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

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์)
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560
คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2560
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วันที่รายงาน 2 กรกฎาคม 2561
รับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. ประธานหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผศ.ดร.สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 2 กรกฎาคม 2561
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : ผศ.ดร.จินดารัตน์ ปีมณี
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 2 กรกฎาคม 2561
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : อ.ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 2 กรกฎาคม 2561
4. อาจารย์ประจาหลักสูตร : อ.ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 2 กรกฎาคม 2561
5. อาจารย์ประจาหลักสูตร : อ.ดร.มณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : 2 กรกฎาคม 2561
6. เห็นชอบโดย : ผศ.ดร.ภูรศิ ร์ พงษ์เพียจันทร์
(หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ : __________________________
7. เห็นชอบโดย : ผศ.ดร.นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
(คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ : __________________________
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บทสรุปผู้บริหาร
ชื่อหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะ การบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลั ย มหาสารคาม มีผ ลการดาเนิ นงานในปี การศึกษา 2560 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี...3.48...คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1) ผ่าน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร สาหรับองค์ประกอบที่ 2-6 พบว่า หลักสูตรมีผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพดี 3.48
โดยจาแนกเป็น
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดีมาก"
จานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดี"
จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4, 5
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ปานกลาง" จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3, 6
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "น้อย"
จานวน - องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลประเมินคุณภาพหลักสูตร จาแนกตามปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process)
และผลลัพธ์ (Output) พบว่า
ด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
มีคะแนน 3.21 คะแนน
ด้านกระบวนการ (Process) มีคะแนน 3.50 คะแนน
ด้านผลลัพธ์ (Output)
มีคะแนน 4.43 คะแนน
จากผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2560 พบว่า หลักสูตร
มีพัฒนาการของผลประเมินคุณภาพ  ดีขึ้น [ ] ลดลง [ ] ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีผลประเมินดังนี้
ปีการศึกษา 2558 มีระดับคุณภาพ ดี
3.15 คะแนน
ปีการศึกษา 2559 มีระดับคุณภาพ ดี
3.37 คะแนน
ปีการศึกษา 2560 มีระดับคุณภาพ ดี
3.48 คะแนน (ผลการประเมินตนเอง SAR)
ผลงานที่โดดเด่นของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีผลงานวิชาการมากขึ้น
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีตาแหน่งทางวิชาการสูงขึ้น ผศ.ดร.จินดารัตน์ ปีมณี
จุดเด่นในภาพรวมของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560
บัณฑิตได้งานทาเพิ่มขึ้น และความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเพิ่มขึ้น
โอกาสในการพัฒนาของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560

4

ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ประจาปีการศึกษา 2560 และ
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Check Assessment)
ประจาปีการศึกษา 2558-2559 ตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตัวชี้บ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดย สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
2.2

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทา หรือประกอบ
อาชีพอิสระภายใน 1 ปี

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต

3.2

การส่งเสริมและพัฒนานิสิต

3.3

ผลที่เกิดกับนิสติ

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3

ปีการศึกษา

ผลการดาเนินงาน

SA2560
CA2559
CA2558

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

SA2560
CA2559
CA2558
SA2560
CA2559
CA2558
SA2560
CA2559
CA2558

ค่าเฉลี่ย 4.15
ค่าเฉลี่ย 4.35
ค่าเฉลี่ย 4.00
ร้อยละ 93.94
ร้อยละ
ร้อยละ
4.43
4.49
4.03

SA2560
CA2559
CA2558
SA2560
CA2559
CA2558
SA2560
CA2559
CA2558
SA2560
CA2559
CA2558

3
3
3
3
3
3
3
2
2

คะแนน

4.15
4.35
4.00
4.70
4.63
4.03

3
3
3
3
3
3
3
2
2
3.00
2.67
2.67
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

ตัวชี้บ่งชี้
4.2

คุณภาพอาจารย์
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอก
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

4.3

ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

5.2

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน

5.3

การประเมินผู้เรียน

5.4

ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

SA2560
CA2559
CA2558

3.00
3.00
2.00

ปีการศึกษา

ผลการดาเนินงาน

คะแนน

SA2560
CA2559
CA2558
SA2560
CA2559
CA2558
SA2560
CA2559
CA2558
SA2560
CA2559
CA2558
SA2560
CA2559
CA2558

ร้อยละ 100
ร้อยละ 80
ร้อยละ 80
ร้อยละ 40
ร้อยละ 20
ร้อยละ 20
ร้อยละ 52
ร้อยละ 76
ร้อยละ 56
3
3
3
3.48
3.30
2.96

5.00

SA2560
CA2559
CA2558
SA2560
CA2559
CA2558
SA2560
CA2559
CA2558
SA2560

3
3
3
3
3
3
3
3
3
ร้อยละ 100

3
3
3
3
3
3
3
3
3
5.00

3.33

5.00
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ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5

CA2559
CA2558
SA2560
CA2559
CA2558

ร้อยละ 100
ร้อยละ 100
3.50
3.50
3.50

5.00
5.00
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องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ตัวชี้บ่งชี้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6

คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)

SA2560
CA2559
CA2558
ปีการศึกษา
SA2560
CA2559
CA2558
SA2560
CA2559
CA2558

3
3
3

3
3
3

ผลการดาเนินงาน
3.00
3.00
3.00
3.48
3.37
3.15
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสหลักสูตร 25500211107085
1.1.1  มี มคอ.1
1.1.2  ไม่มี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 30 มิถุนายน 2560
1.3 วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร ................................
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.5 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ระบุใน มคอ.2 และ ปัจจุบัน
ที่ระบุใน มคอ.2

ปัจจุบนั

1.ผศ.ดร.สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์
2.อ.ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์
3.ผศ.ดร.จินดารัตน์ ปีมณี
4.อ.ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ
5.อ.ดร.มณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง

1.ผศ.ดร.สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์
2.อ.ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์
3.ผศ.ดร.จินดารัตน์ ปีมณี
4.อ.ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ
5.อ.ดร.มณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง

1.5.2 ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2-รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
1. ผศ.ดร.สุจินดา
โพธิ์ไพฑูรย์

ระดับ
ปีที่จบ
การศึกษา การศึกษา
ที่จบ
(พ.ศ.)
ตรี
2541

ชื่อหลักสูตร
ที่จบการศึกษา

โท

2544

บธ.บ. (การจัดการ
การผลิต)
บธ.ม. (การจัดการ)

โท

2550

Grad.Dip (Human

กลุ่ม
สาขาวิชา
ที่จบ
ตาม
ISCED

สาขาวิชา ที่จบ
การศึกษา

ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา

การจัดการการผลิต มหาวิทยาลัยเก
ษตรศาสตร์
การจัดการ
มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์
Human
สถาบันศศินทร์
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รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน

2. อ.ดร.สันติภาพ
สุขเอนกนันท์

3.ผศ.ดร.จินดารัตน์
ปีมณี

4. อ.ดร.พลอยชมพู
กิตติกุลโชติวุฒิ

5. อ.ดร.มณิสรา สนั่น
เอื้อเม็งไธสง

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

ชื่อหลักสูตร
ที่จบการศึกษา

กลุ่ม
สาขาวิชา
ที่จบ
ตาม
ISCED

สาขาวิชา ที่จบ
การศึกษา

ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา

Resource
Management)

Resource
Management

แห่ง
จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
สถาบัน
เทคโนโลยีแห่ง
เอเชีย
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยสง
ขลานครินทร์
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยเก
ษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเก
ษตรศาสตร์

เอก

2557

Ph.D.
(Management)

Management

ตรี

2547

โท

2552

วศ.บ. (วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม)
บธ.ม. (บริหารธุรกิจ)

วิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม
บริหารธุรกิจ

เอก

2556

ปร.ด. (การจัดการ)

การจัดการ

ตรี

ศิลปศาสตรบัณฑิต

โท

ศิลปศาสตรมหา
บัณฑิต

เอก

วิทยาศาสตรดุษฎี
บัณฑิต

ตรี

2550

บธ.บ. (การจัดการ)

ศึกษาศาสตร์-พล
ศึกษา
สาขาจิตวิทยา
การศึกษาและการ
แนะแนว
สาขาการวิจยั
พฤติกรรมศาสตร์
ประยุกต์
การจัดการ

โท

2552

กจ.ม.

การจัดการ

เอก

2556

ปร.ด. (การจัดการ)

การจัดการ

ตรี

2541

การบริหารงาน
บุคคล

โท

2545

บริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการบริหารงาน
บุคคล
บริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต สาขา

บริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิ
โรฒ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
กรุงเทพ
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

10

รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน

ระดับ
การศึกษา
ที่จบ
เอก

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)
2553

ชื่อหลักสูตร
ที่จบการศึกษา
บริหารธุรกิจ
ปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาการจัดการ

กลุ่ม
สาขาวิชา
ที่จบ
ตาม
ISCED

สาขาวิชา ที่จบ
การศึกษา

ชื่อสถาบัน
ที่จบการศึกษา

การจัดการ

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

11

1.5.3 ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2-รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์

1. Popaitoon, S., & Popaitoon, P. (2016). Motivation synergy,
knowledge absorptive capacity and NPD project performance
in multinational automobiles in Thailand. The Journal of High
Technology Management Research, 27(2), 129-139. (Index in
SCImago Q2/ Scopus)
2. Popaitoon, S. (2017). Job Design, Human Capital Resources
and Project Performance in Project-Oriented Companies.
Proceedings of European Academy of Management. Glasgow.
UK. 21-24 June 2017.
3. สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์ การันต์ กิจระการ และดวงรัตน์ ธารดารง.
สถานการณ์ปัจจุบันการจัดการทรัพยากรมนุษย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
กรณีศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดใหญ่. วารสารการบัญชีและการ
จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม (Article in Press รับใบตอบตีพิมพ์
ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2560)
ปีการศึกษา 2560
-สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์ การันต์ กิจระการ และดวงรัตน์ ธารดารง (2560).
สถานการณ์ปัจจุบันการจัดการทรัพยากรมนุษย์ กรณีศึกษาธุรกิจขนาด
กลางและขนาดใหญ่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วารสารการบัญชีและการ
จัดการ (TCI 1) ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 ก.ค. -ก.ย. 60
2. อ.ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์ 1. ศิตา จิตรลดานนท์ อารีรตั น์ ปานศุภวัชร และสันติภาพ สุข
เอนกนันท์. ผลกระทบของกลยุทธ์การปรับตัวทางการตลาดที่มตี ่อผลการ
ดาเนินงานของธุรกิจส่งออกอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย.
วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 9 ฉบับ
ที่ 2 ประจาเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560.
2.ธิติมา พลพวก อารีรัตน์ ปานศุภวัชร และสันติภาพ สุขเอนกนันท์. ผล
การกระทบของกลยุทธ์การบริการที่เป็นเลิศที่มตี ่อความสาเร็จขององค์กร
ของธุรกิจโรงแรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประเทศไทย. วารสารการ
บัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2
ประจาเดือน เมษายน - มิถุนายน 2560.
3.ปฐมาวดี ศรีชัยมุล อารีรตั น์ ปานศุภวัชร และสันติภาพ สุขเอนกนันท์.
ผลกระทบของกลยุทธ์การตลาดเชิงรุกที่มีต่อศักยภาพการแข่งขันของ

ค่าน้าหนัก
คุณภาพ

1. ผศ.ดร.สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์

0.80
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ธุรกิจขายตรงในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจาเดือน เมษายน มิถุนายน 2560.
3. ผศ.ดร.จินดารัตน์ ปีมณี
ชลธิชา อินอุ่นโชติ จินดารัตน์ ปีมณี และคมกริช วงศ์แข. ความสัมพันธ์
ระหว่างนวัตกรรมการตลาดสมัยใหม่กับความสาเร็จธุรกิจของธุรกิจ
โรงแรมในประเทศไทย. วารสารการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม. ปีที่ 9 ฉบับที่ 4 ประจาเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2560.
หน้า 88-97. http://www.acc.msu.ac.th/newsEventAccbiz/Event/Up_journal/Journal57_id544.pdf
ตาราจิตวิทยาอุตสาหกรรม
4. อ.ดร.พลอยชมพู กิตติกลุ โชติ Ploychompoo Kittikunchotiwut (2017). The Effects of
วุฒิ
Organizational Justice on Organizational Citizenship Behavior.
Review of Integrative Business and Economics Research. Vol
6(3). Pp.116-123.
5. อ.ดร.มณิสรา สนั่นเอื้อเม็ง สมรรถนะทางด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์และความสาเร็จของ
ไธสง
องค์กรของโรงพยาบาลเอกชนในประเทศไทย.วารสารมหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม ปีที่ 12 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธันวาคม 2561
ผลรวมค่าน้าหนักคุณภาพ
ร้อยละ
ค่าคะแนน

0.80

1.00
1.00

4.60
92
5.00

1.5.4 จานวนบทความของอาจารย์ ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI
และ Scopus --ตัวบ่งชี้ 4.2-รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
1. ผศ.ดร.สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์

ปี ค.ศ.
2013
2014
2015

ฐานข้อมูล
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus

จานวนบทความ
ที่ได้รับการอ้างอิงฯ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ..1. บทความ
จานวน ..1. บทความ
จานวน ..1. บทความ
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รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

ปี ค.ศ.
2016
2017

2. อ.ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์

2013
2014
2015
2016
2017

3.ผศ.ดร.จินดารัตน์ ปีมณี

2013
2014
2015
2016
2017

4. อ.ดร.พลอยชมพู กิตติกลุ โชติวฒ
ุ ิ

2013
2014
2015
2016

ฐานข้อมูล
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI

จานวนบทความ
ที่ได้รับการอ้างอิงฯ
จานวน ... บทความ
จานวน .2.. บทความ
จานวน .1.. บทความ
จานวน .1.. บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน .3.. บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ...1 บทความ
จานวน .. บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ..1. บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน .1.. บทความ
จานวน .1.. บทความ
จานวน ... บทความ
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รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร

ปี ค.ศ.

2017
5. อ.ดร.มณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง

2013
2014
2015
2016
2017

ฐานข้อมูล
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus
TCI
Scopus

จานวนบทความ
ที่ได้รับการอ้างอิงฯ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน ..1. บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน .1.. บทความ
จานวน ... บทความ
จานวน .1.. บทความ
จานวน ... บทความ

รวมจานวนบทความ

1.6 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)

ผศ.ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์
ผศ.ดร.สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์
ผศ.ดร.สุมิตรา จิระวุฒินันท์
อ.ธีระพล ศิระบูชา
รศ.ดร.การุณย์ ประทุม
รศ.ดร.การุณย์ ประทุม
อ.ดร.การันต์ กิจระการ หินเธาว์
อ.ดร. จินดารัตน์ ปิมฌี
อ.ดร.ปกรณ์ สัจจพงษ์
อ.ดร.พีรวัฒน์ ไชยล้อม
อ.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร
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อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)

อ.สุวกิติ อมรพันธุ์
อ.ดร.กาญจนา หินเธาว์
ผศ.ดร.อิสระพัฒน์
อ.ชัยณรงค์
อ.ดร.กาญจนา หินเธาว์
อ.ดร.ดวงรัตน์ ธารดารงค์
อ.ดร.การันต์ กิจระการ
ผศ.ดร.นิติพงษ์
ผศ.ดร.ภูริศร์
อ.กุลิสรา
อ.ดร.จินดารัตน์
อ.ดร.ชุติญา
อ.ธัญญธร
อ.ธีราภรณ์
อ.ดร.ปกรณ์
อ.ดร.ประทานพร
อ.ดร.อนิรุทธ์
อ.ธมลวรรณ
อ.อภิศักดิ์
รศ.ดร. สุวรรณ
1.7 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
--ตัวบ่งชี้ที่ 1.1—
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ข้อที่
1

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร

2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร

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

3

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

√ ผ่าน ไม่ผ่าน

อาจารย์ประจาหลักสูตร คนที่ 1-5 ของ
สาขาวิชาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอก ทั้งหมด
4 คน และวุฒิปริญญาโท 1 คน
ซึ่ง มีตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 คน
สรุปว่า

√ ผ่าน ไม่ผ่าน
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10

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

หลักสูตรบริหารธุรกิจ (การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์) ในวงรอบประเมินนี้
เป็นหลักสูตร ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
ซึ่งมีระยะเวลาในการดาเนินงานครบ 5
ปีตามกรอบระยะเวลาของ การปรับปรุง
หลักสูตร และมีการวางแผนการปรับปรุง
หลักสูตรให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา
2560
รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2560 ซึง่
ได้ดาเนินการปรับปรุงแล้วเสร็จภายในปี
การศึกษา 2560 และสภามหาวิทยาลัย
ให้ความเห็นชอบในคราวประชุมวันที่.
30 มิ.ย. 2560 เพื่อให้หลักสูตรใช้งานใน
ปีการศึกษา 2560
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
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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 100
ร้อยละ 40
ร้อยละ 75

คะแนนประเมิน
5
3.3
5
4.44

2.2 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประกอบด้วย
1. ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ทั้งสิ้น 7
ขั้นตอนดังนี้
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพสารวจ/วิเคราะห์อัตรากาลัง 5 ปี
 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาการกาหนดอัตรากาลังในแต่ละสาขาวิชา
 อาจารย์เพียงพอต่อการวางแผนอัตรากาลังประจาในแต่ละหลักสูตร
 กรณีอาจารย์ลาออกยังคงอัตราว่าง เพื่อ สรรหาอาจารย์ใหม่ทดแทนอัตราว่างและรับเข้า
ตามระเบียบมหาวิทยาลัยที่กาหนด
 อาจารย์ประจาหลักสูตรครบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนด
 นารายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 สารวจความพึงพอใจอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตามรายงานผลการประเมินกระบวนการ
ภายใต้ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในรายหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน พิจารณาสรรหาอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรมาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ตามมติความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้แก่
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ผลการดาเนินงาน
 สาขาการการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ผศ.ดร.สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์ ผศ.ดร.จินดารัตน์ ปี
มณี อ.ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์ อ.ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ อ.ดร.มณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง
5. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน พิจารณาสรรหาอาจารย์ที่มี
คุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรมาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระบบการบริหารอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
 การบริหารอาจารย์ ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
ประกอบด้วย
1. ระบบและกลไกบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560 ทั้งสิ้น 7 ขั้นตอน
ดังนี้
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพสารวจ/วิเคราะห์อัตรากาลัง 5 ปี
 คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาการกาหนดอัตรากาลังในแต่ละสาขาวิชา
 การพัฒนาทักษะ อาจารย์ทางวิชาการ หรือวิชาชีพ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การ
บริการชุมชน และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและรายงานผลการพัฒนาทักษะ
 การอบรมจรรยาบรรณบุคลากร
 การประเมินการปฏิบัติงาน
 แจ้งผลการประเมินการปฏิบัติงานให้บุคลากรรับทราบเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ยกย่องบุคลกรดีเด่นด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และพนักงานสายสนับสนุน
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการบริหารอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน พิจารณาการสรรหาและเพิ่ม
อัตรากาลังสาหรับอาจารย์ที่มีคุณวุฒิตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรเพิ่มเติม
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มีอาจารย์ อ.ดร.จินดารัตน์ ปีมณี มีตาแหน่ง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้นเป็นตาแหน่ง ผศ.ดร.จินดารัตน์ ปีมณี
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ผลการดาเนินงาน

การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย
1.
ระบบและกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาตรี ปี
การศึกษา 2560 ทั้งสิ้น 6 ขั้นตอนดังนี้
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพจัดทาแผนพัฒนา อาจารย์รายบุคคล 5 ปี
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ผลการดาเนินงาน
 จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ประจาปี
 ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ในการพัฒนาประชุม/อบรม/สัมมนาในประเทศและต่างประเทศอย่างน้อย
1 ครั้งต่อปี
 ส่งเสริมการยื่นขอตาแหน่งทางวิชาการหรือชานาญการ
ในส่วนนี้หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้จัดทา Research Mentor โดยประธานหลักสูตรฯ
ช่วยดูแลกรรมการหลักสูตรเรื่องการยื่นผลงานวิชาการ เช่นการดูแลงานวิจัยและรูปแบบการเขียน
ของทุนวิจัยให้กับกรรมการและอาจารย์ในหลักสูตรเป็นต้น
 ส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
ในปัจจุบันกรรมการหลักสูตรจบการศึกษาระดับปริญญาเอกครบทั้ง 5 ท่าน ดังนั้นหลักสูตรฯ จึง
ประกอบด้วยกรรมการหลักสูตรซึ่งจบปริญญาเอกแล้วทุกท่าน
 รายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมา
กรรมการหลักสูตรได้มีการประชุมทุกเดือน โดยปรึกษาหารือการพัฒนาทางวิชาการ และการดูแล
นิสิต เพื่อให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพต่อเนื่องและการแก้ปัญหาได้ทันท้วงที
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจา
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ จัดทาโครงการสนับสนุน
เงินอุดหนุนทุนวิจัยให้กับคณาจารย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อนาเสนอเป็นผลงานวิชาการต่อไป หรือส่งเสริมให้
คณาจารย์ได้รับการอบรมอย่างต่อเนื่อง
ทั้งนี้ประธานหลักสูตรฯ ได้ส่งเรื่องอบรมที่น่าสนใจจากสมาคม PMAT (สมาคมการบริหารบุคคลแห่ง
ประเทศไทย) และการอบรมของสถาบัน Sasin ส่งให้กรรมการและอาจารย์ในหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง
เพื่ออัพเดทข้อมูลข่าวสารด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์สมัยใหม่
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ อาจารย์ประจาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีการจัดทางานวิจัยที่ตรงกับสาขาวิชาฯ
ข้อมูลเพิ่มเติม คณะการบัญชีและการจัดการมีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ที่
ชัดเจน โดยเร่งรัดพัฒนาเพื่อเพิ่มจานวนอาจารย์ที่คุณวุฒิปริญญาเอก และผู้ดารงตาแหน่งทางวิชาการ คณะฯ
ได้จั ดสรรงบประมาณ เพื่อให้ อาจารย์ ทุกคนได้พัฒนาตนเองให้มีคุณภาพ ปีงบประมาณละ 30,000 บาท
สาหรับอาจารย์แต่ละท่าน ซึ่งในปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้รับการพัฒนาตนเองโดย
ผศ.ดร.สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม Regression ด้วยโปรแกรม R (27-30
มิถุนายน 61) Time Series (13-16 กรกฎาคม 61) และ Machine Learning (3-6 สิงหาคม 61) จัดโดยภาค
สถิติ คณะพาณิชยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ผศ.ดร.จินดารัตน์ ปีมณี ทักษะและศักยภาพสาหรับนักวิจัย วันที่ 6 มี.ค. 61
อ.ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม SEM ด้วย AMOS (20-24 มีนาคม 61)
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ผลการดาเนินงาน
มหาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ อบรมหลักสูตร IASTEM 21-24 มิถุนายน 61 ชลบุรี
อ.ดร.สันติภาพ สุขเอนกนันท์ สัมมนาพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ วันที่ 19-22 พ.ค. 61 ณ พัทยา
จังหวัดชลบุรี
อ.ดร.มณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง อบรม การใช้โปรแกรม MS-EXCEL 2016 ขั้นสูง เพื่อการจัดการ
สานักงาน วันที่ 18 มี.ค.61 ณ คณะการบัญชีและการจัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
คณะการบัญชีและการจัดการ และหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้
ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตร และคณาจารย์ในสาขาวิช าการจัดการทรัพยากรมนุษย์พัฒนาตนเอง โดย
การสร้างผลงานทางวิชาการ ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ ตารา เอกสารประกอบการสอน งานวิจัย หรือบทความ
วิชาการ และได้มีการกากับ ดูแล และติดตามการสร้างผลงานของอาจารย์ประจาหลักสู ตรอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนั้น คณะฯ ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อการสร้างผลงานวิจัยของคณาจารย์ ไม่ว่าจะเป็นทุนวิจัยเพื่อ
ส่งเสริมการเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการ ทุนวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทาง
วิช าการระหว่างสถาบั น และทุน วิจั ย ในชั้นเรียน ซึ่งผลงานวิจัยของอาจารย์ประจาหลั กสู ตร ได้นามาใช้
ประกอบการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาความรู้ของผู้เรียน โดยอ้างอิงจากผลการวิจัย ซึ่งปรากฏให้เห็นได้จาก
มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา
ในการเรียนการสอนแต่ละรายวิชาของอาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน จะได้รับการประเมินจากนิสิตซึ่งเป็น
ผู้เรียน ซึ่งนิสิตสามารถประเมินอาจารย์ผู้สอนผ่านระบบลงทะเบียน ผลการประเมินการสอนของอาจารย์จะ
ถูกนามาใช้ในการพัฒนาการสอนของอาจารย์ จากการวิเคราะห์กระบวนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ พบว่า
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ผลงานทางวิชาการ และผลงานวิจัยของ
อาจารย์ประจาหลักสูตรยังมีจานวนน้อย ทางคณะฯ และหลักสูตรฯ จึงได้มีนโยบายในการกระตุ้นเพื่อให้
อาจารย์ประจาหลักสูตรสร้างสรรค์ผลงานวิจัย และผลงานทางวิชาการให้มากขึ้น
นอกจากนี้อาจารย์ประจาหลักสูตรยังได้วางแผนการพัฒนาตนเอง ดังนี้ แผนการขอตาแหน่ง
วิชาการ อาจารย์ประจาหลักสูตร 3 คน ที่ยังไม่มีตาแหน่งวิชาการ อ.ดร.พลอยชมพู กิตติกุลโชติวุฒิ ได้ยื่นขอ
ตาแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์เมื่อเดือนเมษายน 2559 อ.ดร.มณิสรา สนั่นเอื้อเม็งไธสง และอ.ดร.สันติภาพ
วางแผนจะยื่นขอตาแหน่งวิชาการในปี 2561
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
2.3 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์
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ผลที่เกิด อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คนได้ปฏิบัติหน้าที่ตลอดปีการศึกษา 2560 และในปีการศึกษา 2560
หลักสูตรได้เสนอรายชื่ออาจารย์อาจารย์ประจาหลักสูตรตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายในฯ พ.ศ.
2559 และตามแนวปฏิบัติการพิจารณาอาจารย์ประจาหลักสูตรที่รายงานผลในตัวชี้วัดที่ 4.1 การบริหาร
พัฒนาอาจารย์ ผลการดาเนินงานในลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง หรือเท่ากับร้อยละ 100 ในปีการศึกษา 2559 ทั้งปีเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรชุดเดิม
ความพึงพอใจของอาจารย์
ผลที่เกิด
ผลที่เกิดจากการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างสม่าเสมอ เพื่อวางแผน กากับดูแล ประเมินผล และ
ทบทวนผลการดาเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคน มีส่วนร่วมใน
การเสนอความคิด เพื่อการดาเนินงานที่มีคุณภาพ แสดงถึงความพึงพอใจในการบริหารจัดการหลักสูตร แต่
อย่างไรก็ตามหลักสูตรดาเนินการสารวจความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2558
เพื่อรายงานต่อที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และที่ประชุมกรรมการบริหารคณะการบัญชีและการจัดการ
ต่อไป โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรตอบแบบสอบถามครบทั้ง 5 คน ผลการสารวจความพึงพอใจ เป็นดังนี้
(คะแนนเต็ม 5)
ปี 2557
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.58
ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร 4.52
ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.54
รวม 4.54
ปี 2558
ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.86
ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร 4.64
ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.60
รวม 4.70
ปี 2559
- ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.17
- ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร 4.15
- ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.14
- รวม 4.15
ปี 2560
- ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 4.86.
- ด้านกระบวนการบริหารหลักสูตร 4.73
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- ด้านกระบวนการเรียนการสอน 4.92
- รวม 4.84
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

24

หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน การรับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-ผลการดาเนินงาน
การรับนิสิต
ผลการดาเนินงาน
 การรับนิสิต
1. มีระบบและกลไกการรับนิสิต 10 ขั้นตอนดังนี้
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพจัดทาแผนรับนิสิต 5 ปี เสนอไปยังกองแผนงาน
 มหาวิทยาลัยมหาสารคามประกาศรับสมัครนิสิต/ (กรณีคณะฯดาเนินการเองผ่านเว็บไซต์
 ศูนย์บริการวิชาการจัดทาแผ่นพับและเอกสาร ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้อง
 รับสมัครนิสิตตามรอบระยะเวลาที่รับสมัคร
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ
 สอบคัดเลือกตามเกณฑ์
 ประกาศผลสอบ
 รายงานตัวนิสิตใหม่
 ฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพเปรียบเทียบจานวนนิสิตลงทะเบียนเรียนกับแผนการรับ
นิสิตเสนอผู้บริหาร
 ฝ่ายวางแผนตรวจสอบรายรับจริง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เสนอต่อกองแผนงาน
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการรับนิสิตระดับปริญญาตรี
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ ประชาสัมพันธ์ที่ดี
สร้างพันธมิตรกับสื่อสารมวลชน กาหนดช่วงเวลาในการรับนิสิต กาหนดจานวนนิสิตที่เรียนใน
แต่ละห้อง การจัดสรรงบประมาณการรับนิสิตที่มากขึ้น
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ จานวนนิสิตที่รับเข้าศึกษาในแต่ละปี
การศึกษาเพิ่มมากขึ้น
ในส่วนของหลักสูตร มีนิสิตเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น กรรมการประจาหลักสูตรได้วางแผนก่อนการสัมภาษณ์ว่าตอน
สัมภาษณ์ให้อาจารย์สอบถามผู้สมัครทุกคนว่าเหตุใดจึงเลือกเรียนหลักสูตรนี้ เพื่อจะได้นาข้อมูลมาพัฒนา
กระบวนการรับนิสิตในปีต่อไป ผู้มาสอบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่ตอบว่ารุ่นพี่แนะนาให้มาเรียน เพราะจบแล้วมีงาน
ดีๆ ทา คณาจารย์มีความรู้ความสามารถ ดังนั้น กรรมการหลักสูตรจึงนาผลที่ได้มาหารือกันเพื่อกาหนดกลยุทธ์
การเพิ่มยอดนิสิตในปีการศึกษาต่อไป โดยจะแจ้งให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันชักชวนรุ่นน้องหรือคนรู้จักให้มา
เรียนหลักสูตรนี้ คาดว่าในปีการศึกษาหน้าจะมีจานวนนิสิตเพิ่มมากขึ้น
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การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

ผลการดาเนินงาน
 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
1. มีระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 5 ขั้นตอนดังนี้
 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตใหม่และการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า
ศึกษา
 ประชุมร่วมกับสานักบริหารกิจการนิสิต เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม
 ดาเนินการจัดกิจกรรม
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
 รายงานผลการจัดกิจกรรม
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาระดับ
ปริญญาตรี
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ การปรับปรุงการจัด
กิจกรรมปฐมนิเทศ ประมาณ 2-3 วัน
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ จัดโครงการปฐมนิเทศเป็นระยะเวลา 2-3
วัน โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย กิจกรรมการปฐมนิเทศประกอบด้วย การแสดงวิสัยทัศน์ของ
คณบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ และพนักงานสายสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ความรู้
ก่อนเข้าศึกษาให้นิสิตใหม่
ข้อมูลเพิ่มเติม ในด้านการเตรียมความพร้อมของนิสิตก่อนเข้าศึกษา นิสิตจะได้รับการปฐมนิเทศก่อนเปิด
ภาคเรียนทั้งจากมหาวิทยาลัย และจากคณะการบัญชีและการจัดการ ซึ่งการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ของ
มหาวิทยาลัยนั้น จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทราบแนวทางการเรียนการสอน ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับระเบียบ
ข้อบังคับ และแนวปฏิบัติที่นิสิตใหม่ควรทราบ โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมาบรรยาย แนะ
แนว และให้ความรู้ในเรื่องที่นิสิตต้องเกี่ยวข้องโดยการติดต่อ หรือใช้บริการ เช่น สานักคอมพิวเตอร์ กอง
ทะเบียนและประมวลผล สานักวิทยบริการ กองส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการ
สาหรับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในระดับคณะ จัดขึ้นเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน
เพื่อให้นิสิตใหม่รู้ถึงแนวปฏิบัติในการปรับตัวและปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับลักษณะการใช้ชีวิตการศึกษาใน
คณะฯ และเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่นิสิตได้ทราบข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา อี กทั้งเป็นการเปิด
โอกาสให้นิสิตใหม่ได้มีโอกาสซักถามข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับทางคณะ ทั้งนี้ในการจัดปฐมนิเทศของคณะฯ ได้มี
การจัดกิจการต่าง ๆ เช่น การแนะนาการให้บริการของ
คณะในด้านต่าง ๆ การเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา การลงทะเบียนเรียน การเทียบโอนรายวิชา
(สาหรับนิสิตหลักสูตรเทียบเข้า) การยื่นกู้กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
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นอกจากนั้น ก่อนเปิดภาคเรียน นิสิตใหม่ต้องเข้าร่วมกิจกรรมประชุมเชียร์ซึ่งจัดขึ้นโดยฝ่ายกิจการ
นิสิตของคณะฯ กิจกรรมดังกล่าวนิสิตจะได้พบปะกับคณาจารย์ในคณะ และรุ่นพี่ ซึ่งจะคอยให้คาแนะนา และ
แนวทางการปฏิบัติตน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าเรียนได้เป็นอย่างดี
จากการวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคของกระบวนการในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของ
นิสิตใหม่ พบว่านิสิตใหม่สามารถปรับตัวในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยได้ดี แสดงให้เห็นจากผลการเรียนใน
การเรียนเทอมแรกของนิสิต การเข้าชั้นเรียน และการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน
นอกจากนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ยังได้ดาเนินการ
โครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับนิสิตตลอดระยะเวลาของการเรียนตามหลักสูตร ทั้งด้านการให้ความรู้ การ
กาหนดเป้าหมายทางด้านวิชาชีพ ฝึกทักษะการดารงชีวิตในมหาวิทยาลัยและการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการ
ตลอดจนปลูกจิตสานึกการมีจิตสาธารณะ และการให้บริการในวิชาชีพ อาทิ กิจกรรมอาจารย์ที่ปรึกษาและ
นิสิตรุ่นพี่พบนิสิตใหม่ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ผลจากการเตรียมความพร้อม และการจัดโครงการต่าง ๆ ของสาขา พบว่า นิสิตสามารถลงทะเบียน
เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นิสิตพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง นิสิตได้รับการคัดเลือกร่วม
โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศ ญี่ปุ่น และมาเลเซีย และได้รับการคัดเลือกเข้ารับการอบรมทักษะ
Microsoft Office
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
3.2 ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษา
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560

จานวนผู้สมัคร
17
27
37
56
23
73
50

จานวนที่ประกาศรับ
50
50
50
42
50
73
50

จานวนผู้มสี ิทธิเข้าศึกษา
11
50
73
22
82
73
50

27

จานวนนิสิตคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา

ปีการศึกษาที่รับเข้า(ตั้งแต่ปี
การศึกษาที่เริม่ ใช้หลักสูตร)
ปีการศึกษา 2554
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2557
ปีการศึกษา 2558
ปีการศึกษา 2559
ปีการศึกษา 2560

2554
-

2555
-

2556
11

2557

30

จานวนที่สาเร็จ
การศึกษาตาม
ระยะเวลา

2559

75
61
50

24
27
31
1

3.3 รายงานผลการดาเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.2-ผลการดาเนินงาน
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี
ผลการดาเนินงาน

 การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
1. มีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนว 5 ขั้นตอนดังนี้
 แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
 การประชุมอาจารย์ประจาปีการศึกษา 2560 จากคณบดี(เกี่ยวกับการให้คาปรึกษานิสิต)
 อาจารย์ที่ปรึกษาให้คาปรึกษาทางวิชาการ ทักษะชีวิต ปัญหาด้านเศรษฐกิจ (ทุนการศึกษา
โดยประสานงานกับกิจการนิสิต)
 การจัดทาข้อมูลสารสนเทศและรายงานผลการให้คาปรึกษาตามแบบรายงานการปฏิบัติงาน
หน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา
 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจที่ปรึกษา
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการ
และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ กาหนดให้มีการเข้าพบ
นิสิตในแต่ละภาคการศึกษา อย่างน้อย 2 ครั้ง
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รายงานการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่
ปรึกษาที่นาส่งคณบดี
ข้อมูลเพิ่มเติม คณะการบัญชีและการจัดการ ได้จัดให้มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาสาหรับนิสิตทุก
สาขาวิชา ซึ่งระบบกาหนดให้ นิสิ ตทุกคนมีอาจารย์ที่ปรึกษา กาหนดบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษาให้
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คาปรึกษาและแนะนาแนวทางแก่ นิสิตในที่ปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
อาทิการลงทะเบียน การพัฒนาศักยภาพทางการเรียน การพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ การใช้ชีวิตที่มี
คุณภาพ โดยระบบดังกล่าว ได้กาหนดให้มีกิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษาทุกภาคการศึกษา อย่างน้อยภาค
เรียนละ 2 ครั้ง นอกจากนี้ ยังได้ขยายช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตในที่
ปรึกษา ผ่านทาง social media เช่น facebook ของฝ่ายวิชาการ facebook ฝ่ายพัฒนานิสิต facebook
กลุ่มนิสิตกับอาจารย์ที่ปรึกษา และ facebook ของชมรมต่างๆ
จากการทบทวนกระบวนการของระบบการให้คาปรึกษาวิชาการ และแนะแนวทางแก่นิสิต พบ
ปัญหาและอุปสรรคดังนี้
- เนื่องจากนิสิตในหลักสูตรบริหารธุรกิจ มีจานวนหลายห้อง อาจารย์ในสาขาจึงมีนิสิตในที่
ปรึกษามากกว่า 1 ห้อง ในกรณีที่อาจารย์ที่ปรึกษามีนิสิตในที่ปรึกษามากกว่า 1 ห้อง อาจารย์ที่ปรึกษาอาจ
ดูแลนิสิตไม่ทั่วถึง หรือไม่ได้เข้าพบนิสิตในที่ปรึกษาตามแผนที่ได้วางไว้
- ในบางครั้ง เมื่อนิสิตในที่ปรึกษาต้องการเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนาหรือให้เซ็น
เอกสาร กลับไม่สามารถพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ เนื่องจาก อาจารย์ติดภารกิจงานสอน ไปราชการต่างจังหวัด
หรือไปราชการต่างประเทศ
- ปัญหาเกี่ยวข้องกับการถอนและการย้ายสาขาวิชา
จากปัญหาและอุปสรรคของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าว ทางคณะฯ และหลักสูตรได้ทาการวิเคราะห์ปัญหา
และหาทางแก้ไขปัญหาดังนี้ จัดสรรจานวนนิสิตในที่ปรึกษาให้เหมาะสมกับอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา
1 ท่าน สามารถดูแลนิสิตได้ไม่เกิน 2 ห้อง เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ดูแลนิสิตในที่ปรึกษาได้อย่างทั่วถึง
รวมถึงกาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาต้องเขียนรายงานการเข้าพบนิสิตในที่ปรึกษาทุกภาคเรียน ซึ่งรายละเอียดใน
รายงานประกอบด้วย วันที่เข้าพบ เรื่อง/ประเด็นที่เข้าพบพูดคุยกับนิสิต นอกจากนั้น อาจารย์ทุกท่านต้อง
กาหนดช่วงเวลาที่สามารถให้คาปรึกษา หรือช่วงเวลาที่สามารถให้นิสิตเข้าพบได้ในแต่ละสัปดาห์ อย่างน้อย 2
วันต่อสัปดาห์ตลอดจนให้ฝ่ายวิชาการคณะการบัญชีและการจัดการเผยแพร่ ข่าวสารและข้อมูลกิจกรรมเพิ่ม
ทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ผลจากการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว ทาให้นิสิตสามารถพบอาจารย์ที่
ปรึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้ขยายช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนิสิตในที่ปรึกษา ผ่านทาง
social media เช่น facebook ของฝ่ายวิชาการ facebook ฝ่ายพัฒนานิสิต facebook กลุ่มนิสิตกับ
อาจารย์ที่ปรึกษา และ facebook ของชมรมต่างๆ
ตัวอย่าง Facebook นิสิตห้อง HRM55 HRM56 HRM57 และ HRM58
กรณีอาจารย์ที่ปรึกษาไม่อยู่ เช่น ไปราชการ อาจารย์จะติดต่อกับนิสิตทางสื่อออนไลน์ เช่น ไลน์ Facebook
และแจ้งนิสิตล่วงหน้าว่าหากต้องการให้ลงนามในเอกสารให้ไปติดต่ออาจารย์ท่านใดได้บ้าง โดยอาจารย์ที่ไป
ราชการจะแจ้งอาจารย์ท่านนั้นไว้ล่วงหน้า
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การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา เฉพาะระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการดาเนินงาน..................................................................................
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบัติที่ดี
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ผลการดาเนินงาน

 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
1. มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ทั้งสิ้น 5 ขั้นตอนดังนี้
 ปฏิทินการจัดกิจกรรมนิสิต และสาขาวิชากาหนดโครงการพัฒนานิสิตรายสาขาวิชา
 ดาเนินการจัดกิจกรรม
 ประเมินผลการจัดกิจกรรม
 รายงานผลการจัดกิจกรรม
 ปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมในปีถัดไป
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ จัดให้แต่ละสาขาวิชา
กาหนด positioning ประจาสาขาวิชา
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ รายงานความสาเร็จของการจัดทาโครงการ
ตาม positioning ของสาขา
ข้อมูลเพิ่มเติม ในปี การศึกษา 2560 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ได้จัดให้มีการดาเนินงานที่พัฒนาศักยภาพนิสิต และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดย
คณะการบัญชีและการจัดการได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดโครงการต่าง ๆ ของสาขาวิชาการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ซึ่ ง ล้ ว นแต่ เ ป็ น โครงการที่ เ ป็ น ประโยชน์ และช่ ว ยพั ฒ นาศั ก ยภาพของนิ สิ ต ให้ เ ป็ น
บริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ ได้แก่
1. โครงการสอบประมวลความรู้ เพื่อเพิ่มทักษะกลุ่มวิชาหลัก
2. โครงการธรรมศิลป์ เพื่อพัฒนานิสิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม
3. โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ เพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
4. โครงการอบรมติวและสอบประกาศนียบัตร IT Certificate Microsoft Office2010 เพื่อเพิ่ม

30

ผลการดาเนินงาน

ทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี
5. โครงการนาเสนอสาระความรู้ของนิสิต เพื่อเพิ่มทักษะวิชาชีพและอาชีพ
6. โครงการศึกษาดูงานเพื่อเสริมสร้างทักษะและพัฒนาศักยภาพนิสิตระดับปริญญาตรีสู่สากล
(ประเทศญี่ปุ่น และมาเลเซีย) เพื่อพัฒนาศักยภาพนิสิตสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล
กิจกรรมในแต่ละโครงการที่จัดทา ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ
มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาให้ความรู้กับนิสิต นิสิตที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้จากวิทยากรผู้มี
ความรู้และประสบการณ์ ในเรื่องนั้น ๆ โดยตรง นอกจากนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ยั ง ได้ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การเรี ย นรู้ จ ากการปฏิ บั ติ จ ริ ง อาทิ การฝึ ก งานกั บ สถาน
ประกอบการ
กระบวนการในการการจัดโครงการของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ เริ่มต้นจากการประชุมปรึกษาหารือ ระดมความคิดจากอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ประจา
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ให้กับนิสิต เพื่อพัฒนานิสิตให้เป็นไป
ตามลักษณะที่พึงประสงค์ของหลั กสูตร โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบกิจกรรมหรือโครงการดังกล่าว เป็นผู้ มี
ความรู้ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ แต่ละโครงการจะคัดเลือกนิสิตเข้าร่วมโครงการอย่างเหมาะสม เพื่อให้
นิสิตได้รับความรู้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ภายหลังจากดาเนินโครงการเสร็จสิ้น คณะกรรมการจัดโครงการจะ
ทาการประเมินผลของโครงการโดยประเมินจากทั้งคณะกรรมการผู้ จัดโครงการ ผู้เข้าร่วมโครงการ และ
ประเมินผลในภาพรวมของการจัดโครงการ เพื่อนามาปรับปรุงแก้ไข และเพื่อให้การจัดโครงการในครั้งต่อปีมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะกรรมการจัดโครงการต้องจัดทารูปเล่มรายงานผลโครงการนาส่ง
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
จากการทบทวนกระบวนการของการพัฒนาศักยภาพ และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้
พบว่า โครงการที่จัดขึ้นในปีงบประมาณ 2559 ควรเพิ่มเติม คือ โครงการนาเสนอสาระความรู้ของนิสิต เพื่อ
เพิ่มทักษะวิชาชีพและอาชีพ โดยให้นิสิตเป็นผู้นาเสนอ การสร้างความพร้อมในการสมัครงาน (การเตรียมตัว
สัมภาษณ์งาน และเทคนิคการตอบคาถาม) และบุคลิกภาพดีมีชัยไปกว่าครึ่งในการสัมภาษณ์งาน โครงการนี้
เกิดจากการหารือร่วมกันของกรรมการหลักสูตร ว่าเดิมใช้วิธีการจัดบอร์ดวิชาการ แต่นิสิตไม่ค่อยให้ความสนใจ
จึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นการนาเสนองานทางวิชาการในห้องเรียน ซึ่งมีนิสิตให้ความสนใจเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม
รวมทั้งได้มีการเก็บแบบสอบถามจากผู้เข้าร่วมโครงการเพื่อนาไปพัฒนาการจัดกิจกรรมในปีต่อๆ ไป
กล่าวโดยสรุป หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้จัดโครงการให้เหมาะสมกับนิสิต HRM แต่
ละชั้นปี ดังนี้
การเข้าร่วมกิจกรรมของนิสิต
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ผลการดาเนินงาน

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้ประยุกต์ใช้ระบบการเข้าร่วม
กิจกรรมของคณะการบัญชีและการจัดการ โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่งชุมชน โครงการธรรมศิลป์ และระบบ
การดาเนินกิจกรรมของสโมสรนิสิตคณะการบัญชีและการจัดการ ที่สอดคล้องกับระบบกิจกรรมของฝ่า ย
พัฒนานิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ระบบกาหนดรูปแบบกิจกรรมเป็นกิจกรรมบังคับที่ทุกคนต้องเข้าร่วม
กิจกรรมเลือก และกิจกรรมสร้างสรรค์ การประชาสัมพันธ์ การบันทึกการเข้าร่วม กิจกรรม
การส่งนิสิตไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุ ษย์ได้ประยุกต์ใช้ระบบส่งนิสิตไปฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของคณะการบัญชีและการจัดการ ตั้งแต่
• กาหนดคุณสมบัติของนิสิต (ชั้นปี และรายวิชาที่สอบผ่านก่อนไปฝึกงาน)
• กาหนดคุณสมบัติของสถานประกอบการ
• กาหนดวิธีการพิจารณา และวิธีการอนุมัติการฝึกงาน
• กาหนดขอบเขตหน้าที่ของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
• กาหนดการปฐมนิเทศ
• กาหนดวิธีการรายงานตัวและการรายงานผลการปฏิบัติงาน
• กาหนดวิธีการให้คาปรึกษาขณะฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
• กาหนดการวิธีและเกณฑ์การวัดผล และการประเมินผล
• กาหนดแนวปฏิบัติหลังจากเดินทางกลับจากสถานประกอบการ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทาให้นิสิตได้เรียนรู้การทางาน ได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
ทางาน ก่อนที่จ ะสาเร็ จการศึกษา จากกระบวนการในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นิสิตสามารถเข้าฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการได้ครบถ้วน แต่ยังพบปัญหา นั่นคือ การเลือกสถานประกอบการ
เพื่อฝึกประสบการณ์วิชาชีพยังมีความไม่เหมาะสมกับวิชาชีพในอนาคตของนิสิต อาจารย์ประจาหลักสูตร
และคณาจารย์ ใ นสาขาวิ ช าการจั ด การทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ได้ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ปั ญ หาดั ง กล่ า ว และได้ ป ระชุ ม
ปรึกษาหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเพิ่มคุณสมบัติ และคัดเลือกสถานประกอบการ
ให้เป็นสถานประกอบที่เหมาะสม รวมถึงได้ทาการจัดหาสถานประกอบการที่เหมาะสมและเกี่ยวข้องให้กับ
นิสิต
ผลที่ได้จากการปรับปรุงกระบวนการดังกล่าว นิสิตสามารถเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ
ขนาดใหญ่ และเหมาะสมตรงตามสายวิชาชีพของตนเอง
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การ
ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบัติที่ดี
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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3.4 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ --ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-หลั กสู ตรบริ ห ารธุร กิจ บั ณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) มีผู้ ส าเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2560)
จานวน 34 คน ดาเนินการสารวจผลการประเมินคุณภาพผู้สาเร็ จการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จานวน
7 คน คิดเป็นร้อยละ 20.58 ของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 4.15
รายละเอียดดังตาราง (รอข้อมูลจากกองแผน)
ที่
1
2
3
4
5
6

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

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
4.37 คะแนน
3.71 คะแนน
4.14 คะแนน
4.32 คะแนน
4.04 คะแนน
...... คะแนน
4.15 คะแนน

ต้องมีจานวนผู้ใช้บัณฑิตประเมินคุณภาพบัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของผู้สาเร็จการศึกษา

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

จานวน
34
44
31

ร้อยละ

1
93.94
4.70 คะแนน

ต้องมีจานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
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3.6 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของนิสิต
ผลที่เกิด การคงอยู่ของนิสิตหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) อยู่ในระดับสูง
ปีการศึกษา
นิสิตปีที่1
นิสิตปีที่4
ร้อยละการคงอยู่
72
75.00
2553
52
28
85.71
2554
17
40
67.50
2555
21
72
55.56
2556
31
43
74.42
2557
29
100
83.00
2558
62
73
84.93
2559
61
50
92.00
2560
44
เปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูล 3 ชุดย้อนหลังเพื่อดูแนวโน้ม ซึ่งสามารถนาเสนอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ตาราง กราฟ เป็นต้น
การสาเร็จการศึกษา

ผลที่เกิด การสาเร็จการศึกษาของนิสิตหลักสูตร บธ.บ.(การจัดการทรัพยากรมนุษย์) อยู่ในระดับสูง
ปีการศึกษาที่
จานวน
ปีที่จบการศึกษา จานวน
ร้อยละผู้สาเร็จ
รับเข้า
การศึกษา
2553
73
2556
46
63.01
2554
19
2557
27
126.32
2555
27
2558
29
107.41
2559
89.71
เปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูล 3 ชุดย้อนหลังเพื่อดูแนวโน้ม ซึ่งสามารถนาเสนอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ตาราง กราฟ เป็นต้น
ความพึงพอใจ

และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
ผลที่เกิด จากการประเมินการจัดการเรียนการสอน คะแนนเต็ม 5 ผลการประเมินของหลักสูตร บธ.บ.(การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์)
ปี 2558
ปี 2559
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ผลการดาเนินงาน
ปี 2560 ด้านเนื้อหา 3.96 ด้านการสอน 3.98 และด้านอื่นๆ 3.05 เฉลี่ย 3.84
เปรียบเทียบโดยใช้ข้อมูล 3 ชุดย้อนหลังเพื่อดูแนวโน้ม ซึ่งสามารถนาเสนอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น ตาราง กราฟ เป็นต้น

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
4.1 ข้อมูลรายวิชา
ชื่อรายวิชา

ภาค
การศึกษา

อาจารย์
ผู้สอน

0903326 Human
Resource Planning 1/2560
and Policy

ผศ.ดร.ภูริศร์ พงษ์เพียจันทร์

0903426
1/2560
International
Human Resource
Management

ผศ.ดร.สุจินดา โพธิ์ไพฑูรย์

0903201 Human 1/2560
Resource
Management

ผศ.ดร.สุมิตรา จิระวุฒินันท์

0909201
1/2560
Macroeconomics

อ.ธีระพล ศิระบูชา

0903421
Compensation
Management

รศ.ดร.การุณย์ ประทุม

1/2560

0900101
1/2560
Introduction to
Business

รศ.ดร.การุณย์ ประทุม

0903325 Human 1/2560
Resource
Recruitment and
Selection

อ.ดร.การันต์ กิจระการ หินเธาว์

0903323 Industrial 1/2560
Psychology

อ.ดร. จินดารัตน์ ปิมฌี

0909401 Business 1/2560
Policy and
Strategic
management

อ.ดร.ปกรณ์ สัจจพงษ์

0903434 Seminar 1/2560
in Human
Resource
Management

อ.ดร.พีรวัฒน์ ไชยล้อม

A

B+

B

C+

C

D+

D

F

S U W

จานวนนิสิตที่ จานวนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียน สอบผ่าน

6

5

8

10

2

0

0

0

- - 0

31

31

2

4

3

6

8

9

2

0

- - 0

34

34

1

4

31

17

8

2

0

0

- - 1

64

63

3

9

15

13

2

-

--

-

- - -

42

42

3

5

8

9

5

1

1

0

- - 1

33

32

4

7

20

18

10

4

1

4

- - 3

71

64

12

11

20

21

11

3

0

0

- - 0

78

78

8

6

20

24

16

4

0

0

- - 0

78

78

7

4

10

8

4

0

0

0

- - 0

33

33

9

8

11

4

0

0

0

0

- - 0

32

32

36

0904101 Business 1/2560
Computer and
Information
Technology

อ.นิพจน์พัทธ์ เมืองโคตร

0902101 Principles 1/2560
of Marketing

อ.สุวกิติ อมรพันธุ์

0903453
Negotiation
Analysis and
Strategy

1/2560

ผศ.ดร.อิสระพัฒน์

0105325 English 1/2560
for Business 1

อ.ชัยณรงค์

0909301 Production 1/2560
and Operation
Management

อ.ดร.กาญจนา หินเธาว์

0903321 Industrial 1/2560
Relations

อ.ดร.ดวงรัตน์ ธารดารงค์

ชื่อรายวิชา

1/2560

2

18

26

6

0

0

1

- - 2

56

53

0

0

10

11

18

10

0

1

- - 2

52

49

16

12

13

16

9

7

4

-

- - -

77

77

-

6

2

3

0 58

52

อ.ดร.กาญจนา หินเธาว์

0909202 Business 1/2560
Law

0903327
Performance
Appraisal

1

11

17

13

6

- -

5

1

4

14

16

18

5

2

- - -

65

63

5

12

16

15

2

-

-

-

- - -

57

57

11

16

26

18

7

-

-

-

- - -

78

78

13

4

9

4

1

-

-

-

- - -

31

31

A

B+ B

C+ C

D+ D

F

S U W

จานวนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียน

2

4

4

13

9

8

8

4

- - -

6

7

12

7

8

2

1

3

- - 1

47

43

3

9

9

13

21

11

2

0

0

68

68

8

13

17

16

19

5

2

0

0

80

80

อ.ดร.การันต์ กิจระการ

ภาค
อาจารย์
การศึกษา ผู้สอน

0909 101
2/2560
Microeconomics

ผศ.ดร.นิติพงษ์

0903 101
2/2560
Management and
Organization
Behavior

ผศ.ดร.ภูริศร์

0909303 Business 2/2560
Research
Methodology

ผศ.ดร.สุจินดา

0903428 Current 2/2560
Lssues in Human
Resource
Management

ผศ.ดร.สุจินดา

จานวนนิสิตที่
สอบผ่าน

52

48
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0903211 Modern 2/2560
Organizational
Behavior

อ.กุลิสรา

0903322 Training 2/2560
and Human
Resource
Development

อ.ดร.จินดารัตน์

0909302 Business 2/2560
Finance

อ.ดร.ชุติญา

0901101 Principles 2/2560
of Accounting

อ.ธัญญธร

0901202
2/2560
Accounting for
Management

อ.ธีราภรณ์

0909203 Business 2/2560
Statistics

อ.ดร.ปกรณ์

0031003 English 2/2560
for Specific
Purposes

อ.ดร.ประทานพร

0909401 Business 2/2560
Policy and
Strategic
management

อ.ดร.อนิรุทธ์

0903352
2/2560
Organizational
Development

อ.ธมลวรรณ

0105326 English 2/2560
for Business 2

อ.อภิศักดิ์

0903430 Business 2/2560
Administration
Internship

รศ.ดร. สุวรรณ

2

4

15

43

5

-

-

-

- - -

69

69

17

18

25

18

4

2

0

0

0

84

84

3

4

2

5

2

8

17

17

- - 2

57

38

4

11

4

11

12

13

9

11

1

3

4

2

4

5

3

6

8

0

35

27

-

-

2

4

5

10

21

19

- - -

61

42

-

-

2

7

15

9

4

2

- - 1

40

37

1

3

9

7

3

-

-

-

- - -

23

23

7

8

15

21

11

4

-

-

- - -

66

66

1

2

1

10

11

11

26

10

- - -

122

112

-

-

-

-

-

-

-

-

5 - -

5

76

64

5
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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

ภาคการศึกษา

ผลการประเมินโดยนักศึกษา

แผนการปรับปรุง

4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ด้านความรู้
ผู้สอนใช้วิธีในการวัดความรู้ทางวิชาการของนิสิตหลายวิธี ได้แก่
การสอบข้อเขียน การสอบแบบเลือกตอบ การสัมภาษณ์ การ
สอบประมวลผลความรู้ เป็นต้น
ผลการประเมิน
นิสิตส่วนใหญ่สอบผ่าน และผู้เรียนส่วนใหญ่มีคะแนนปานกลาง
เมื่อนาคะแนนเข้าโค้งปรกติ ลักษณะโค้งจะเป็นรูประฆังคว่า อัน
ตรวจสอบได้จาก กระบวนการออกเกรดของคณะการบัญชีและ
การจัดการ เมื่อได้คะแนนดิบมาแล้ว จะนาข้อมูลคะแนนทั้งหมด
มาเข้าโปรแกรมคานวณเกรดซึ่งเป็นโค้งปกติ หลังจากนั้นจะมี
กรรมการบริหารคณะกลั่นกรองเกรดอีกรอบหนึ่ง
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ประเมินคุณธรรมจริยธรรม ในหลายมิตไิ ด้แก่
1.ความตรงต่อเวลา ได้แก่ การเข้าเรียนตรงต่อเวลา
ผลการประเมิน
นิสิตส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 80) เข้าห้องเรียนตรงต่อเวลา
2. การเข้าห้องเรียนครบตามกาหนดของระเบียบมหาวิทยาลัย
คือการเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แสดงถึงความมีจริยธรรม

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
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ในการเข้าเรียน (รู้จักหน้าที่)
ผลการประเมิน
นิสิตส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 80) เข้าห้องเรียนครบตาม
กาหนด โดยสามารถตรวจสอบได้จากจานวนนิสิตเข้าสอบ อนึ่ง
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่า
หากนิสิตเข้าห้องเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด นิสิตจะไม่มี
สิทธิสอบในวิชานั้น
3.ความซื่อสัตย์ในการทาข้อสอบ ไม่มีการทุจริตการสอบ
ผลการประเมิน
นิสิตไม่มีการลอกข้อสอบ ซึ่งหากมีการทุจริต กรรมการบริหาร
คณะจะแจ้งกรรมการหลักสูตรทราบ
ด้านทักษะทางปัญญา
มีการนาเอาทักษะทางความรู้มาต่อยอด เพื่อสังเกตลักษณะการ
คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ รวมถึงปฏิภาณไหวพริบของผู้เรียนจาก
การเข้าร่วมประกวดแข่งขัน การศึกษาดูงานนอกสถานที่และ
การนาเสนองาน (Presentation) เป็นต้น
ผลการประเมิน
นิสิตแสดงถึงความคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การ
สังเคราะห์ ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ จนได้รับเลือกให้เข้า
ร่วมโครงการแข่งขันหลายครั้ง การศึกษาดูงานทาให้นิสติ เกิด
ความคิดวิเคราะห์ เกิดการสังเกต ซึ่งสามารถวัดได้จากการ
สอบถาม พูดคุย ระหว่างศึกษาดูงานรวมถึง ทัศนคติที่เปลีย่ นไปมี
ความกระตือรือร้นที่อยากจะพัฒนาตัวเองเพื่อให้ได้งานที่ดี
ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
1.การเข้าร่วมกิจกรรมกลุม่ และ การทางานกลุ่ม เป็นการ
เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตต่อนิสติ และ นิสิตต่อ
อาจารย์
ผลการประเมิน
ในการทางานกลุ่มร่วมกัน นิสิตต้องฝึกการปรับตัวเข้าหากัน การ
รู้จักการแสดงความคิดเห็น มีความรับผิดชอบ รวมถึง การ
แบ่งปันความรู้ และ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อมีข้อสงสัยใน
ประเด็นต่างๆนิสิตได้มาปรึกษาอาจารย์ผู้สอน อันเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผูเ้ รียนและผูเ้ รียน รวมถึง ผู้เรียนและ
ผู้สอน
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2.ความตรงต่อเวลา ได้แก่ การเข้าเรียนตรงต่อเวลา
ผลการประเมิน
นิสิตส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 80) เข้าห้องเรียนตรงต่อเวลา
ซึ่งสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารเช็คชื่อเข้าห้องเรียนของ
อาจารย์ประจาวิชา
3.การเข้าห้องเรียนครบตามกาหนดของระเบียบมหาวิทยาลัย คือ
การเข้าเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 แสดงถึงความมีจริยธรรมใน
การเข้าเรียน (รู้จักหน้าที่)
ผลการประเมิน
นิสิตส่วนใหญ่ (มากกว่าร้อยละ 80) เข้าห้องเรียนครบตาม
กาหนด โดยสามารถตรวจสอบได้จากจานวนนิสิตเข้าสอบ อนึ่ง
กฎระเบียบของมหาวิทยาลัยได้กาหนดไว้อย่างชัดเจนอยู่แล้วว่า
หากนิสิตเข้าห้องเรียนไม่ครบตามเกณฑ์ที่กาหนด นิสิตจะไม่มี
สิทธิสอบในวิชานั้น
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ
1.ได้มีการนาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบในการเรียนการ
สอนอย่างเหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น Email, Facebook เพื่อ
สื่อสาร ส่งข่าวสารและ ไฟล์ต่างๆ ซี่งผู้เรียนและผู้สอนสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
ผลการประเมิน
นิสิตและอาจารย์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสาร นัด
หมาย แจ้งข่าว ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวัดจาก การแจ้งข่าว
ต่างๆ เช่น การเลื่อนวันสอน หรือ การเฉลยการบ้านก็สามารถทา
ได้และนิสติ ก็ทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง
2. การนาเสนองาน
ผลการประเมิน นิสติ ส่วนใหญ่สามารถนาเสนองานหน้าชั้นเรียน
ได้เป็นอย่างดี

4.6 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จานวนอาจารย์ใหม่
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

...มี

ไม่มี
0
0
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4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จดั หรือเข้าร่วม
1. โครงการฝึกอบรม
สถาบันคลังสมอง
ของชาติและ
โครงการการ
วางแผนการเงิน
2. โครงการฝึกอบรม
การประชุมงานวิจยั
ด้านการจัดการ
ธุรกิจ ครั้งที่ 9
3. โครงการสัมมนาและ
ศึกษาดูงานของ
ผู้บริหารและ
คณาจารย์เพื่อสร้าง
กลยุทธ์สู่
ความสาเร็จของ
องค์กร
4. โครงการฝึกอบรม
การวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการ
สอน ครั้งที่ 3 การ
เปลี่ยนแปลงสู่
มหาวิทยาลัย 4.0

จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม
1

1

จานวนบุคลากรสายสนับสนุน สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่
ที่เข้าร่วม
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
ได้แนวทางการวางแผน
การเงิน

-

ได้แนวทางการทาวิจัย

3

ได้แลกเปลีย่ นประสบการณ์
การสอนและปัญหากับ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ในสาขา
ต่าง ๆ

1

ได้แนวทางการพัฒนาการ
เรียนการสอน

4.8 รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-ผลการดาเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
 การออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
1. มีระบบและกลไกการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร ทั้งสิ้น 8
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ผลการดาเนินงาน
ขั้นตอนดังนี้
 แผนการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรครบรอบ 5 ปี
 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน/อาจารย์ประจาหลักสูตร/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
 ยกร่างหลักสูตรมคอ.2 และวิพากษ์หลักสูตร
 นาเสนอคณะกรรมการประจาคณะ
 คณะฯ นาส่งเล่มหลักสูตร มคอ.2 ให้งานหลักสูตร มมส. เพื่อนาเข้าวาระการประชุม
คณะกรรมการวิชาการ
 งานหลักสูตร มมส. คณะรับทราบผลการพิจารณา
 ถ้าผ่านการพิจารณาคณะนาส่งเล่มหลักสูตร มคอ.2 ไปยังงานหลักสูตร มมส. เพื่อนาส่งไปยัง
สกอ. และสภาวิชาชีพ (ถ้ามี)
 ตารางสรุปการรับรองหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย และสกอ.
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรและสาระ
รายวิชาในหลักสูตร
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ ปรับเนื้อหาสาระ
รายวิชาในแต่ละรายวิชา โดยการใช้กรณีศึกษาที่ทันสมัย
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มีการนาเอากรณีศึกษาที่ทันสมัยเข้ามาใช้ใน
การเรียนการสอน โดยกาหนดไว้ใน มคอ 3 และ มคอ 5
กล่าวโดยสรุป สาระสาคัญ การปรับปรุงหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ปี 2560 สิ่งที่
เปลี่ยนแปลงจากหลักสูตรปี 2555 ประกอบด้วย
1) มีการปรับโครงสร้างบางรายวิชาเอกเลือก และเพิ่มเติมบางรายวิชา ให้สอดคล้องนโยบาย
Thailand 4.0 และการรวมกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยหลักสูตรได้จัดวิชา การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ระหว่างประเทศ และวิชาระบบสารสนเทศการจัดการทรัพยากร
มนุษย์ เข้ามาเป็นวิชาเอกบังคับ โดยมุ่งเน้นให้นิสิตเข้าใจการบริหารแรงงานไม่เพียงแต่บริบท
ท้องถิ่น/ประเทศไทย แต่รวมถึงแรงงาน AEC ที่มีการเคลื่อนย้ายแรงงานได้อย่างเสรี และ
มุ่งเน้นให้นิสิตนาเทคโนโลยีเข้ามาจัดการข้อมูลด้าน HRM มากยิ่งขึ้น
2) มีการปรับเนื้อหารายวิชาให้ทันสมัย โดยเริ่มต้นจากการปรับ keyword ที่สาคัญ เช่น คาว่า
manpower มาเป็น workforce เพราะปัจจุบันเน้นการบริหารคนให้มีทักษะในงาน มากกว่า
มองว่าบุคลากรคือ แรงงานฯ และยังสะท้อนการกีดกันทางเพศเมื่อใช้คาสมัยก่อน เช่น
manpower เป็นต้น
3) มีการควบรวมรายวิชาที่เนื้อหาทับซ้อนกัน เช่น วิชาแรงงานสัมพันธ์ และวิชากฎหมาย
แรงงาน เป็นต้น
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4) ทุกรายวิชาเอกบังคับและเอกเลือก เพิ่มเติมคาบรรยายเรื่องการใช้กรณีศึกษา หรือ
สถานการณ์ปัจจุบันการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ประกอบคาบรรยายรายวิชา เพื่อเน้นทักษะ
การประยุกต์ให้นิสิตในการประกอบวิชาชีพด้าน HR มากยิ่งขึน้
ข้อมูลเพิ่มเติม จากการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้ระบบการกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะได้มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติม การ
กาหนดรายวิชาที่สามารถจัดการเรียนการสอนในลักษณะการบูรณาการกับการปฏิบัติงาน (Work-integrated
Learning) การปรับการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum
Mapping) เพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน มคอ 2
การพัฒนาหลักสูตร กรรมการประจาหลักสูตร ได้วางแผนการพัฒนาหลักสูตรโดยนาผลจากข้อคิดเห็นของนิสิต
ที่ประเมินผู้สอนในแต่ละรายวิชา มคอ.5 และผลจากการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ

ผลการดาเนินงาน
จากการปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน หลักสูตรบธ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้ระบบการกากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะได้มีข้อเสนอแนะให้เพิ่มเติม การกาหนดรายวิชาที่สามารถจัดการเรียนการ
สอนในลักษณะการบูรณาการกับการปฏิบัติงาน (Work-integrated Learning) การปรับการกระจายความ
รับผิดชอบมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum Mapping) เพื่อสามารถจัดการเรียน
การสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน มคอ 2
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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4.9 รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2-ผลการดาเนินงาน
การกาหนดผู้สอน
ผลการดาเนินงาน
 การกาหนดผู้สอน
 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. มีระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 12 ขั้นตอน
ดังนี้
 สาขาวิชาประชุมหารือรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา
 ก่อนจัดตารางเรียนวิชาการจะส่งเมลล์วิชาที่จะเปิดในภาคเรียนนั้นๆ ทั้งหมดของคณะฯ วิชา
ศึกษาทั่วไป วิชาแกน และวิชาเอกทั้งเอกบังคับและเอกเลือก ให้อาจารย์แต่ละคนเลือกว่าจะ
สามารถสอนวิชาอะไรได้บ้าง
 วิชาการจะนาข้อมูลรายวิชาไปจัดทาตารางเรียนตามความเหมาะสมและความถนัดของผู้สอน
และประกาศตารางสอน
 ประชุมการเรียน การสอนโดยคณบดีภาคการศึกษาที่ 1/2560 และ2/2560
 สาขาวิชาวางแผนการสอนรายหลักสูตรและการจัดกิจกรรมเรียนรู้นอกหลักสูตร (ด้าน
วิชาการ วิจัย บริการวิชาการ ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม), การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21, TQF,
PRIDE)
 งานวิชาการกากับติดตามมคอ.3
 งานกิจการนิสิตกากับติดตาม มคอ.4 ทุกสาขาวิชา
 งานวิชาการติดตามคุณภาพการเรียนการสอนอาจารย์เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
 งานวิชาการรวบรวมและเก็บแบบสอบถามการประเมินการเรียนการสอนเป็นประจาทุกภาค
การศึกษา/นิสิตชั้นปีสุดท้าย/การจัดการข้อร้องเรียน/หลักสูตร/ที่ปรึกษา
 สาขาวิชารายงานผลการเรียนการสอนรายหลักสูตรและรายงานกิจกรรมการเรียนรู้นอกชั้น
เรียน
 สาขาวิชาทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร หารือรายวิชาที่สอนถึงความทันสมัยของรายวิชา
การสอดแทรกองค์ความรู้ใหม่ให้กับนิสิต การเพื่อวัตถุประสงค์การเรียนรู้บางรายวิชา
 คณะกรรมการประจาคณะดาเนินการทบทวนการตัดเกรดของอาจารย์ในการวัดผลการ
เรียนรู้ของนิสิตในทุกรายวิชา
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2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
หลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์ได้มีการประชุมร่วมกับกรรมการและอาจารย์ประจา
หลักสูตร ถึงแนวทางการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง เช่น หลักสูตรได้รับข้อมูลนิสิตว่า
งานระหว่างภาคเรียนมีจานวนมาก เพราะทุกรายวิชาสั่งงานหนักทั้งหมด ดังนั้น กรรมการ
และอาจารย์ประจาหลักสูตร จึงประชุมกัน โดยบางรายวิชาให้นิสิตจัดทารายงานด้วยกัน
(โดยแบ่งส่วนแต่ละวิชาออกไป) และมีการสลับช่วงเวลาการส่งรายงานหรือนาเสนองานของ
นิสิต เพื่อลดปริมาณงานที่หนักเกินไปในช่วงสอบ เป็นต้น
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ กากับติดตาม มคอ 3
และกาหนดให้มีการนางานวิจัยและโครงการบริการวิชาการเข้าสู่การเรียนการสอนมีผลจาก
การปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มคอ 3 ครบทุกรายวิชา และมีรายวิชาที่มีการนา
งานวิจัยและโครงการบริการวิชาการเข้าสู่การเรียนการสอนตามหลักบูรณาการ
การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียนการ
สอน
ผลการดาเนินงาน
คณะฯ ได้แจ้งกาหนดการส่ง มคอ.3 ให้อาจารย์ผู้สอนได้รับทราบล่วงหน้า อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คนได้
จัดทาแผนการเรียนรู้ตามที่คณะฯ กาหนด
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม (หลักสูตรระดับปริญญาตรี)
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรบธ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภายใต้ระบบการกากับดูแลของ
กรรมการบริหารคณะการบัญชีและการจัดการ ได้จัดการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน 5 ด้าน ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามที่ระบุไว้ใน มคอ 2 ตามกระบวนการดังนี้
• ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร กากับ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนรายวิชาตามที่ระบุไว้ใน มคอ 3
• อาจารย์ผู้สอนประเมินผลการเรียนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน มคอ 3 ตามแบบของกองทะเบียนและ
ประมวลผล และการรายงานผลดาเนินงานตาม แบบ มคอ 5
• นิสิตประเมินอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านระบบลงทะเบียน กองทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
• คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (แต่งตั้งจากอาจารย์ประจาหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิ) จัดทาผลการ
ทวนสอนฯ ภาคการศึกษาที่ 1 วันที่ 22 มกราคม 2560 และภาคการศึกษาที่ 2 วันที่ 27 มิถุนายน 2560
• ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และที่ประชุมกรรมการบริหารคณะ ให้ความเห็นชอบผลการเรียน ผล
การประเมินอาจารย์ผู้สอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน และมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
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• ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารคณะฯ ให้ความเห็นชอบผลการดาเนินงานการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชาตามแบบ มคอ 5 และมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง
• หลักสูตรบธ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์จัดทาผลการดาเนินงานหลักสูตรตามแบบ มคอ 7 เพื่อประเมิน
หลักสูตร ซึ่งจะดาเนินการเมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่ 2/2560
• ที่ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเห็นชอบผลการดาเนินงานหลักสูตร
ตามแบบ มคอ 7 พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง ซึ่งจะได้ดาเนินงานตามแผน เมื่อสิ้นภาคการศึกษาที่
2/2560
ในทุกรายวิชาของหลักสูตรบธ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินผู้เรียนไว้ใน มคอ.3
และแจ้งให้นิสิตได้รับทราบและเห็นชอบร่วมกันสาหรับเกณฑ์การประเมิน ในครั้งแรกของการเรียนการสอน
การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนถูกประเมินโดยใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย รายงาน
กลุ่ม รายงานเดี่ยว การบ้าน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ซึ่งเครื่องมือต่าง ๆ
เหล่านี้ จะถูกใช้ในการประเมินจากสภาพจริงในระหว่างการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนา
ปรับปรุง ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน เช่น การปรับข้อสอบใหม่ การสร้าข้อสอบใหม่
เป็นต้น
หลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญ และส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เข้าสอบ
exit exam ทั้งภาษาอังกฤษ และความรู้ทางด้าน IT นอกจากนี้ หลักสูตรบธ.บ.การจัดการทรัพยากรมนุษย์ยัง
ได้จัดโครงการสอบประมวลความรู้ก่อนจบการศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถ
เบื้องต้นของนิสิตก่อนจบการศึกษาผลการทดสอบที่ได้จะส่งผลให้นิสิตตระหนักถึงความสามารถของตนเอง
และเตรียมความพร้อมสาหรับการประกอบอาชีพในอนาคต
การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ

ความก้าวหน้าของศาสตร์ (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
ผลการดาเนินงาน..................................................................................
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี
การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

ที่มีความเชี่ยวชาญ

สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์ (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
ผลการดาเนินงาน..................................................................................
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี
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การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)
ผลการดาเนินงาน..................................................................................
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
4.10 รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3-ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 ผลการดาเนินงานการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต และการกากับการประเมินผลการเรียนการสอนและ
ประเมิน
 1. มีระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต และการกากับการประเมินผลการเรียนการสอนและ
ประเมินทั้งสิ้น 12 ขั้นตอนดังนี้
 นิสิตลงทะเบียนเรียนรายวิชาและชาระ ค่าธรรมเนียม ค่าหน่วยกิจครบถ้วน
 อาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนกาหนดเกณฑ์การประเมินตนเองใน มคอ.3
 ผู้สอนจัดการเรียนรู้และประเมินการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
 ดาเนินการสอบเก็บคะแนน/สอบกลางภาค ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดไว้ เพื่อตรวจ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
 แจ้งผลการสอบกลางภาค/สอบเก็บคะแนนแก่นิสิต
 ดาเนินการสอบปลายภาค (ถ้ากรณีสอนวิชาเดียวกันหลายคนอาจารย์ผู้สอนจะทาการออก
ข้อสอบร่วมกัน)
 ส่งการประเมินผล/ส่งเกรดรายวิชา
 คณะกรรมการประจาคณะดาเนินการทบทวนการตัดเกรดของอาจารย์ในการวัดผลการ
เรียนรู้ของนิสิตในทุกรายวิชา
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 การนาส่งมอค.5 ภายใน 30 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา และมคอ.6 รายงานการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
 การนาส่งมคอ.7 ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา
 การประเมินความพึงพอใจนิสิตต่อหลักสูตรและการจัดการข้อร้องเรียน
 ประธาน/กรรมการ/ผู้รับผิดชอบรายหลักสูตรนาข้อเสนอแนะไปปรับปรุงในปีถัดไป
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต และการกากับการ
ประเมินผลการเรียนการสอนและประเมิน
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ กากับติดตาม มคอ 3
และจัดให้มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
4. มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มีการกากับติดตาม มคอ 5 ครบทุกรายวิชา
และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์โดยคณาจารย์ภายในและผู้ใช้บัณฑิตจากภายนอก
ข้อมูลเพิ่มเติม ในทุกรายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้
กาหนดเกณฑ์การประเมินผู้เรียนไว้ใน มคอ.3 และแจ้งให้นิสิตได้รับทราบและเห็นชอบร่วมกันสาหรับเกณฑ์
การประเมิน ในครั้งแรกของการเรียนการสอน การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนถูกประเมินโดยใช้เครื่องมือที่
หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย รายงานกลุ่ม รายงานเดี่ยว การบ้าน การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การ
สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ซึ่งเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกใช้ในการประเมินจากสภาพจริงในระหว่างการ
เรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนา ปรับปรุง ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน เช่น
การปรับข้อสอบใหม่ การสร้าข้อสอบใหม่ เป็นต้น
หลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญ และส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์เข้าสอบ
exit exam ทั้งภาษาอังกฤษ และความรู้ทางด้าน IT นอกจากนี้ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ยังได้จัดโครงการสอบประมวลความรู้ก่อนจบการศึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 เป็นการทดสอบ
ความรู้ความสามารถเบื้องต้นของนิสิตก่อนจบการศึกษาผลการทดสอบที่ได้จะส่งผลให้นิสิตตระหนักถึง
ความสามารถของตนเอง และเตรียมความพร้อมสาหรับการประกอบอาชีพในอนาคต
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต

ผลการดาเนินงานผลการดาเนินงานในทุกรายวิชาของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากร
มนุษย์) ได้กาหนดเกณฑ์การประเมินผู้เรียนไว้ใน มคอ.3 และแจ้งให้นิสิตได้รับทราบและเห็นชอบร่วมกัน
สาหรับเกณฑ์การประเมิน ในครั้งแรกของการเรียนการสอน การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนถูกประเมินโดย
ใช้เครื่องมือที่หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย รายงานกลุ่ม รายงานเดี่ยว การบ้าน การมีส่วนร่วมในชั้น
เรียน การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ซึ่งเครื่องมือต่าง ๆ เหล่านี้ จะถูกใช้ในการประเมินจากสภาพจริงใน
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ระหว่างการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอนมีการพัฒนา ปรับปรุง ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน
คุณภาพผู้เรียน เช่น การปรับข้อสอบใหม่ การสร้าข้อสอบใหม่ เป็นต้น
หลักสูตรฯ ได้เล็งเห็นความสาคัญ และส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การ
จัดการทรัพยากรมนุษย์) เข้าสอบ exit exam ทั้งภาษาอังกฤษ และความรู้ทางด้าน IT นอกจากนี้ หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ยังได้จัดโครงการสอบประมวลความรู้ก่อนจบการศึกษา
ให้กับนิสิตชั้นปีที่ 4 เป็นการทดสอบความรู้ความสามารถเบื้องต้นของนิสิตก่อนจบการศึกษาผลการทดสอบที่
ได้จะส่งผลให้นิสิตตระหนักถึงความสามารถของตนเอง และเตรียมความพร้อมสาหรับการประกอบอาชีพใน
อนาคต
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบ กลไก+การนาระบบกลไปสู่การปฏิบัต/ิ ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจรเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6

และ มคอ.7)
ผลการดาเนินงานผลการดาเนินงานทางฝ่ายวิชาการจะมีระบบการส่ง มคอ.3 มคอ.5 ซึ่งอาจารย์ที่ไม่ส่งจะมีผล
ต่อการประเมินผลการปฏิบัติราชการซึ่งในหลักสูตรนี้มีการส่งครบถ้วน และในส่วน มคอ.7 ฝ่ายประกัน
คุณภาพของคณะจะเป็นผู้ติดตามและรายงานถึงฝ่ายบริหารถ้ามีการไม่ส่งตามเวลา ซึ่งมีระบบแจ้งเตือนตลอด
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี
การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา)

ผลการดาเนินงาน..................................................................................
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี

สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
4.11 รายงานผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF --ตัวบ่งชี้ 5.4-ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2560
ข้อ 1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่ วางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมเพื่อการวางแผนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม
2560 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5คน คิดเป็นร้อยละ
100
2. ประชุมเพื่อการติดตามการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 29 กันยายน
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2560

ผลการดาเนินงาน
2560 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
100
3. ประชุมเพื่อการทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม
2560 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
100
4. ประชุมเพื่อการวางแผนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม
2560มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5คน คิดเป็นร้อยละ
100
5. ประชุมเพื่อการติดตามการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 2 มีนาคม
2561 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
100
6.ประชุมเพื่อการทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน
2561 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ
100
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน

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

กรณีที่ไม่มี มคอ.1

หลักสูตรสาขา ไม่มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2)
กาหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้านอย่างครบถ้วน คือ ด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
กรณีที่มี มคอ.1

หลักสูตรสาขา... มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กาหนด
มาตรฐานผลการเรียนรู.้ ..ด้านอย่างครบถ้วน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ด้าน.........
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ผลการดาเนินงาน
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2560
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดสอน ดังนี้
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
-ภาคการศึกษา 1/2560 เปิดสอน ....18... รายวิชา
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
-ภาคการศึกษา 2/2560 เปิดสอน....15........ รายวิชา
รายวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 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 1/2560 เปิดสอน ..18..... รายวิชา
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2560 เปิดสอน ......15....... รายวิชา
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2560 คือวันที่ 14 พ.ค.
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง 2561
สิ้นสุดปีการศึกษา
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
2. หัวหน้าภาคฯ(ถ้ามี)เห็นชอบ มคอ.7 วันที่...........
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่...................
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อมูลเดียวกับการรับรองความถูกต้องของข้อมูล

ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

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

-ภาคการศึกษา 1/2560 เปิดสอน 3 รายวิชา และมีรายวิชาที่ได้รบั การทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 3 รายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2560 เปิดสอน ……… รายวิชา และมีรายวิชาทีม่ ีการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ จานวน …….. รายวิชา
รายวิชาทีไ่ ด้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ …………ของรายวิชา
ทั้งหมด
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
การดาเนินงานปรับปรุง
ปีการศึกษา 2559
การสร้างเครือข่ายกับรุ่นพี่นิสติ เพือ่
สร้างเครือข่ายกับศิษย์เก่าเพื่อ
ประสานงานการรับสมัครงานของ
ประสานงานการรับสมัครงาน
บริษัทต่างๆ
วางแผนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ โครงการหนึ่งหลักสูตรหนึ่ง
แก่สังคม อย่างน้อย 1 โครงการ เพื่อ ชุมชน การพัฒนาทรัพยากร
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2560

ผลการดาเนินงาน
บูรณาการเรียนการสอน การวิจัย และ มนุษย์เพื่อการจัดการขยะ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
ชุมชนอย่างยั่งยืน
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน

กรณีที่ไม่มีอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2558

ไม่มีอาจารย์ใหม่ จึงผ่านข้อนี้
กรณีที่มีอาจารย์ใหม่ในปีการศึกษา 2558

ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ใหม่จานวน...คน และได้รับการปฐมนิเทศ
หรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน จานวน...คน
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อมูลเดียวกับหมวดที่ 4 ข้อ 4.6

ข้อ 9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง

อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน และได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ จานวน 5 คน
ที่ ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
1 ผศ.ดร.สุจินดา
โพธิ์ อบรม Machine Learning
Algorithm Witt R รุ่นที่ 3 วันที่
ไพฑูรย์ *
3 - 6 ส.ค. 61 ณ คณะ
พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กรุงเทพมหานคร
2 2.อ.ดร.สันติภาพ
สุข สัมมนาพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ วันที่ 19-22 พ.ค. 61
เอนกนันท์
ณ พัทยา จังหวัดชลบุรี
3

ผศ.ดร.จินดารัตน์ ปีมณี

ทักษะและศักยภาพสาหรับนักวิจยั
วันที่ 6 มี.ค. 61
อบรมหลักสูตร(ICEBM) วันที่ 2124 มิ.ย 61 ณ พัทยา อาเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี

4

4.นางสาวพลอยชมพู
กิตติกุลโชติวุฒิ

5

5.นางมณิสรา สนั่นเอื้อ อบรม การใช้โปรแกรม MSEXCEL 2016 ขั้นสูง เพื่อการ
เม็งไธสง

จัดการสานักงาน วันที่ 18 มี.ค.
61 ณ คณะการบัญชีและการ
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2560

ผลการดาเนินงาน
จัดการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

ข้อมูลเดียวกับหมวดที่ 4 ข้อ 4.7
กรณีที่ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงผ่านข้อนี้
กรณีที่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน

มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จานวน...คน และ ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จานวน...คน คิดเป็นร้อยละ....
ที่ ชื่อบุคลากรสายสนับสนุนฯ
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
1
2
3
4
5
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อมูลเดียวกับหมวดที่ 4 ข้อ 4.7

ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
ข้อ 13 ..........................................
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีT้ QF
ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2559

1. นิสิตปีสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลีย่ 3.96

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลีย่ 4.63

1. ตัวบ่งชี้TQFตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2559 จานวน.11..ตัวบ่งชี้
2. มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จานวน.11..ตัวบ่งชี้
3. คิดเป็นร้อยละ.100..ที่ผ่านตามเกณฑ์
4. คิดเป็น..5.คะแนน
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต

ข้อมูลรายละเอียด
มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้ปรับปรุงรายวิชาศึกษาทั่วไป
รายวิชาศึกษาทั่วไปที่เปิดให้กับนิสติ รหัส 58 ไม่ตรงกับที่
ระบุไว้ในแผนการเรียน
ฝ่ายวิชาการของมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้ดาเนินการแก้ปัญหา

5.2 รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ --ตัวบ่งชี้ 6.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
 ผลการดาเนินงาน
1. มีระบบและกลไกสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ มี 6 ขั้นตอนดังนี้
 งานอาคารสถานที่สารวจต้องการ ห้องเรียน/ห้องปฏิบัติการ/อุปกรณ์สื่อการสอน/
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ จากอาจารย์ผู้สอน นิสิต และผู้บริหาร เพื่อวางแผนงบประมาณ
ประจาปี
 งานอาคารสถานที่สารวจแนวโน้มปริมาณจานวนนิสิตใหม่/และ นิสิตที่มีอยู่เดิม เพื่อเตรียม
ความพร้อมด้านห้องเรียนอุปกรณ์ในการสอนห้องปฏิบัติการ และสภาพแวดล้อมการเรียนรู้
ก่อนเปิดภาคการศึกษา
 งานอาคารสถานที่จัดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับรายวิชาและ
เพียงพอต่อ จานวนนิสิต
 อาจารย์และนิสิตไปใช้ห้องเรียนและลานกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
 ประเมินความพึงพอใจของนิสิตที่มีต่อความพร้อมทางด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
 การปรับปรุงผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
โดยระบบออนไลน์
2. การประเมินกระบวนการภายใต้ระบบและกลไกสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3. มีแนวทางการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน คือ จัดให้มีห้องเรียนพื้นที่
ใช้สอย และสิ่งอานวยความสะดวกในการเรียนรู้และการทากิจกรรมเพิ่มขึ้น
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม คือ มีการจัดห้องเรียนในอาคารเรียนตึกบรมฯ ชั้นบนของสานัก
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ผลการดาเนินงาน
ศึกษาทั่วไปเป็นทั้งหมด 4 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ในการเรียนการสอน เช่น โปรเจ็คเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์
รวมถึงการจัดให้มีสัญญาณ wifi และพื้นที่สาหรับการเรียนรู้ ในอาคารกิจกรรมด้านหลังคณะฯ นอกจากนั้น
ยังคงมีการจัดทาห้องอ่านหนังสือที่เปิดตลอด 24 ชม.

เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

ผลการดาเนินงานผลการดาเนินงานคณะการบัญชีและการจัดการมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอเหมาะสม
ต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น ห้องเรียน อุปกรณ์ หรือพื้นที่ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ นอกจากนี้มหาวิทยาลัย
มหาสารคามยังมี ห้องสมุดซึ่งมีหนังสือและตาราที่เหมาะสมและเพียงพอต่อนิสิต ทั้งนี้อาจารย์ประจาหลักสูตร
บริหารธุรกิจ บัณฑิต (การจัดการทรัพยากรมนุษย์) ได้มีส่วนร่วมในการจัดการด้านสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดย
การแจ้งรายการ หนังสือหรือตาราที่ต้องการใช้ประกอบการเรียนการสอนไปยังสานักวิทยบริการเพื่อให้มีการ
จัดซื้อเข้า ห้องสมุดต่อไป
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

กรรมการประจาหลักสูตรได้วางแผนพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยจะทาแบบสอบถามให้นิสิตในหลักสูตร
เสนอว่าต้องการให้พัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างไรบ้าง เช่น ห้องจัดฝึกอบรม ห้องสัมมนา เป็นต้น
เขียนผลดาเนินงานให้ครอบคลุม ได้แก่ ระบบกลไก+การนาระบบกลไกไปสูก่ ารปฏิบตั ิ/ดาเนินการ+การประเมินกระบวนการ+การปรับปรุง/
พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน+ผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม+แนวปฏิบตั ิทดี่ ี

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

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
6.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ประเด็น
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน
ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ข้อมูลรายละเอียด

1. จัดทาแผนปฏิทินการประชุมสาขาวิชา เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไป
ตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ภายใน ราย
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การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

หลักสูตร ปีการศึกษา 2560
2. การกากับติดตามการนาส่ง มคอ.3 มคอ 5 สาขาวิชาเป็นประจาทุก
ภาคการศึกษา
1. จัดทาปฏิทินการประชุมสาขาวิชา ประจาปีการศึกษา 2560
2. ประสานงานกับงานวิชาการให้จัดส่งรายชื่อผู้ที่ไม่จัดส่งมอค.3 และ
มคอ.5 เสนอต่อประธานหลักสูตร เพื่อกากับติดตามเป็นประจาทุก
ภาคการศึกษา

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

ข้อมูลรายละเอียด
- มหาวิทยาลัยมหาสารคามปรับปรุง
รายวิชาศึกษาทั่วไปส่งผลให้รายวิชาของ
นิสิตรหัส 58 ไม่ตรงกับในหลักสูตร
- ภาคการศึกษา 2/2558 เวลาเรียนตาม
ตารางที่มหาวิทยาลัยกาหนดมีน้อยและมี
วันหยุดหลายวันส่งผลให้ต้องเลื่อนการจัด
กิจกรรมโครงการนิสิตบางโครงการ
สกอ ได้ปรับเวลาเปิดภาคเรียนส่งผลกระทบต่อการ
จัดกิจกรรมของหลักสูตร

หมวดที่ 8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการดาเนินงาน

1.โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรการ
จัดการ ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตร 4 ปี)
2.โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตหลักสูตรการ
จัดการ ชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรเทียบเข้า)
3.ศึกษาดูงานนอกสถานที่สาหรับนิสิต
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
(หลักสูตร 4 ปี)
4.โครงการการสอบประมวลความรู้สาหรับ
นิสิตสาขาวิชาการจัดการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ
การประกอบการ หลักสูตร 4 ปี
5.โครงการค่ายผู้นา

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ

ผู้รับผิดชอบ

ภาคเรียน 1/2560

คณาจารย์

ภาคเรียน 1/2560

คณาจารย์

ภาคเรียน 1/2560

คณาจารย์

ภาคเรียน 1/2560

คณาจารย์

ภาคเรียน 1/2560

คณาจารย์
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6.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
7.โครงการนาเสนอผลงานวิจัยระดับ
ปริญญาตรี คณะการบัญชีและการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
8.เส้นทางสู่การสร้างอาชีพใหม่ในยุค
เศรษฐกิจดิจิตอล
9.เปิดโลกทัศน์นิสิตรุ่นใหม่ก้าวไกลสู่
อาเซียน
10.โครงการเสวนาวิจัยทางการจัดการ
(Management Research Forum)
11.โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพนิสิต :
เรียนรู้กลยุทธ์ยุคดิจิตอล
12.โครงการเตรียมความพร้อมสู่
ตลาดแรงงาน (ปีที่3)
13.โครงการเสวนา เล่าสู่กันฟัง ปีที่ 4
14.โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ การ
เขียนแผนธุรกิจเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่
15.โครงการบาเพ็ญประโยชน์
16.โครงการประกวด “Young Innovators
นักประดิษฐ์ธุรกิจเงินล้าน”
17.โครงการอบรมการบริหารธุรกิจในโลก
ยุคใหม่
18.โครงการเสวนาอายุน้อยร้อยล้าน

ภาคเรียน 1/2560

คณาจารย์

ภาคเรียน 1/2560

คณาจารย์

ภาคเรียน 1/2560

คณาจารย์

ภาคเรียน 1/2560

คณาจารย์

ภาคเรียน 1/2560

คณาจารย์

ภาคเรียน 1/2560

คณาจารย์

ภาคเรียน 1/2560

คณาจารย์

ภาคเรียน 1/2560
ภาคเรียน 1/2560

คณาจารย์
คณาจารย์

ภาคเรียน 1/2560
ภาคเรียน 1/2560

คณาจารย์

19.โครงการแรลลี่สร้างเสริมอัตลักษณ์

ภาคเรียน 2/2560

คณาจารย์

20.เพาะเมล็ดพันธ์ใหม่ สู่ผู้ประกอบการใน
ยุค AEC

ภาคเรียน 2/2560

คณาจารย์

คณาจารย์
ภาคเรียน 2/2560 ภาคเรียน
2/2560
ภาคเรียน 2/2560
คณาจารย์
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8.2 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
จากแผนที่กาหนด 20 โครงการ ดาเนินการไปแล้ว 8 โครงการ (ตามเอกสารแนบ)
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หมวดที่ 9 สรุปผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตารางผลคะแนนการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้
ตัวชี้บ่งชี้

ผลการ
ดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
ผ่าน
สกอ.
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉลี่ย 4.15
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา หรือประกอบอาชีพอิสระ
ร้อยละ
ภายใน 1 ปี เฉพาะระดับปริญญาตรี
93.94
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
4.43
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต
3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
3.00
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละ 100
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ร้อยละ 40
- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ร้อยละ 52
- จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตรปริญญาเอกที่ได้รับการ อัตราส่วน ...
อ้างอิงในฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตร เฉพาะระดับปริญญาเอก
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์
-

คะแนน

4.15
4.70

3
3
3

3
4.44
5
3.33
5
-

3
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ตัวชี้บ่งชี้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)

ผลการ
คะแนน
ดาเนินงาน
3.48
ร้อยละ 100

3
3
3
5

3.50
3
3.00
3.48
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