด้านวัฒนธรรม

เข้าร่วมสัมมนา English Usage in
Research Articles ณ ห้องประชุม
ศูนย์ความเป็นเลิศทางนวัตกรรม
ไหม วันที่ 12 ตุลาคม 2559

1. อ.มนทิรา คาดี
2. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์

ได้เรียนรู้เกีย่ วกับเทคนิคการ
เขียนบทความวิจัย การใช้
ภาษาในการเขียนวิจยั ข้อพึง
ระวังในการเขียน

เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา
ศักยภาพบุคากรและสร้างข้อสอบ
มาตรฐานวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษ ณ โรงแรมเดอะปาซ
เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่
14-17 กรกฎาคม 2560

1. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์
2. อ.มนทิรา คาดี
3. อ.นวรัตน์ สภานุชาต
4. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
5. อ.ฐานันดร วงศ์กิตติธร

ได้ศึกษาทาความเข้าใจการ
การออกข้อสอบมาตรฐานวัด
ระดับความรูภ้ าษาอังกฤษ
จากวิทยากรผูม้ ีความรู้และ
ประสบการณ์ ได้มีโอกาสร่วม
ปรึกษาแสดงความคิดเห็นใน
การออกแบบและกาหนด
โครงสร้างข้อสอบมาตรฐาน
ตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ตลอดจนได้ฝึก
เขียนข้อสอบและวิเคราะห์
ข้อสอบร่วมกันโดยมีวิทยากร
ให้คาปรึกษาและกากับดูแล

4.8 รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-ผลการดาเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
การออกแบบหลักสูตร
เนื่องจากหลักสูตรเป็นหลักสูตรปรับปรุงปี พ.ศ. 2555 ซึ่งยังไม่ถึงกาหนดในการออกแบบหลักสูตร และ
จะครบวงรอบในการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2561 ดังนั้นทางหลักสูตรจึงไม่มีการออกแบบหลักสูตรในปี
พ.ศ. 2559
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ได้มีการสารวจความพึงพอใจของศิษย์เก่า ความต้องการคุณลักษณะของ
บัณฑิต สถานประกอบการเป้าหมาย ความต้องการของตลาดแรงงานและแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จากนั้นนา
ข้อมูลจากการสารวจความคิดเห็นของศิษย์เก่ามาใช้ประกอบพิจารณาเพื่อปรับ-เพิ่ม-ลดเนื้อหาของรายวิชา
ต่างๆ เพื่อให้นิสิตที่กาลังศึกษาได้ความรู้ครอบคลุมครบถ้วนและความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยนาเสนอ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
ต่ออาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ.3 และนาส่งให้กับหลักสูตร จากนั้น
กรรมการผู้รับผิดชอบวิพากษ์หลักสูตรรายวิชา เพื่อให้ผู้รับผิดชอบสอนทาการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ทางหลักสูตรมีการประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย โดยในปี พ.ศ. 2559 ทางหลักสูตร
ได้มีการวางแผนที่จะสร้างแบบสอบถามออนไลน์เฉพาะของทางสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ เพื่ออานวยความ
สะดวกให้กับบัณฑิตและอาจารย์ ที่จะได้รับข้อมูลเพื่อพัฒนาหลักสูตร เนื่องจากปีที่ผ่านมาทางหลักสูตรได้พบ
ปัญหาการประสานงานล่าช้าจึงได้เกิดการแก้ไขด้วยวิธีดังกล่าว
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 2 คะแนน
4.9 รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2-ผลการดาเนินงาน
การกาหนดผู้สอน
ทางหลักสูตรได้มีการประชุมหารือรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาและพิจารณาคุณสมบัติและ
ประสบการณ์อาจารย์ผู้สอนให้สอดคล้องกับรายวิชาที่จะมอบหมายให้อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน รวมถึงภาระ
งาน และมีการกากับมาตรฐานการทาประมวลการสอน (มคอ.3) ของอาจารย์ให้ทันสมัยใน ด้านเนื้อหา
กิจกรรมการเรียน การวัดและประเมินผลเหมาะสม
นอกจากนี้ทางหลักสูตรได้มีการกากับให้อาจารย์ผู้สอนทุกคนต้องมีการทาประมวลการสอนรายวิชา
(มคอ.3 และ มคอ.4) ทุกรายวิชา เพื่อแจ้งให้นิสิตทราบ และมีการกากับให้ดาเนินการสอนตามประมวลการ
สอนรายวิชา
ทัง้ นี้ประธานหลักสูตรได้กากับติดตาม มคอ.3 หลักสูตรติดตามคุณภาพการเรียนการสอนอาจารย์เป็นไป
ตามมาตรฐานที่กาหนด และติดตามแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อหลักสูตร
หลักสูตรได้มีการประชุมพิจารณาอาจารย์ผู้สอนจากการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและความรู้ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในสาขาวิชา และนาผลการประเมินดังกล่าวมาพิจารณาจัดรายวิชาให้สอดคล้องกับผลการ
ประเมินและความเชี่ยวชาญของอาจารย์แต่ละท่าน
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการ
สอน
หลักสูตรมีการประชุมและมีมติให้ประธานหลักสูตรเป็นผู้กากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3
และมคอ.4 รวมถึงกาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการจัดส่ง มคอ.3 และ มคอ.4 ทั้งนีอ้ าจารย์ผู้สอนวิเคราะห์
และจัดทาแผนการสอนโดยเน้นกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ บูรณาการกับการวิจัยและ
การบริการวิชาการ ตลอดจนการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (กรณีที่มีผู้สอนร่วมกันมากกว่า 1 คนต่อ 1 รายวิชา
กาหนดให้ประชุมและจัดทาแผนการสอนร่วมกัน)
นอกจากนี้ หลักสูตรมีกระบวนการกากับติดตามการเรียนการสอนตามปฏิทินการศึกษาของทาง
มหาวิทยาลัย ตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ รวมทั้งประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตร โดยให้อาจารย์ผู้สอนดาเนินการสอน จัดสอบ วัดผล ประเมินผลการเรียนรายวิชา
และจัดทาประเมินการจัดการเรียนการสอน (มคอ 5/มคอ 6) เพื่อนาผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุง
รายวิชา/หลักสูตรให้เป็นไปตามแนวโน้มการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กรรมการหลักสูตรได้ประชุมเพื่อจัดการเรียนการสอนโดยระบุเนื้อหากิจกรรมในปี 2559 ใน มคอ 3 ของ
รายวิชาต่าง ๆ มีการดาเนินโครงการตามแผนที่วางไว้ สรุปโครงการ ประเมินโครงการ และรายงานผลต่อ
คณะกรรมการประจาหลักสูตร ซึ่งหลักสูตรฯ ได้บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาต่าง ๆ อาทิ รายวิชา
Cross-cultural Business Communication, English for Business Communication, English for
Public Relations และ English for Tourism Industry กับการบริการวิชาการทางสังคมและการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยให้นิสิตเข้าร่วมโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ชื่อ
โครงการ “โครงการการอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานขายสาหรับผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัด
มหาสารคาม : เสื่อกกบ้านแพง” โดยให้นิสิตออกภาคสนามไปเก็บข้อมูลกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ นิสิต
เตรียมเนื้อหามาให้อาจารย์ช่วยตรวจสอบความถูกต้อง จัดทาเอกสารที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และอบรม
เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนที่เน้นให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองและที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญอีกด้วย
ผลการทบทวนจากการบูรณาการรายวิชาเบื้องต้นกับโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนดังกล่าวพบว่า
นิสิตบางส่วนเข้าร่วมกิจกรรมไม่ครบกระบวนการ ผลลัพธ์จึงไม่เป็นไปตามเป้าหมาย หลักสูตรฯ จึงพิจารณา
นาผลลัพธ์ดังกล่าวมาปรับใช้กับโครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชนประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดย
กาหนดให้ การเข้าร่วมกิจกรรมเป็นส่วนหนึ่งของคะแนนการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนรายวิชา English for
Business Communication ปีการศึกษา 2/2559
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
4.10 รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3—
ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
หลักสูตรมีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
อาจารย์ผู้สอนจัดทา มคอ. 3 และ 4 โดยดูจาก Curriculum Mapping ในรายวิชาที่สอนและวิเคราะห์
Curriculum Mapping ในรายวิชาที่สอน ในส่วนของคุณลักษณะที่ต้องการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน
จากนั้นอาจารย์ผู้สอนประเมินผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ระบุใน มคอ. 3 และส่งเกรดรายวิชาต่างๆในที่ประชุม
ภาควิชา เพื่อให้คณะกรรมการภาควิชาเห็นชอบผลการประเมินผู้เรียนรายวิชา จากนั้นผู้สอนแก้ไขผลการ
ประเมินผู้เรียนรายวิชาในกรณีที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแนะนา ภาควิชาให้ความเห็นของผลการประเมินของ
อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์ผู้สอนได้จัดทา มคอ. 5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดภาคเรียน ทั้งนี้หลักสูตรจัดทา
มคอ. 7 เสนอกรรมการประจาคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
ต่อไป
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
หลังจากสอบปลายภาคของภาคการศึกษาที่ 1 และ 2 ทางหลักสูตรฯ จะประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตว่ามีความถูกต้องหรือไม่ โดยจะตรวจสอบว่าผลการเรียนของ
นิสิตสอดคล้องกับคะแนนหรือไม่ รวมถึงพูดคุยเกี่ยวกับปัญหาที่พบในการสอนที่อาจส่งผลให้ผลการเรียนของ
นิสิตผิดปกติด้วย หลังจากนั้นจึงนาผลการเรียนที่ทางหลักสูตรฯ เห็นชอบ เข้าประชุมในระดับภาควิชา ฯ และ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

30

ผลการดาเนินงาน
ระดับคณะฯ ต่อไป
นอกจากนี้ยังได้เข้าร่วมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่จัดโดยกรรมการหลักสูตร ทาง
หลักสูตรฯ ได้ส่งวิชาที่จะทวนสอบทั้งหมด 8 วิชา จากรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 ทั้งหมด 32
รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25 ประกอบด้วยรายวิชาของชั้นปีที่ 1-4 รายวิชาไวยากรณ์ภาษาอังกฤษพื้นฐาน
วิชาด้านทักษะการฟัง พูด อ่าน และเขียน รวมถึงรายวิชาที่มีเนื้อหาเฉพาะด้าน
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
หลักสูตรจัดการประชุมร่วมกับอาจารย์ผู้สอน เพื่อหารือเกี่ยวกับผลสรุปจาก มคอ. 5 ร่วมกันในทุกภาค
การศึกษา แล้วนาผลมาเตรียมการทางานและวางแผนการสอนใน มคอ.3 เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรต่อไป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 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

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

ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมเพื่อการวางแผนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม
2559 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
2. ประชุมเพื่อการติดตามการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม
2559 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80
3. ประชุมเพื่อการทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 11 มกราคม
2560 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80
4. ประชุมเพื่อการวางแผนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100
5. ประชุมเพื่อการติดตามการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 19 เมษายน
2560 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 4 คน คิดเป็น
ร้อยละ 80
6. ประชุมเพื่อการทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 30
พฤษภาคม 2560 มีอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 4
คน คิดเป็นร้อยละ 80
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ ไม่มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของหลักสูตร
(มคอ.2) กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านอย่างครบถ้วน คือ ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะ

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ปีการศึกษา 2559 ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

ผลการดาเนินงาน

ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2559 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดสอน ดังนี้
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
-ภาคการศึกษา 1/2559 เปิดสอน 17 รายวิชา
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
-ภาคการศึกษา 2/2559 เปิดสอน 15 รายวิชา
รายวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2558 มีการจัดทารายงานผลการ
ข้อ 4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของ
ดาเนินงานของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของประสบการณ์
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ภาคสนาม ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
-ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 17 รายวิชา
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 15 รายวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2559 คือวันที่ 15
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง พฤษภาคม 2560
สิ้นสุดปีการศึกษา
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 10 กรกฎาคม 2560
2. หัวหน้าภาคฯ เห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 10 กรกฎาคม 2560
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2560
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
-ภาคการศึกษา 1/2559 เปิดสอน 17 รายวิชา และมีรายวิชาทีไ่ ด้รับการ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 4 รายวิชา
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
-ภาคการศึกษา 2/2559 เปิดสอน 15 รายวิชา และมีรายวิชาที่มีการทวน
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
สอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 4 รายวิชา
รายวิชาทีไ่ ด้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายวิชา
ทั้งหมด
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
การดาเนินงานปรับปรุง
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
ปีการศึกษา 2559
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
1. คุณภาพของอาจารย์ที่ต้องได้รบั การ ในปี 2559 ได้มีอาจารย์
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว
พัฒนาอย่างเร่งด่วน ทั้งด้านการศึกษา ประจาหลักสูตร 2 ท่านไป
ต่อ การทาผลงานวิชาการ และการเข้า ศึกษาต่อปริญญาเอก คือ
สู่ตาแหน่งทางวิชากา
อาจารย์เรณุมาศ โคตรพัฒน์
ที่ University of
Southampton, England
และอาจารย์อภิชาติ คาบุญ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ปีการศึกษา 2559 ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

ผลการดาเนินงาน
เรือง ที่ University of
Melbourne, Australia
2. หลักสูตรได้มีการวางแผน
ปรับปรุงหลักสูตร 2561 โดย
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียน
การสอนโดยปรับจาก มคอ.3
และ มคอ.5

2. คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติด้านความรู้ และด้านทักษะ
ทางปัญญา หลักสูตรควรปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3.การบูรณาการการเรียนการสอนโดย 3. หลักสูตรได้มีการวางแผน
การนาความรู้จากการบริการวิชาการ และเข้าร่วมโครงการหนึ่ง
การวิจัย และการทานุบารุง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน
ศิลปวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้ซึ่งต้อง
ปีงบประมาณ 2560 ณ ชุมชน
ดาเนินการวางแผน การมอบหมาย
บ้านเชียงเหียน
ผู้รับผิดชอบ การกากับติดตาม การ
ประเมินผล มาบูรณาการให้เข้ากับ
รายวิชามาเกีย่ วข้องอย่างต่อเนื่อง
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 8 อาจารย์ (ใหม่) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ถ้า ในปีการศึกษา 2559 มีอาจารย์ใหม่ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน 1 คน และ
มี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอนจานวน 1 คน
จัดการเรียนการสอน
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 9 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรจานวน 5 คน และได้รบั การพัฒนาทาง
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จานวน 5 คน
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
ที่ ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
1 1. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์ อบรมความรู้ด้านการประกัน
2. อ.ฐานันดร วงศ์กิตติธร
คุณภาพการศึกษา “คุณภาพ VS
3. อ.มนทิรา คาดี
อาจารย์” โดย ศูนย์พัฒนาและ
ประกันคุณภาพการศึกษา ม.
มหาสารคาม
2 1. อ.ฐานันดร วงศ์กิตติธร
อบรมโครงการ “Road Show
2. อ.มนทิรา คาดี
2016” การแลกเปลี่ยนความรู้
3. อ.นวรัตน์ สภานุชาต
และเตรียมความพร้อมการประกัน
4. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
คุณภาพการศึกษาภายใน ปี
การศึกษา 2559
3 1. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
เข้าร่วมโครงการสัมมนาทาง
วิชาการ 40 ปี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ระดับชาติและ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ปีการศึกษา 2559 ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

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

ผลการดาเนินงาน
นานาชาติ
4 1. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
เข้าร่วมอบรมโครงการแนว
ทางการตีพิมพ์บทความวิจัยใน
ฐานวารสารวิชาการระดับชาติ
5 1. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์ เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ
2. อ.มนทิรา คาดี
นานาชาติ ICELS ครั้งที่ 1
3. อ.นวรัตน์ สภานุชาต
4. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
6 1. อ.มนทิรา คาดี
เข้าร่วมสัมมนา English Usage
2. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
in Research Articles
7 1. ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อ
2. อ.มนทิรา คาดี
พัฒนาศักยภาพบุคากรและสร้าง
3. อ.นวรัตน์ สภานุชาต
ข้อสอบมาตรฐานวัดระดับความรู้
4. อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
ภาษาอังกฤษ
5. อ.ฐานันดร วงศ์กิตติธร
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงไม่ขอรับการประเมิน

1. นิสิตปีสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลีย่ 4.42
2. บัณฑิตใหม่มีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.27
ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลีย่ 4.54

1. ตัวบ่งชีT้ QF ปีการศึกษา 2559 จานวน 11 ตัวบ่งชี้
2. มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จานวน 11 ตัวบ่งชี้
3. คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ผ่านตามเกณฑ์
4. คิดเป็น 5 คะแนน

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

34

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิ์ผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
อนาคต

ข้อมูลรายละเอียด
งบประมาณในการบริหารจัดการหลักสูตรไม่เพียงพอ ส่งผลต่อ
การจัดการเรียนการสอนโดยเฉพาะการลงพื้นที่สารวจเรียนรู้
ภาคสนาม นิสิตได้ลงพื้นที่น้อยและระยะเวลาการลงพื้นที่สั้น
และหลักสูตรไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะพานิสิตไปได้ทุกชั้นปี
ส่งผลให้นิสิตอาจทาให้ได้รับความรู้และประสบการณ์ไม่เต็มที่
อาจารย์ชาวไทยรับภาระงานด้านการบริหารหลักสูตร
ค่อนข้างมาก ทาให้อาจมีผลกระทบต่อการเตรียมการสอน
การออกข้อสอบย่อย การทากิจกรรมสาหรับนิสิต เป็นต้น
ส่วนกลางควรเพิ่มงบประมาณลงหลักสูตรให้เพียงพอ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่นิสิต

5.2 รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ --ตัวบ่งชี้ 6.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
คณะสารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากอาจารย์ หลักสูตรประชุมวิเคราะห์ จัดลาดับความ
จาเป็นและการพัฒนาเพื่อจัดหาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตร เสนอของบประมาณ ประจาปีเพื่อจัดซื้อ
จัดจ้างสนับสนุนการเรียนรู้ ฝ่ายพัสดุจัดซื้อ/จัดจ้างตามแผนใช้ตามงบประมาณ ฝ่ายวิชาการประเมินผลความพึง
พอใจผู้รับบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ ฝ่ายวิชาการแจ้งผลการประเมินไปยังหลักสูตร คณะพิจารณาคาของบประมาณ ฝ่ายวิชาการเสนอ
ผลประเมินต่อคณะกรรมการการบริหารคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ปรับปรุงต่อไป
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยได้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ให้บริการแก่หลักสูตร โดยมีห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ มีสานักวิทยบริการที่มีเอกสารและตารา มีฐานข้อมูลเพื่อสืบค้น มีสื่ออีเลกทรอนิกส์และฐานข้อมูล
ที่จาเป็น นอกจากนั้นยังมีการสนับสนุนสื่อสาหรับการค้นคว้าเอกสารจากแหล่งต่างๆ ทั้งที่เป็นข้อมูลภายในและ
ภายนอกประเทศ รวมทั้ง Wifi ความเร็วสูงที่จัดเตรียมไว้บริการนิสิต นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังมีระบบการ
บารุงรักษาที่ดี มีการปรับเปลี่ยน ซ่อมแซมและแก้ไขอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้เกิดความสะดวกเหมาะสมเพียงพอ
สาหรับการใช้งานของนิสิต
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
คณะได้มีการจัดทาแบบสารวจเพื่อวัดระดับความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ พบว่า
นิสิตมีระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.36 (จาก 5 คะแนน) อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอต่อความต้องการของนิสิต และนาผลการประชุมรายงานต่อภาควิชาและ
คณะเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
6.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ประเด็น

ข้อมูลรายละเอียด

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน

1. คุณภาพของอาจารย์ที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่างเร่งด่วน
ทั้งด้านการศึกษาต่อ การทาผลงานวิชาการ และการเข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ
2. คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติด้านความรู้ และด้านทักษะทาง
ปัญญา หลักสูตรควรปรับปรุงกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
3.การบูรณาการการเรียนการสอนโดยการนาความรู้จากการ
บริการวิชาการ การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
มาประยุกต์ใช้ซึ่งต้องดาเนินการวางแผน การมอบหมาย
ผู้รับผิดชอบ การกากับติดตาม การประเมินผล มาบูรณาการ
ให้เข้ากับรายวิชามาเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

1. ทางหลักสูตรได้สนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรไป
เรียนต่อ 2 ท่าน คือ อ.เรณุมาศ โคตรพัฒน์ และ อ.อภิชาต
คาบุญเรือง โดยได้แต่งตั้งให้ ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์ และ
อ.ฐานันดร วงศ์กิตติธร เข้ามาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
แทน
2. หลักสูตรได้มีการวางแผนในการปรับการเรียนการสอนเพื่อ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต โดยปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยอยู่เสมอ
3. หลักสูตรมีการวางแผนการบูรณาการการเรียนการสอน
โดยนาความรู้จากการบริการวิชาการ การวิจัย และการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมมาประยุกต์ใช้กับรายวิชาต่างๆ ใน
หลักสูตรอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน
“โครงการการอบรมภาษาอังกฤษเพื่องานขายสาหรับ
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดมหาสารคาม : เสื่อกก
บ้านแพง”

การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุง
หลักสูตร

1. หลักสูตรมีการวางแผนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรไปเรียน
ต่อโดยจัดตารางสอนให้ผู้สอนได้มีเวลาศึกษาค้นคว้าเพื่อ

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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เตรียมพร้อมไปเรียนต่อยังสถาบันที่ต้องการได้ และสนับสนุน
ให้อาจารย์ประจาหลักสูตรทาผลงานทางวิชาการ โดยมีการ
จัดรายวิชาที่สอนให้เหมาะกับความรู้ความสามารถและให้
สอนรายวิชาเดิมเป็นประจาทุกปีการศึกษา เพื่อให้ผู้สอน
สามารถผลิตหนังสือเพื่อประกอบการส่งขอผลงานทาง
วิชาการได้
2. หลักสูตรได้มีการวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 2561 โดย
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนโดยปรับจาก
มคอ.3 และ มคอ.5
3. หลักสูตรได้มีการวางแผนและเข้าร่วมโครงการหนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชนปีงบประมาณ 2560 ณ ชุมชนบ้านเชียง
เหียน
6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็น
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด

6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็น

ข้อมูลรายละเอียด

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

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
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หมวดที่ 8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการดาเนินงาน
1.โครงการสานสัมพันธ์นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
2.โครงการ Senior Project สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
3.โครงการบริการวิชาการค่ายภาษาอังกฤษ
4.โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการทานุ
บารุงศิลปวัฒนธรรมสาหรับนิสิตสาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
5.โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ณ ต่างประเทศ

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

6.โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการ
ภายในประเทศ
7.โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและวัฒนธรรม
ตะวันตก
8.โครงการบรรยายพิเศษสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
9.โครงการนิเทศและสัมมนานิสิตฝึกงาน
สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ
10.โครงการพี่ติวน้อง สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจภาษาอังกฤษธุรกิจ

ผู้รับผิดชอบ

ม.ค. 2560

อ.นวรัตน์ สภานุชาต

พ.ค. 2560

อ.ฐานันดร วงศ์กิตติธร

ม.ค. 2560

อ.มนทิรา คาดี

ส.ค. 2560

อ.มนทิรา คาดี

ส.ค. 2560

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ ประพันธ์
อ.นวรัตน์ สภานุชาต
อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์
อ.ฐานันดร วงศ์กิตติธร
อ.มนทิรา คาดี

มี.ค. 2560

อ.มนทิรา คาดี

มี.ค. 2560

อ.นวรัตน์ สภานุชาต

เม.ย. 2560

อ.นวรัตน์ สภานุชาต

ก.ค. 2560

อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์

ธ.ค. 2559

อ.มานิตา ศรีสวัสดิ์

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