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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม พ.ศ. 2560
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2560
(ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
วันที่รายงาน 11 กรกฎาคม 2561

รับรองความถูกต้องของข้อมูล
1. ประธานหลักสูตร : นางสาว ศิริวรรณ กวงเพ้ง
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561___
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นางสาว นันทนา อุ่นเจริญ
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ___11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561___
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นางสาวปภาดา อนันต์กีรติการ
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ___11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561___
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นายกฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ___11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561___
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นางสาวเยาวภา นียากร
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : ___11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561___
6. เห็นชอบโดย : นางกันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ : __________________________
7. เห็นชอบโดย : นายละเอียด ศิลาน้อย (คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ : __________________________
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บทสรุปผู้บริหาร
ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการโรงแรม คณะ การท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลั ย มหาสารคาม มีผ ลการดาเนิ นงานในปี การศึกษา 2560 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีคุณภาพอยู่ในระดับ ดี 3.28 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1) ผ่าน ตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร สาหรับองค์ประกอบที่ 2-6 พบว่า หลักสูตรมีผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับคุณภาพ ดี โดย
จาแนกเป็น
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดีมาก"
จานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดี"
จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4,5
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ปานกลาง" จานวน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3,6
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลประเมินคุณภาพหลักสูตร จาแนกตามปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process)
และผลลัพธ์ (Output) พบว่า
ด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
มีคะแนน 2.90 คะแนน
ด้านกระบวนการ (Process) มีคะแนน 3.50 คะแนน
ด้านผลลัพธ์ (Output)
มีคะแนน 4.15 คะแนน
จากผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2560 พบว่า หลักสูตร
มีพัฒนาการของผลประเมินคุณภาพ [] ดีขึ้น [ ] ลดลง [ ] ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีผลประเมินดังนี้
ปีการศึกษา 2557 มีระดับคุณภาพ.ปานกลาง..
2.33.คะแนน
ปีการศึกษา 2558 มีระดับคุณภาพ.ปานกลาง..
2.57.คะแนน
ปีการศึกษา 2559 มีระดับคุณภาพ.ปานกลาง
2.63 คะแนน
ปีการศึกษา 2560
มีระดับคณภาพ ปานกลาง
3.28 คะแนน (ผลการประเมินตนเอง SAR)
ผลงานที่โดดเด่นของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560
จากกาทีห่ ลักสูตรปัจจุบัน พ.ศ. 2555 ถึงวงรอบการปรับปรุงหลักสูตรเพื่อใช้ในปีการศึกษา 2560 อาจารย์
ประจาหลักสูตรได้ดาเนินการปรับปรุงเสร็จสิ้นและผ่านขั้นตอนต่างๆจนสามารถเสนอสภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ได้ก่อนการเปิดภาคศึกษาต้น 2560 หลักสูตรสามารถดาเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามระบบการจัดการเรียน
การสอน (การวางแผนการสอน มคอ.3 และ มคอ.4) มีการติดตาม (การประชุมเพื่อติดตามกิจกรรมและโครงการ
ต่างๆของหลักสูตร) และมีการทวนสอบผลการดาเนินการจัดการเรียนการสอน (มคอ. 5 และ มคอ. 6) การจัดการ
เรียนการสอนทั้งหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555 และ พ.ศ 2560 สามารถดาเนินการอย่างราบรื่น
จุดเด่นในภาพรวมของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560
ในปี 2560 จุดเด่นของภาพรวมหลักสูตร คือ 1.) หลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาระบุใน
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555 และ พ.ศ 2560 2.) คณาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมได้รับการปฐมนิเทศ มคอ.2
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2560 3.) นิสิตในสาขาวิชาได้เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาชีพและได้รับรางวัลต่างๆแสดงถึง
ศักยภาพของนิสิตในสาขาสามารถที่สามารถบูรณาการความรู้และทักษะทางวิชาชีพไปใช้ได้อย่างสร้างสรรค์
โอกาสในการพัฒนาของหลักสูตรในปีการศึกษา 2561
จากการดาเนินงานของหลักสูตรในวงรอบที่ผ่านมาผลที่เกิดจากการดาเนินงานทาให้เกิดการเรียนรู้ถึงงาน
บริหารหลักสูตรมากยิ่งขึ้นซึ่งปัญหาในการดาเนินการต่างๆที่ได้เรียนรู้ในวงรอบนี้จะนาไปปรับปรุงและพัฒนาให้
วงรอบหน้ามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ประจาปีการศึกษา 2560 และ
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Check Assessment)
ประจาปีการศึกษา 2557-2559 ตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร

ตัวชี้บ่งชี้
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ที่กาหนดโดย สกอ.

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
อุดมศึกษาแห่งชาติ

2.2

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทา หรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ปี

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต

3.2

การส่งเสริมและพัฒนานิสิต

3.3

ผลที่เกิดกับนิสติ

ปีการศึกษา

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนน

SA2560
CA2559
CA2558
CA2557

ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน

SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557

ค่าเฉลี่ย 3.97
ค่าเฉลี่ย 4.25
ค่าเฉลี่ย 3.96
ค่าเฉลี่ย 4.14
ร้อยละ 86.40
ร้อยละ 95.60
ร้อยละ 90.4
ร้อยละ 99.77
4.15
4.52
4.24
4.57

SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
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3.97
4.25
3.96
4.14
4.32
4.78
4.52
4.99

3.00
2.00
1.00
2.00
2.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
3.00
2.00
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คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.2

คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญาเอก

- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการ

- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

4.3

ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

5.2

การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน

SA2560
CA2559
CA2558
CA2557

2.67
2.00
2.33
2.00

SA2560
CA2559
CA2558
CA2557

ร้อยละ.40
ร้อยละ.20
ร้อยละ.0
ร้อยละ.0.
ร้อยละ.0.
ร้อยละ..20
ร้อยละ..20..
ร้อยละ20
ร้อยละ..64.
ร้อยละ.12..
ร้อยละ.16..
ร้อยละ.32.
3.11
2.41
2.30
2.07

SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
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3.00
1.00
2.00
1.00
3.33
5.00
5.00
0.00
0.00
0.00
1.67
1.67
1.67
5.00
3.00
4.00
5.00
3.00
3.00
3.00
3.00

3.00
2.00
2.00
1.00
3.00
2.00
1.00
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5.3

การประเมินผู้เรียน

5.4

ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6

คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)

CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ร้อยละ.100
ร้อยละ.100
ร้อยละ.100
ร้อยละ.100
3.50
2.75
2.25
2.00
-

1.00
3.00
2.00
1.00
1.00
5.00
5.00
5.00
5.00

3.00
1.00
2.00
1.00
3.00
1.00
2.00
1.00
3.28
2.63
2.57
2.33
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1 รหัสหลักสูตร 25490211107231
1.1.1  มี มคอ.1 (เอกสารแนบ 1.1)
1.1.2  ไม่มี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร 22 สิงหาคม 2560 (เอกสารแนบ 1.2)
1.3 วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร 18 กันยายน 2560 (เอกสารแนบ 1.3)
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน - อาคารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(เขตพื้นที่ในเมือง) ตาบลตลาด อาเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
- อาคารคณะอื่น ๆ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

1.5 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร ที่ระบุใน มคอ.2 และ ปัจจุบัน
ที่ระบุใน มคอ.2 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

1. อาจารย์ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธเนศ ศรีสถิตย์
3. อาจารย์กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว
4. อาจารย์ปภดา อนันต์กีรติการ
5. อาจารย์เยาวภา นียากร

ปัจจุบนั (ปีการศึกษา 2560)

1. อาจารย์ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง
2. อาจารย์ ดร.นันทนา อุ่นเจริญ
3. อาจารย์กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว
4. อาจารย์ปภดา อนันต์กีรติการ
5. อาจารย์เยาวภา นียากร

หมายเหตุ: อาจารย์ ดร.นันทนา อุ่นเจริญ ได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ ศรีสถิตย์ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมครั้งที่ 8/2560 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคามครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 (เอกสาร
แนบ 1.4)

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1.5.2 ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2-รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน
1.อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ
กวงเพ้ง

2. อาจารย์ ดร.นันทนา
อุ่นเจริญ

3.อาจารย์กฤตนพัฒน์
สิงห์สีโว

4. อาจารย์ปภาดา

ระดับ
การศึกษาที่
จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

อนุปริญญา

1997

Diploma of
Hospitality

ตรี

1999

B.B.

โท

2005

M.B.

เอก

2011

PhD.

ตรี

2537

ศศ.บ.

โท

2543

กศ.ม.

โท

2549

บธ.ม.

เอก

2552

ปร.ด.

ตรี

2548

ศศ.บ.

โท

2555

ศศ.ม.

ตรี

2547

ศศ.บ.

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา

กลุ่ม
สาขาวิชาที่
จบ
ตาม ISCED
Hospitality

Hospitality

Tourism

Tourism

สาขาวิชาที่
จบ
การศึกษา

Profession Hospitality
al Practice
in
Hospitality
Tourism
Tourism
and
and
Hospitality Hospitality
นิเทศศาสตร์ นิเทศศาสตร์

เทคโนโลยี
การศึกษา
การจัดการ
โรงแรมและ
การ
ท่องเที่ยว
การจัดการ

เทคโนโลยี
การศึกษา
การจัดการ
โรงแรมและ
การ
ท่องเที่ยว
การจัดการ

การท่องเที่ยว การท่องเที่ยว
และ
และ
การโรงแรม การโรงแรม
การจัดการ การจัดการ
ท่องเที่ยว
ท่องเทีย่ ว
และการ
และการ
โรงแรม
โรงแรม
การท่องเที่ยว การท่องเทีย่ ว

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ชื่อสถาบันที่
จบการศึกษา
Canberra
Institute of
Technology,
Australia
University of
South
Australia,
Australia
Victoria
University,
Australia
Victoria
University,
Australia
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม

มหาวิทยาลัย
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รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน

ระดับ
การศึกษาที่
จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

ชื่อหลักสูตรที่จบ
การศึกษา

อนันต์กีรติการ

5.อาจารย์เยาวภา
นียากร

โท

2549

ศศ.ม.

ตรี

2548

ศศ.บ.

โท

2552

ศศ.ม.

กลุ่ม
สาขาวิชาที่
จบ
ตาม ISCED
และ
การโรงแรม
การจัดการ
การ
ท่องเที่ยว
และการ
โรงแรม
การท่องเที่ยว
และ
การโรงแรม
การจัดการ
การ
ท่องเที่ยว
และการ
โรงแรม

สาขาวิชาที่
จบ
การศึกษา
และ
การโรงแรม
การจัดการ
การ
ท่องเที่ยว
และการ
โรงแรม
การท่องเที่ยว
และ
การโรงแรม
การจัดการ
การ
ท่องเที่ยว
และการ
โรงแรม

ชื่อสถาบันที่
จบการศึกษา
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

1.5.3 ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2-รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
1. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง 1. เรื่อง การศึกษาปัจจัยที่มผี ลต่อภาวะความเครียดของพนักงาน
ต้อนรับส่วนหน้าของโรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี
วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – ตุลาคม 2560
2. เรื่อง ปัจจัยส่งเสริมการตลาดของธุรกิจที่พักขนาดเล็กในจังหวัด
มหาสารคาม
วารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ มกราคม – พฤษภาคม 2561
3. เรื่อง การสารวจความพร้อมของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา
หลักสูตรการจัดการโรงแรมต่อการเข้าสูต่ ลาดแรงงาน
วารสารช่อพะยอม ปีที่ 29 ฉบับที่ มกราคม – พฤษภาคม 2561

ค่าน้าหนักคุณภาพ
0.6

0.6

0.6

2. อาจารย์ ดร.นันทนา อุ่นเจริญ 1. เรื่อง มาตรฐานโฮมสเตย์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจที่เลือกที่พักของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วารสารช่อพะยอม ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 มิถุนายน – ตุลาคม 2560

0.6

3. อาจารย์กฤตน์พัฒน์ สิงห์สโี ว

0

ไม่มีผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ในปีการศึกษานี้

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4.อาจารย์ปภาดา อนันต์กีรติการ ไม่มีผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์ในปีการศึกษานี้

0

5. อาจารย์เยาวภา นียากร

0.4

1. วีรยา มีสวัสดิกุล ปิ่นฤทัย คงทอง และเยาวภา นียากร (2560).
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์.
Conference Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี วิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”. 25-26 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

0.2

2. ณัฐนิตย์รดี สวสัดิชีวิน และ เยาวภา นียากร (2560).
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยว ในอาเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม. วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะ
วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 16 (39).

0.2

3. เยาวภา นียากร (2561). แนวทางการพัฒนาศักยภาพและความ
พร้อมของชุมชนในการเป็นที่พักโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ของหมู่บ้านปอพาน ตาบลพระธาตุอาเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม. การประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยวและการ
โรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 5 “การท่องเที่ยวอีสานผสานชุมชนผลักดัน
ผลิตผลการท่องเที่ยวเมืองรองอย่างยั่งยืน”วันที่ 8 มิถุนายน 2561
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ผลรวมค่าน้าหนักคุณภาพ ร้อยละ 64
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1.6 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
1. ผศ.ธเนศ ศรีสถิตย์
2. อาจารย์ ดร.นันทนา อุ่นเจริญ
3. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง
4. อาจารย์ ศิวดล พัฒนจักร
5. อาจารย์ ธนิดา ละครศรี
6. อาจารย์ ปภาดา อนันต์กีรติการ
7. อาจารย์ กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว
8. อาจารย์ ณัฐนิตย์รดี สวัสดิชวี ิน
9. อาจารย์ เยาวภา นียากร
10. อาจารย์ วรัณ มังสิงห์

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)
1. อาจารย์อภิชาติ คาบุญเรือง
2. อาจารย์ชนิดาภา สุขเจริญ
3. อาจารย์ ดร.สิริสุดา สิริภักดิ์
4. อาจารย์ ดร.อานวย สมตัว
5. อาจารย์จรรยา ดุลยะลา
6. อาจารย์วราลักษณ์ แซ่อึ๋ง
7. อาจารย์กนกกุล มาเวียง
8. อาจารย์นฤทธิพล ศรีสงกา
9. อาจารย์มนทิรา คาดี
10. อาจารย์นิธิกาญจน์ เสนาะเมือง

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)
ไม่มี
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อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
11. อาจารย์สรายุทธ ชัยเลื่องลือ
12. อาจารย์ หริรักษ์ จันทิมะ
13. อาจารย์วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์
14. อาจารย์ชชิ าญา เล่ห์รักษา
15. อาจารย์ ดร.ลินจง โพชารี
16. อาจารย์ ดร.จรินทร์ ฟักประไพ
17. อาจารย์ ดร. กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ
18. อาจารย์พัทธ์ธีรา จินดาประเสริฐ
19. อาจารย์ ดร.โอชัญญา บัวธรรม
20. อาจารย์ ดร. เมษ์ธาวิน พลโยธี
21. อาจารย์ธราธร บุ้งทอง

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)

11. อาจารย์พูลลักษณ์ ตั้งรักษ์วฒ
ั นากุล
12. อาจารย์มนสิชา แก้วนันไชย
13. อาจารย์ชาคริยา ชุมมวล
14. อาจารย์เฉลียว ปราบพารา
15. อาจารย์ดุจตะวัน อินศร
16. อาจารย์ก่อกิจบุญ ฟูคา
17. อาจารย์ ดร. ชัยยนต์ ทองสุขแก้ง

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1.7 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
--ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 -- (เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558)
ข้อที่
เกณฑ์การประเมิน
ผลการดาเนินงาน
1 คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน..6..คน ดังนี้
1.1 จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรมีอาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 6 คน
1.2 คุณวุฒอิ าจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละคนมีคุณวุฒิตรงหรือ
สัมพันธ์กับ สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
1.3 ภาระงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีหน้าที่หลัก คือ การสอน
(45%) การ ค้นคว้าวิจัย (20%) บริการวิชาการ (15%)
และ การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของคณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม (20%)
1.4 ผลงานวิชาการ 5 ปียอ้ นหลัง
อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนมีผลงานทางวิชาการที่
ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และเป็น
ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารงตาแหน่งทาง
วิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

สาขาที่จบ

1.อาจารย์
ดร.ศิริวรรณ
กวงเพ้ง

ป.ตรี
Tourism
ป.โท Hospitality
ป.เอก Tourism
and Hospitality

 ตรงหรือ  มี. 7.เรื่อง

2.อาจารย์
ดร.นันทนา
อุ่นเจริญ

ป.ตรี สาขา
สาขานิเทศศาสตร์
ป.โท สาขา
การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว
ป.เอก สาขา
การจัดการ
ป.ตรี สาขา
การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
ป.โท สาขา
การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

 ตรงหรือ  มี..7..เรื่อง

4. อาจารย์
ปภาดา
อนันต์กีรติ
การ

ป.ตรี สาขา
การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
ป.โท สาขา
การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

 ตรงหรือ  มี..1..เรื่อง

5. อาจารย์
เยาวภา
นียากร

ป.ตรี สาขา
การท่องเที่ยวและ
การโรงแรม
ป.โท สาขา
การจัดการโรงแรม
และการท่องเที่ยว

 ตรงหรือ  มี..4..เรื่อง

6. ผศ.ดร.
ปรีดา ไชยา

ป.ตรี สาขา
ภาษาอังกฤษ
ป.โท สาขา
Communicative
English

 ตรงหรือ  มี..6..เรื่อง

3. อาจารย์
กฤตนพัฒน์
สิงห์สีโว

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

คุณวุฒิ

ผลงานทางวิชาการ
ในรอบ 5 ปี

ชื่อ-สกุล

สัมพันธ์
 ไม่ตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิด
สอน
สัมพันธ์
 ไม่ตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิด
สอน

 ไม่มี
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)

 ไม่มี
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)

 ตรงหรือ  มี..2..เรื่อง
สัมพันธ์
 ไม่ตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิด
สอน
สัมพันธ์
 ไม่ตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิด
สอน
สัมพันธ์
 ไม่ตรง
หรือสัมพันธ์
กับสาขาที่เปิด
สอน
สัมพันธ์
 ไม่ตรง
หรือสัมพันธ์

 ไม่มี
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)

 ไม่มี
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)

 ไม่มี
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)

 ไม่มี
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)
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ป.เอก สาขา
Tourism and
Hospitality
Management

2

จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.1 จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
หลักสูตรปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คนเป็นไปตามเกณฑ์กาหนดคือ
อย่างน้อย 5 คน

3

กับสาขาที่เปิด
สอน

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
มีจานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจานวน.5.คน และไม่
เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น พร้อมทั้งประจาหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา

2.2 ระยะเวลาประจาหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทั้ง 5 คนอยู่ประจา
หลักสูตรนั้นตลอดปีการศึกษา 2560 และ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนไม่ได้เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรอื่นอันเป็นไปตามเกณฑ์ที่ไม่ให้เป็นอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมากกว่า1 หลักสูตรในเวลาเดียวกัน

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จานวน.5.คน ดังนี้

3.1 คุณวุฒิอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่ละคนมีคุณวุฒิตรง
หรือสัมพันธ์กบั สาขาวิชาการจัดการโรงแรม โดยมี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก 2 คน และ ระดับปริญญาโท
3 คนซึ่ง 3 ใน 5 ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(อาจารย์ ดร. ศิริวรรณ กวงเพ้ง อาจารย์ กฤตน์พัฒน์
สิงห์สีโว และ อาจารย์ เยาวภา นียากร) มีประสบการณ์
การทางานในอุสาหกรรมโรงแรมรับผิดชอบสอน
รายวิชาปฏิบัติงานสายงานโรงแรม เช่น วิชาการจัดการ
และดาเนินงานแผนกแม่บ้านโรงแรม และ การจัดการ
และดาเนินงานแผนกอาหารและเครื่องดื่ม
3.2 ภาระงานอาจารย์ประจาหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตรมีหน้าที่หลัก คือ การสอน
(45%) การ ค้นคว้าวิจัย (20%) บริการวิชาการ (15%)
และ การมีส่วนร่วมในการดาเนินงานของคณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม (20%)

3.3 ผลงานวิชาการ 5 ปีย้อนหลัง
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีผลงานทาง
วิชาการที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา และ
เป็นผลงานทางวิชาการที่ได้รับการเผยแพร่ตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนด ในรอบ 5 ปีย้อนหลัง ซึ่งเป็นไปตามตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดในการพิจารณาแต่งตั้งให้บุคคลดารง
ตาแหน่งทางวิชาการอย่างน้อย 1 รายการ ในรอบ 5 ปี
ย้อนหลัง

ชื่อ-สกุล
1.อาจารย์
ดร.ศิรวิ รรณ
กวงเพ้ง

2.อาจารย์
ดร.นันทนา อุ่น
เจริญ

3. อาจารย์
กฤตนพัฒน์
สิงห์สีโว

ผลงานทาง
วิชาการ
ในรอบ 5 ปี

สาขาที่จบ

คุณวุฒิ

ป.ตรี
Tourism
ป.โท
Hospitality
ป.เอก
Tourism and
Hospitality
ป.ตรี สาขา
สาขานิเทศ
ศาสตร์
ป.โท สาขา
การจัดการ
โรงแรมและ
การท่องเที่ยว
ป.เอก สาขา
การจัดการ
ป.ตรี สาขา
การท่องเที่ยว
และ
การโรงแรม
ป.โท สาขา
การจัดการ
โรงแรมและ
การท่องเที่ยว

 ตรงหรือ
สัมพันธ์
 ไม่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิด
สอน

 มี. 7.เรือ่ ง
 ไม่มี
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)

 ตรงหรือ
สัมพันธ์
 ไม่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิด
สอน

 มี..7..เรือ่ ง
 ไม่มี
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)

 ตรงหรือ
สัมพันธ์
 ไม่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิด
สอน

 มี..2..เรือ่ ง
 ไม่มี
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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4. อาจารย์
ปภาดา
อนันต์กรี ติการ

5. อาจารย์
เยาวภา
นียากร

ป.ตรี สาขา
การท่องเที่ยว
และ
การโรงแรม
ป.โท สาขา
การจัดการ
โรงแรมและ
การท่องเที่ยว
ป.ตรี สาขา
การท่องเที่ยว
และ
การโรงแรม
ป.โท สาขา
การจัดการ
โรงแรมและ
การท่องเที่ยว

 ตรงหรือ
สัมพันธ์
 ไม่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิด
สอน

 มี..1..เรือ่ ง
 ไม่มี
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)

 ตรงหรือ
สัมพันธ์
 ไม่ตรงหรือ
สัมพันธ์กับ
สาขาที่เปิด
สอน

 มี..4..เรือ่ ง
 ไม่มี
(รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้าย)

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
4

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
ในปีการศึกษา 2560 เป็นอาจารย์ประจาทั้งหมดไม่มี
อาจารย์พิเศษ โดยอาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจา
ภายในคณะ และ ภายนอกคณะ ดังนี้
4.1 อาจารย์ประจาภายในคณะ
อาจารย์ผู้สอนเป็นอาจารย์ประจาสาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมและอาจารย์ประจาสาขาการจัดการการ
ท่องเที่ยว
โดยอาจารย์สาขาวิชาการจัดการโรงแรมจะ
รับผิดชอบรายวิชาพื้นฐานวิชาชีพ วิชาเฉพาะบังคับ กลุ่ม
วิชาความสนใจเฉพาะ (กลุ่มวิชาการโรงแรม)
ส่วนอาจารย์ประจาสาขาการจัดการการท่องเที่ยวจะ
รับผิดชอบรายวิชาพื้นฐานเฉพาะวิชาชีพ และ กลุ่มวิชา
ความสนใจเฉพาะ (กลุ่มวิชาการท่องเที่ยว)
คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอนภายในคณะล้วนมีคุณวุฒิขั้น
ต่าปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือมีตาแหน่งทางวิชาการ
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่
สัมพันธ์กันหรือในสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
4.2 อาจารย์ภายนอกคณะ
อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะเป็นอาจารย์ประจาสังกัด
คณะต่างๆที่เปิดสอนรายวิชากลุ่มศึกษาทั่วไปและกลุ่ม
ภาษาต่างประเทศโดยคณะต่างจะเป็นผูก้ าหนดอาจารย์
ผู้สอนและการจัดการรายวิชาดังนั้นคุณวุฒิและคุณสมบัติ
อาจารย์ผู้สอนจะเป็นไปตามกระบวนการกาหนดอาจารย์
ผู้สอนของคณะที่อาจารย์ประจานอกคณะสังกัดอยู่

มีอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด .38. คน เป็นอาจารย์ประจา .38
คน และอาจารย์พิเศษ .-. คน ดังนี้
4.1 อาจารย์ประจาภายในคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ชื่อ-สกุล
1.ผศ.ธเนศ
ศรีสถิตย์

2.นายสรายุทธ
มูลอัต

3.นางสาวณัฐ
นิตย์รดี สวัสดิ
ชีวิน

4.นายศิวดล
พัฒนจักร

สาขาที่จบ

คุณสมบัติ

ศศ.บ
(สารสนเทศทั่วไป)
ศศ.บ.
(รัฐศาสตร์)
ศศ.ม.
(พัฒนาชนบทศึกษา)
Diplome de
Tourisme
ค.บ.(ศึกษาศาสตร์ วิชา
ภาษาอังกฤษ)
บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)

 สัมพันธ์กับรายวิชาที่

บธ.บ.(ธุรกิจระหว่าง
ประเทศ)
ศศ.บ.(ปรัชญาและ
ศาสนา)
บธ.ม.(การจัดการ)
บธ.บ.(อุตสาหกรรม
บริการ)
ศศ.ม.(การจัดการ
ท่องเที่ยวและการ

สัมพันธ์กับรายวิชาที่

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สอน
 ไม่สัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน

 สัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน
 ไม่สัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน
สอน
 ไม่สัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน

 สัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน
 ไม่สัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน
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โรงแรม)

5.นายหริรักษ์
จันทิมะ

ศศ.บ.(สารสนเทศทั่วไป)
ศศ.ม.(การจัดการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม)

 สัมพันธ์กับรายวิชาที่

Diploma Hotel and
Tourism
Management
BS.(General Studies)
ศษ.ม.(การศึกษาและ
เทคโนโลยี
7.นางสาวลินจง ศศ.บ.(การท่องเที่ยวและ
โพชารี
การโรงแรม)
ศศ.ม.(การจัดการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม)
ปร.ด.(การจัดการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม)
8.นางสาววันท ศศ.บ.(นิเทศศาสตร์)
กาญจน์ สีมาโร บธ.ม.(บริหารธุรกิจ)
ฤทธิ์

 สัมพันธ์กับรายวิชาที่

9.นางสาว
วรรณา
คาปวนบุตร

ศป.บ. (ศิลปะไทย)
ศศ.ม.(ประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรม)

 สัมพันธ์กับรายวิชาที่

10.นางสาวชิ
ชาญา
เล่ห์รักษา

M.B.A (Marketing)
Certificates in Hotel
Management (Hotel
Casino and Gaming)

 สัมพันธ์กับรายวิชาที่

6.นายวรัณ มัง
สิงห์

สอน
 ไม่สัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน
สอน
 ไม่สัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน

 สัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน
 ไม่สัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน

 สัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน
 ไม่สัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน
สอน
 ไม่สัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน
สอน
 ไม่สัมพันธ์กับรายวิชาที่
สอน

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
5

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กาหนด

ปีการศึกษา 2560 เปิดรับนิสิตใหม่เป็นรุ่นแรกของ
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรม (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมมีการปรับปรุงครั้ง
ล่าสุดในปีการศึกษา 2554 และเปิดรับนิสิตในปี การศึกษา
2555 และครบวงรอบปรับปรุงหลักสูตรในปีการศึกษา
ดังนั้นในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร

สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ข้อที่

เกณฑ์การประเมิน

ผลการดาเนินงาน

ได้ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร โดยผ่านความเห็นชอบจาก
กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหาสาคามในการประชุมครั้งที่
7/ 2560 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2560 (เอกสารแนบ 1.3)

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หมวดที่ 2 อาจารย์
2.1 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.2-ประเด็น
2.1.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2.1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ข้อมูล
ร้อยละ 40 (2/5) x 100

คะแนนประเมิน
(40/20) x 5 = 5.00

ร้อยละ 0 (2/5) x 100
ร้อยละ 64 (3/5) x 100

(0/0) x 5 = 0.00

คะแนนเฉลี่ย

(64/20) x 5 = 5.00
3.33

2.2 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
เป้าหมาย หลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์
การดาเนินงาน
ในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรจะมีกระบวนการดังนี้
1. หลักสูตรฯ วิเคราะห์จานวน คุณวุฒิ และคุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรว่าเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานกากับหลักสูตรฯ
2. หลักสูตรฯ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตร
3. หลักสูตรเสนอให้คณะกรรมการประจาคณะ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร
4. คณะเสนอเรื่องการขอปรับปรุงหลักสูตรต่อรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เพื่อพิจารณาเสนอให้
กรรมการวิชาการพิจารณา
5. กรรมการวิชาการเสนอสภามหาวิทยาลัย ให้ความเห็นชอบรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรชุดใหม่
มหาวิทยาลัยแจ้งให้สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเพื่อทราบ
การประเมินกระบวนการ
ผลการดาเนินงาน
จากกระบวนการข้างต้นทาให้หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมมีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
และคุณสมบัติว่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกากับหลักสูตรของ สกอ. (เอกสารแนบ 1.5)
ระบบการบริหารอาจารย์

เป้าหมาย 1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอยู่ครบวงรอบปีการศึกษา
2. อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการดาเนินงานบริหารจัดการหลักสูตร
การดาเนินงาน
1. การดารงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
เพื่อให้หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีการคงอยู่ตลอดวงรอบปีการศึกษา 2560 อาจารย์ประจา
หลักสูตรประจาปีการศึกษา 2559 ได้มีการประชุมหารือ ก่อนเริ่มต้นปีการศึกษา 2560 เพื่อขอการยืนยันจาก
อาจารย์ทั้ง 5 คน ในการปฏิบัติภารกิจเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแก่สาขาวิชาการจัดการโรงแรมในปี
การศึกษา 2560 ซึ่งในการประชุมต้นปีการศึกษา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรปีการศึกษา 2560 ยังคงเป็น
ดังรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบที่ได้ระบุใน มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
ปรับปรุง พ.ศ 2560 ต่อมาเนื่องจากนโยบายของผู้บริหารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมจึงส่งผลให้มีการ
ปรับรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร โดยอาจารย์ ดร.นันทนา อุ่นเจริญ ได้รับการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ธเนศ ศรีสถิตย์ ตามมติที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมครั้งที่ 8/2560 สภามหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 (เอกสารแนบ 1.4)
2. การบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การบริหารอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะแบ่งเป็น 2 ระดับ คือ การกาหนดกรอบภาระงานระดับคณะ
และ ระดับหลักสูตร
2.1 การกาหนดกรอบภาระงานระดับคณะ
ภาระงานของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับคณะนั้น จะสอดคล้องกับกรอบเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ (ป 01. – ป.04) ชึ่งจะกาหนดกรอบภาระงาน คือด้านการสอน (45 %)
ด้านการวิจัย (20 %) ด้านการบริการวิชาการ และ ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม (15 %) การมีส่วนร่วม
และภาระงานด้านอื่นๆของคณะ (10%) และ งานบริหารหลักสูตร (10%)
2.2 การกาหนดกรอบภาระงานระดับหลักสูตร
ในระดับหลักสูตรอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีการประชุมจัดทาแผนกิจกรรมกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การดาเนินงานของการบริหารหลักสูตร เช่น กิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ และ กิจกรรมส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพของนิสิตสาขาการจัดการโรงแรม จากนั้นสรุปกิจกรรมและงบประมาณเสนอแผนงบประมาณ
ระดับคณะเพื่อพิจารณาต่อไป (เอกสารแนบ 1.6)
ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงานข้างต้นการบริหารระบบอาจารย์ของหลักสูตรเป็นไปตามเป้าหมาย คือ
1. แม้ระหว่างปีการศึกษาจะมีการปรับเปลี่ยนรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแต่หลักสูตรยังมีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรคงอยู่อย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาของปีการศึกษาทาให้มีอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปฏิบัติงานครบตามจานวน 5 คน ในวงรอบปีการศึกษา 2560
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้มีส่วนร่วมในการรับผิดชอบกิจกรรมและโครงการต่างๆภายในสาขาวิชาการ
โรงแรม
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

เป้าหมาย อาจารย์ผู้รับผิดชอบได้เข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

20

ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ภายใต้ระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์
และบุคลากรของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีดาเนินการดังนี้
1. คณะผู้บริหารประจาคณะมีการจัดทางบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรให้
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงานของคณะและมหาวิทยาลัย
2. ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมต่างๆผ่านระบบ EDS และแจ้งเพื่อทราบในวาระการประชุมคณาจารย์
ทั้งระดับคณะและสาขาวิชาการจัดการโรงแรม
3. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคณาจารย์ในสาขาวิชาซึ่งในการประชุมคณาจารย์สาขาวิชาการจัดการ
โรงแรมแต่ละครั้งจะเปิดโอกาสให้อาจารย์ที่ได้เข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆในวงรอบการประชุมที่ผ่าน
มาได้สรุปสาระและประโยชน์ของโครงการอบรมที่ได้เข้าร่วมและเปิดโอกาสให้คณาจารย์ของสาขา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ที่ได้เข้าร่วมโครงการ
4. หลักสูตรฯ ร่วมกับคณะฯ ประเมินและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน เพื่อจัดทาแผนบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ในวงรอบถัดไป
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในวงรอบ 2560 นี้ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ประจาหลักสูตรทุกคนได้เข้าร่วมโครงการอบรมต่างๆอย่างน้อยคนละ 1 ครั้ง หรือ คิดเป็นร้อยละ 100
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้เข้าร่วม “โครงการเตรียมความพร้อมการจัด
การศึกษาสาขาวิชาการจัดการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง 2560” เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและการเขียน มคอ. 7 จึงทาให้อาจารย์แต่ละคนมีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรมากยิ่งขี้น (เอกสารแนบ 1.7)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ. 3..คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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2.3 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยู่ของอาจารย์
เป้าหมาย จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน อยู่ครบวงรอบปีการศึกษา 2560
การดาเนินงาน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2555
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดระยะเวลาดาเนินการการจัดการเรียนการสอน และในปีการศึกษา
2560 มีการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบครบทั้งหมด 5 คน ตลอดหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
จากดาเนินงานในลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นการคงอยู่ของอาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง หรือเท่ากับ
ร้อยละ 100 จากจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรทั้งหมด
ตาราง แสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ปีการศึกษา 2555 – 2560
ปีการศึกษา
จานวนอาจารย์คงอยู่
ร้อยละ
2555
5 คน
100
2556
5 คน
100
2557
5 คน
100
5 คน
100
2558
5 คน
100
2559
5 คน
100
2560
ความพึงพอใจของอาจารย์
เป้าหมาย อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรอยู่ในระดับ 3.51 ขึ้นไป
การดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีส่วนร่วมในการวางแผน กากับดูแล
ประเมินผล และทบทวนผลการดาเนินงาน การปรับปรุงกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เพื่อการดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้ทราบถึงความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร จึงได้มีการการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตร สาขาการจัดการโรงแรม ทั้ง 5 คน
มีอาจารย์ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 5 คน ในภาพรวมพบว่า อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 (มาก) ซึ่งมากว่าปีการศึกษา 2559 คือ ความพึงพอใจอยู่ที่ระดับ 3.25 (ปาน
กลาง)
ผลการดาเนินงาน
จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะพบว่าสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559
เป็นอย่างมากซึ่งอาจจะเป็นผลมาจากการนาผลการประเมินความพึงพอใจของปีการศึกษา 2559 นาเข้าที่
ประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อพิจารณาผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข
การบริหารหลักสูตรในวงรอบปีการศึกษา 2560
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ.3..คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

22

หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต
3.1 รายงานผลการดาเนินงาน การรับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-ผลการดาเนินงาน
การรับนิสิต
เป้าหมาย นิสิตใหม่ปีการศึกษา 2560 จานวน 350 คน
การดาเนินงาน
1.การรับนักศึกษา ระบบโควตารับตรง และระบบ Admissions หลักสูตรฯดาเนินการตามระบบ
มหาวิทยาลัย และกาหนดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม
2.การรับนักศึกษาโครงการที่คณะดาเนินการเอง หลักสูตรฯดาเนินการตามระบบของคณะ และ
กาหนดบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเหมาะสม
ขั้นตอนกระบวนการรับ (ระบบ)
ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
1.การกาหนดเป้าหมายจานวนที่รับและคุณสมบัติของ
มหาวิทยาลัย/คณะ/อาจารย์ประจาหลักสูตร
ผู้สมัคร
 เป้าหมายผู้สมัครในปี 2560 มีจานวนไม่น้อย
กว่าปีการศึกษา 2559 คือ ปี 2559 มีผู้สมัคร
1,299 คน
2.กาหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัย/ คณะ/ อาจารย์ประจาหลักสูตร/
 หลักสูตรร่วมประชุมวางแผนกาหนดเวลาการ
อาจารย์ประจาสาขา
ประชาสัมพันธ์กับวิชาการของคณะโดย
หลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ คือ
- มอบหมายอาจารย์ตัวแทนหลักสูตรเข้าร่วม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับงานส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย (Road show)
- มอบหมายอาจารย์ตัวแทนหลักสูตรร่วม
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับงานวิชาการของคณะ
- ร่วมออกแบบและเนื้อหาการประชาสัมพันธ์
หลักสูตรในแผ่นพับประชาสัมพันธ์ และโปสเตอร์
3.ประกาศรับสมัคร
มหาวิทยาลัย/ คณะ
4.ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
คณะฯ/มหาวิทยาลัย
5.ออกข้อสอบและดาเนินการสอบข้อเขียน
อาจารย์ประจาหลักสูตร
6. ตรวจข้อสอบ
อาจารย์ประจาหลักสูตร
7. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
มหาวิทยาลัย
8. สอบสัมภาษณ์
อาจารย์ประจาหลักสูตร
9. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาและ
มหาวิทยาลัย
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
รายงานตัว
10. ประกาศรับสมัครรอบที่ 2 และดาเนินการตามข้อ
มหาวิทยาลัย/ คณะ
5-9 อีกครั้ง
11. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
มหาวิทยาลัย/ คณะ/ อาจารย์ประจาหลักสูตร/
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่หลักสูตรจะเข้าร่วมกับทาง
อาจารย์ประจาสาขา
มหาวิทยาลัยและคณะดังนี้ 1.) มีอาจารย์ตัวแทนจาก
หลักสูตรเข้าร่วมต้อนรับนิสิตใหม่จัดโดยส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย 2.) มีอาจารย์ของหลักสูตรเข้าร่วมการ
ปฐมนิเทศ
ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อพบปะ
พูดคุยกับนิสิตใหม่
และ 3.) มีตัวแทนอาจารย์สาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรม
แนะแนวการลงทะเบียนและวางแผนการเรียนของ
วิชาการคณะเพื่อให้ความรู้แก่นิสิตใหม่ถึงรายวิชา
ต่างๆในสาขาและแนวทางการประกอบอาชีพเมื่อ
สาเร็จหลักสูตรแล้ว
ผลการดาเนินงาน
จากกระบวนการรับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2560 ข้างต้นมีนักเรียนสมัครและเข้ามารับการสัมภาษณ์ทั้งสิ้น
1349 คน ซึ่งมากกว่าปีการศึกษา 2559 (1299) จานวน 50 คน โดยมีจานวนนิสิตใหม่ในปีการศึกษา 1/2560
จานวนทั้งสิ้น 487 คน มากกว่าปีการศึกษา 2559 (461 คน) จานวน 26 คน ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กาหนด
ไว้ คือจานวน 350 คน
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

เป้าหมาย นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรการเรียนการสอนและทัศนคติที่ดีต่อวิชาชีพการ
โรงแรม
การดาเนินงาน
จากเดิมในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ภายใต้โครงการที่งานวิชาการ
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมจัดขึ้น ได้แก่กิจกรรมงานวิชาการพบนิสิใหม่ซึ่งโดยทั่วไปเจ้าหน้าที่ฝ่าย
วิชาการจะแนะนากว้างๆเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอน การลงทะเบียนของนิสิต และ การพบอาจารย์
ตัวแทนจากหลักสูตรต่างๆของคณะ แต่ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้จัดโครงการเฉพาะนิสิตใหม่ปี
การศึกษา 2560 สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ชื่อโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่หลักสูตรสาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมประจาปีการศึกษา 2560 (เอกสารแนบ 1.7) ซึ่งกิจกรรมในโครงการจะเป็นฐานการเรียนรู้
จานวน 4 ฐานการเรียนรู้ ได้แก่
ฐานการเรียนรู้ที่ 1: วิถีชีวิตนิสิตในรั้วมหาวิทยาลัยเรียนอย่างไรให้มีความสุข
ฐานการเรียนรู้ที่ 2: การจัดการเรียนรู้สู่ความสาเร็จในอาชีพการโรงแรม
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
ฐานการเรียนรู้ที่ 3: นิสิตใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาอาจารย์
ฐานการเรียนรู้ที่ 4: กิจกรรมเพื่อการพัฒนานิสิต
แต่ละฐานการเรียนรู้จะส่งเสริมให้นิสิตใหม่ได้เข้าใจระบบการเรียนการสอน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย
และมีทัศนคติที่ดีต่อไปในการเรียนสายวิชาชีพการโรงแรม
ผลการดาเนินงาน
จากการจัดชื่อโครงการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมประจาปีการศึกษา
2560 มีนิ สิ ตใหม่และอาจารย์ ป ระจ าสาขาวิช าการจัดการโรงแรม เข้าร่ว มไม่น้อยกว่า 80% เป็นไปตาม
เป้าหมายที่โครงการตั้งไว้ และ อาจารย์ประจาสาขาเข้าร่วมโครงการ กิจกรรมในวงรอบนี้จะประเมินจากการ
เปิดโอกาสให้นิสิตใหม่ซักถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆและข้อสงสัยในการเรียนการสอนและการดาเนินชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัยซึ่งการตอบข้อซักถามและข้อสงสัยต่างๆช่วยให้นิสิตใหม่เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
เนื่องจากการจัดโครงการในปีนี้ช้ากว่าที่กาหนดกว่าแผนงานคือ โครงการควรจัดในเดือน ตุลาคม 2560 แต่
เนื่องจากภาคการศึกษาต้น 2560 นิสิตมีกิจกรรมเป็นจานวนมาก โครงการจึงได้เลื่อนไปจัดในภาคปลายซึ่ง
นิสิตส่วนใหญ่ได้เรียนไปแล้ว 1ภาคการศึกษา แต่ข้อดีก็คือ ในระหว่างการจัดโครงการนิสิตสามารถนาปัญหาที่
ตนประสบในภาคเรียนต้นมาพูดคุยในโครงการ ดังนั้นในปีการศึกษา 2561 จะได้มีการปรับระยะเวลาการจัด
โครงการและหัวข้อกิจกรรมให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเตรียมความพร้อมนิสิตใหม่ยิ่งขึ้น
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ.3.คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
3.2 ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2555
2556
2557
2558
2559
2560

ปีการศึกษา

จานวนที่ประกาศรับ

จานวนผู้สมัคร

จานวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา

จานวนผู้มารายงานตัว

จานวนที่ลงทะเบียนเรียน

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

300

-

300

1141

-

1141

914

-

914

291

-

291

299

-

299

300

-

300

1116

-

1116

748

-

748

412

-

412

375

-

375

300

-

300

1069

41

1110

475

31

506

320

28

348

320

28

348

300

-

300

1236

31

1267

743

21

764

457

20

477

427

20

447

300

-

300

1268

31

1299

724

26

750

473

24

497

437

24

461

350

-

350

1349

-

1349

763

-

763

487

-

487

487

-

487

จานวนนิสิตคงอยู่
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ที่รับเข้า

2555

2555
2556
2557
2558
2559
2560

2556

2557
รวม

ปกติ

พิเศษ

2558

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

299

-

299

251

-

251 237

4

241 226

4

375

-

375

316

2

318 279

320

28

348

2560

2559
รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

230 226

4

230

2

-

2

3

282 268

3

271

8

1

9

319

27

346 288

27

315 246

-

246

427

20

447

416

20

436 358

-

358

437

24

461

388

-

388

427

-

427

จานวนนิสิตสาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2555
2556
2557
2558
2559
2560

จานวนที่รับเข้า
2555

จานวนที่รับเข้า
2556
รวม

จานวนที่รับเข้า
2557
ปกติ

พิเศษ

รวม

จานวนที่รับเข้า
2558
ปกติ

พิเศษ

จานวนที่รับเข้า
2559

รวม

ปกติ

จานวนที่รับเข้า
2560

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

300

-

300

300

-

300 300

-

300 300

-

187 300

-

19

300

-

6

300

-

300

300

-

300 300

-

300 300

-

228 300

-

34

300

-

300

300

-

-

300

-

5

300

-

24

300

-

-

300

-

16

300

-

4

300

-

-

300

-

6

300

-

-

3.3 รายงานผลการดาเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.2-ผลการดาเนินงาน
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี

เป้าหมาย ให้นิสิตมีความพึงพอใจต่อการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51
การดาเนินงาน
ในการควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรีนั้น การดาเนินงานจะ
เป็นไปตามระบบของมหาวิทยาลัยและคณะโดยมีคณาจารย์และบุคลากรฝ่ายสนับสนุนของคณะเป็นกลไกใน
การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นิสิตปริญญาตรี
(1) ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการโรงแรมมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้
1.1 การกาหนดอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักสูตรได้มีการประชุมวางแผนร่วมกับทางฝ่ายวิชาการของคณะเพื่อกาหนดภาระอาจารย์ที่ปรึกษา
โดยดูจากฐานข้อมูลนิสิตในที่ปรึกษาของอาจารย์แต่ละท่านเพื่อมอบหมายการดูแลนิสิตในที่ปรึกษาต่อไปโดย
ทางฝ่ายวิชาการดาเนินการมอบหมายนิสิตในที่ปรึกษาแก่อาจารย์แต่ละท่านตามจานวนที่เหมาะสม
1.2 บทบาท หน้าที่ และ ภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษา
หลักสูตรจะจัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาของนิสิตใหม่เข้าร่วมกิจกรรมการปฐมนิเทศ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน

ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรมเพื่อพบปะพูดคุยกับนิสิตใหม่และ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการ
ลงทะเบียนและวางแผนการเรียนของวิชาการคณะอาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งให้นิสิตทราบถึงบทบาท หน้าที่
และ ความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษาที่มีต่อนิสิตตลอดหลักสูตรและเปิดโอกาสให้นิสิตใหม่ได้พบปะ
พูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตน
1.3 การดาเนินงานดูแลนิสิตในที่ปรึกษา
หลักสูตรมีการระบบการดาเนินงานดูแลนิสิตในสาขาโดยทั่วไปดังนี้
- นิสิตใหม่ทุกคนต้องเข้ามาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อรับสมุดประจาตัวนิสิตในที่ปรึกษาเพื่อให้นิสิต
ได้พบอาจารย์ที่ปรึกษาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน
- แจ้งช่องทางในการเข้าถึงอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอรับคาปรึกษา เช่น ผ่าน line application
facebook e-mail sms ติดต่อทางโทรศัพท์ เป็นต้น
- อาจารย์ที่ปรึกษาแจ้งตารางเวลาสาหรับนิสิตในที่ปรึกษาเข้าพบในแต่ละภาคการศึกษาผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น facebook ของงานวิชาการคณะ หรือของอาจารย์ ติดแจ้งหน้าห้องพัก
อาจารย์ หรือ ผ่านระบบลงทะเบียนของนิสิต
- ใช้ระบบลงทะเบียนนิสิตของมหาวิทยาลัยซึ่งอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถส่งข้อความ หรือ ล็อค
ระบบลงทะเบียนผ่านระบบนี้ได้ในกรณีที่ต้องการให้นิสิตที่มีความเสี่ยง เช่น ผลการเรียนระดับ
ใกล้ต่ากว่าเกณฑ์เพื่อให้นิสิตต้องเข้ามาพบอาจารย์ที่ปรึกษาหาทางแก้ปัญหาต่อไป
ผลการดาเนินงาน
จากระบบอาจารย์ที่ปรึกษาข้างต้นในวงรอบที่ผ่านมาพบว่า
- ก่อนเริ่มลงทะเบียนในทุกภาคเรียน จะมีนิสิตมาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอคาแนะนาในการ
วางแผนการเรียน เช่น การเลือกวิชาลงทะเบียนเรียน จานวนรายวิชาที่ควรจะลงทะเบียน ควรจะออกฝึกงาน
ตาแหน่งอะไรและที่ไหนรวมถึงปัญหาทางวิชาการ ที่เกิดขึ้นในภาคเรียนที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้นิสิตสามารถวาง
แผนการเรียนได้มีประสิทธิภาพและสาเร็จการศึกษาตามแผนที่นิสิตวางไว้
- นิสิตที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ต่าระบบลงทะเบียนจะแจ้งอัตโนมัติให้นิสิตเข้าพบอาจารย์ที่
ปรึกษาดังนั้นนิสิตจึงต้องเข้ามาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาพูดคุยถึงปัญหาในการเรียนของ
นิสิต ช่วยแนะนาและวางแผนการเรียนซึ่ง ช่วยให้นิสิตสามารถวางแผนการเรียนได้มีประสิทธิภาพและสาเร็จ
การศึกษาตามแผนที่นิสิตวางไว้
เมื่อสิ้นปีการศึกษาคณะได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจนิสิตต่ออาจารย์ที่ปรึกษา ของนิสิตหลักสูตร
การจัดการโรงแรม ซึ่งมีนิสิตจาก 4 ชั้นปีตอบแบบสอบถามทั้งหมด 329 คน ในภาพรวมพบว่า นิสิตมีความพึง
พอใจค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 (ระดับมาก) ซึง่ มากกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ไม่น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 3.51 (ระดับมาก)
โดยนิสิตมีความพึงพอใจใน 2 ประเด็น คือ การชี้แจงข้อปฏิบัติแก่นิสิต และ อาจารย์ที่ปรึกษาประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี อยู่ที่ค่าเฉลี่ย 4.24 (ระดับมาก) ส่วนที่นิสิตให้ค่าเฉลี่ยคะแนนน้อย คือ ประเด็นเกี่ยวกับ การให้
คาแนะนาเกี่ยวกับทุนการศึกษา มีค่าเฉลี่ยที่ 3.61 (ระดับมาก) ประเด็นเหล่านี้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะ
นาไปปรับปรุงการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นิสิตในสาขาต่อไป
การพัฒนาศักยภาพนิสติ และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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เป้าหมาย นิสิตมีทักษะความรู้ทางสายงานโรงแรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
การดาเนินงาน
เพื่อให้นิสิตเกิดทักษะความรู้ทางสายงานโรงแรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ศักยภาพและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรมีระบบและกลไกในการดาเนินงานดังนี้
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ระบบ
1. ทักษะด้านการเรียนรู้และ หลักสูตรมีรายวิชา1001 308
นวัตกรรม
นวัตกรรมการบริการซึ่งเป็นวิชา
ที่จะเน้นนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ต่างๆ
2. ทักษะสารสนเทศ สื่อ
หลักสูตรมีรายวิชา1002 326
เทคโนโลยี
เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
ธุรกิจโรงแรมและทีพ่ ัก
หลักสูตรมีรายวิชาต่างๆที่
3. ทักษะชีวิตและอาชีพ
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะ
ด้านอาชีพในอุตสาหกรรม
โรงแรม เช่น รายวิชา
1002 122 การจัดการงานบาร์
และเครื่องดื่ม และรายวิชา
1002 223 การดาเนินงานและ
การจัดการครัว เป็นต้น

กลไก
มคอ 3. ของรายวิชาที่จะให้ความรู้และสอดแทรกการวิเคราะห์ การใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจและการดาเนินชีวิต

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

ผลการดาเนินงาน
จากระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนิสติ และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21ในปีการศึกษา 2560
หลักสูตรได้มีนิสติ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอันแสดงถึงศักยภาพของนิสิตในการนาความรู้และทักษะทีไ่ ด้จากห้องเรียนมาสู่การ
ปฏิบัติในสายวิชาชีพการโรงแรมอย่างเป็นรูปธรรม ได้แก้การส่งนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะต่าง เช่น โครงการ
ประกวดอาหารและเครื่องดื่มเพื่อการสื่อสาร KHORAT GEOPARK การรังสรรค์ศลิ ปวัฒนธรรมท้องถิ่นก้าวสู่มหานครแห่ง
บรรพชีวินโลก สู่ UNESCO GLOBAL GEOPARK ดาเนินโครงการโดย อาจารย์วรัณ มังสิงห์ อาจารย์สรายุทธ ชัยเลื่องลือ
และนางสาวเครือจิต เจริญแสน มีนิสิตไปร่วมแข่งขันจานวน 9 คน ได้รางวัลกลับมาจานวน 5 รางวัล
ทั้งนี้คณะได้ติดตามตรวจสอบการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนิสิต
จากรายงานสรุปการดาเนินงาน เพื่อนาผลที่ได้ไปหาแนวทางปฏิบัตใิ นการวางแผนในปีการศึกษาต่อไป เพื่อจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอ และรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมของนิสติ ให้มีทักษะที่เข้มแข็งมากขึ้น
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ..2..คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

3.4 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ --ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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หลักสูตรสาขาการจัดการโรงแรม มีผู้สาเร็จการศึกษา (ปีการศึกษา 2559) จานวน 262 คน ดาเนินการ
สารวจผลการประเมินคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิต จานวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 21.37 ของผู้สาเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน (คะแนนเต็ม 5) เท่ากับ 3.97 รายละเอียด
ดังตาราง
ที่
1
2
3
4
5

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

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
4.29 คะแนน
3.73 คะแนน
4.03 คะแนน
4.17 คะแนน
3.64 คะแนน
3.97 คะแนน

3.5 รายงานผลการดาเนินงาน ข้อมูลภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิต --ตัวบ่งชี้ที่ 2.2
ข้อมูลพืน้ ฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ)
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร
ร้อยละ การได้งานทา 86.40 สรุปคะแนนประเมินตนเอง (เต็ม 5)

จานวน
262
261
216
184
32

ร้อยละ
100
82.44
85.19
14.81

10
4.62
1
0.95
4.32 คะแนน

หมายเหตุ จานวนผู้ที่ยังไม่มีงานทา (ใช้ข้อมูลผู้สาเร็จการศึกษาระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 2559 – 31 ก.ค. 2560)

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

29

3.6 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยูข
่ องนิสิต
หลังจากหลักสูตรถึงวงรอบการปรับปรุงในปี พ.ศ. 2554 และเปิดรับนิสิตปีแรกในปี พ.ศ 2555 หรือนิสิต
รหัส 55 ซึง่ จะสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ 2555 ในปีการศึกษา 2558 นิสิตรหัส 56
ในปีการศึกษา 2559 และ นิสิตรหัส 57 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีจานวนคงอยู่ ณ ปีสุดท้ายของ
หลักสูตร เฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยละ 82
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า

จานวนที่รับเข้า / ร้อยละ

2555
2556
2557
2558
2559
2560

300 (100%)
375 (100%)
337 (100%)
450 (100%)
478 (100%)
440 (100%)

จานวนคงอยู่ ณ ปีสุดท้าย
ของหลักสูตร/ร้อยละของ
จานวนที่รับเข้า
288 (96.00%)
271 (72.26%)
274 (81.30%)
*ปีการศึกษา 2561
*ปีการศึกษา 2562
*ปีการศึกษา 2563

* ยังไม่มีการเก็บข้อมูล

ตารางเปรียบเทียบ อัตราการคงอยูข่ องนิสิตระหว่างปีการศึกษา 2555 - 2560
ปีการศึกษา

จานวนรับเข้า

จานวนที่ลาออกและตัดชื่อออกสะสม
จนถึงสิ้นปีการศึกษา 2560

ร้อยละอัตราการคงอยู่

2555
2556
2557
2558
2559
2560

300
375
337
450
478
440

76
105
63
71
66
13

74.67
72.00
81.31
84.22
86.19
97.05

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนิสิต
1. การลาออก มีสาเหตุจาก
- นิสิตมีปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายในการเรียน
- นิสิตพบว่าสาขาวิชาที่เรียนไม่ตรงกับความต้องการ
2. การพ้นสภาพนิสิต
- นิสิตขาดความรับผิดชอบในการเรียนจึงทาให้มีผลการเรียนต่า
- นิสิตขาดทักษะการปรับตัวในสังคมการเรียนระดับมหาวิทยาลัย
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ผลการดาเนินงาน
การสาเร็จการศึกษา

จากตารางเปรียบเทียบอัตราการสาเร็จการศึกษาของนิสิตสาขาการจัดการโรงแรมระหว่างปีการศึกษา 2558 2560 ซึ่งเป็นเกณฑ์สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของนิสิตที่เข้ารับการศึกษาในปีการศึกษา 2555 -2557 พบว่า
การสาเร็จการศึกษาของนิสิตสาขาการจัดการโรงแรม รหัส 55 มีอัตราการสาเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ในปีการศึกษา
2558 และรหัส 56 อยู่ที่ประมาณร้อยละ 60 หรือระดับปานกลาง (ร้อยละ 60-67) ส่วนในปีการศึกษา 2560 ซึ่งนิสิต
รหัส 57 ที่ถึงเกณฑ์สาเร็จการศึกษานิสิตส่วนใหญ่จะเสร็จสิ้นจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในเดือนมิถุนายน 2560
ดังนั้นร้อยละอัตราการสาเร็จการศึกษาจึงยังอยู่ระดับน้อยมาก

ตารางเปรียบเทียบอัตราการสาเร็จการศึกษา
ปีการศึกษา

จานวนรับเข้า

2555
2556
2557
2558
2559
2560

300
375
337
450
478
440

จานวนที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร

2558
187
-

2559
19
228
5
16
-

2560
6
34
24
4
-

ร้อยละอัตราการสาเร็จการศึกษา
ตามเกณฑ์ (ปีที่สาเร็จการศึกษา)

62.33 (ปี 2558)
60.80 (ปี 2559)
7.12 (ปี 2560)
0.88 (ปี 2560)
ยังไม่สาเร็จการศึกษา
ยังไม่สาเร็จการศึกษา

ความพึงพอใจต่อกระบวนการรับนิสิตและกระบวนการส่งเสริมและพัฒนานิสิต

ในปีการศึกษา 2559
จากการสารวจความพึงพอใจของนิสิตชั้นปีที่ 4 จานวน 232 คนต่อหลักสูตรเกี่ยวกับ 3 ประเด็น คือ
ด้านเนื้อหารายวิชา ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ในภาพรวมพบว่า นิสิตมีความพึงพอใจในระดับมากมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 ซึ่งระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรในภาพรวมสูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2559 ซึ่ง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 ดังนั้นระดับความพึงพอใจของนิสิตต่อหลักสูตรมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในปีการศึกษา 2560
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ.3.คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
4.1 ข้อมูลรายวิชา
ภาคการศึกษา 1/2560
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา A B+ B C+ C D+ D

F S U W

จานวนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียน

จานวนนิสิต
ที่สอบผ่าน

1.เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับอุตสาหกรรม
โรงแรมและการท่องเที่ยว

1/2560

28 55 96 177 63 3

1 13 0 0 0

436

423

2.ผลิตภัณฑ์และบริการ
พิเศษทางการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

1/2560

14 56 33 9

1

0

0

0 0 0 0

113

113

3.ขนมอบ

1/2560

7

3

1

0

0 0 0 0

45

45

4.การจัดการธุรกิจไมซ์

1/2560

14 42 22 19 9

3

0

1 0 0 0

110

109

5.การดาเนินงานและการ
จัดการครัว

1/2560

8

15 18 14 34 42 88 4 0 0 0

223

219

6. อาหารไทยและอาหาร
ท้องถิ่น

1/2560

5

3

7.การจัดการงานบริการ
ส่วนหน้า

1/2560

21 57 113 151 8

8.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ไวน์

1/2560

6

9.การจัดการบาร์และ
เครื่องดื่ม

15 12 7

9 13 12 5

3

0 0 0 0

50

50

0

0

1 0 0 0

351

350

0

0

0 0 0 0

57

57

1/2560

20 48 112 147 22 1

0

2 0 0 0

352

350

10.ธุรกิจโรงแรมเบื้องต้น

1/2560

25 74 105 100 76 43 24 16 0 0 0

463

447

11.เตรียมฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ

1/2560

0

0 298 0 0

298

298

12.บุคลิกภาพและการ
พัฒนาตนเองสาหรับสาย
วิชาชีพการโรงแรม

1/2560

48 129 172 58 14 13

7 12 0 0 0

453

441

13.การวางแผนและพัฒนา
ธุรกิจโรงแรม

1/2560

31 73 99 91 2

0

296

296

12 16 23 0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0
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ภาคการศึกษาที่ 2/2560
ภาค
การศึกษา

A B+ B C+ C D+ D

F S U W

จานวนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียน

จานวนนิสิต
ที่สอบผ่าน

1.ขนมอบ

2/2560

8

13 9

3

3

0

0

0 0 0 0

36

36

2.ผลิตภัณฑ์และบริการ
พิเศษทางการท่องเที่ยว
และการโรงแรม

2/2560

4

10 10 6

0

0

0

0 0 0 0

30

30

3.การจัดการสปา

2/2560

4

13 16 2

0

0

0

0 0 0 0

35

35

4.เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาหรับธุรกิจโรงแรมและที่
พัก

2/2560

38 91 87 89 34 5

2

0 0 0 0

346

346

12 18 19 27 32 26 37 1 0 0 0

172

171

3

6

0 0 0 0

42

42

9

37 84 112 102 52 20 12 0 0 0

428

416

ชื่อรายวิชา

5.การดาเนินงานและการ
จัดการครัว

2/2560

6.อาหารไทยและอาหาร
ท้องถิ่น

2/2560

7.การสื่อสารข้าม
วัฒนธรรมเพื่อการบริการ
และการจัดการโรงแรม

2/2560

8.การจัดซื้อและการ
ควบคุมต้นทุน

2/2560

9.การจัดการธุรกิจไมซ์

5

7 14 3

4

11 11 15 18 13 3

1

0 0 0 0

72

72

2/2560

10

1

1 0 0 0

38

37

10.อุตสาหกรรมการ
โรงแรมและการท่องเที่ยว

2/2560

42 41 72 71 46 45

37 97 3 0 0

454

357

11.กลยุทธ์ผู้นาธุรกิจ
โรงแรม

2/2560

24 34 40 50 25 4

0

1 0 0 2

180

179

12.การจัดการที่พัก
ประเภทใหม่

2/2560

10 27 20 8 22 0

0

0 0 0 1

88

87

13.การจัดการภัตตาคาร
และการจัดเลี้ยง

2/2560

16 43 175 66 43 20

5 12 0 0 2

382

368

14.การดาเนินงานและการ
จัดการบริการส่วนหน้า

2/2560

32

73 101 101 55 21 19 20 0 0 0

422

402

15.การขายและการตลาด
สาหรับธุรกิจโรงแรม

2/2560

126 115 59 33 14 0

16.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
ไวน์

2/2560

19 25 9 10 12 0

9

9

1

3

4

0

2 0 0 1

350

347

0

0 0 0 0

75

75
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4.2 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

1001 309 ระบบ 2/2560
สารสนเทศ
สาหรับ
อุตสาหกรรม
บริการ

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

มีจานวนนิสิตได้ การทวนสอบ
เกรด A เป็น
จานวนมาก (ร้อย
ละ 41.86

เหตุที่ทาให้ผดิ ปกติ

มาตรการแก้ไข

สัดส่วน

4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้

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

ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา
ผลการประเมินตนเองตาม
1/2560
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.97 –
4.32อยู่ในระดับมากทีส่ ุด
2. การพัฒนาบุคลิกภาพใน
- ผลการประเมินตนเองตาม
1/2560
อุตสาหกรรมบริการ
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.96 –
4.38อยู่ในระดับมาก
3. การดาเนินงานและการจัดการครัว
- ผลการประเมินตนเองตาม
1/2560
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.72 –
4.23อยู่ในระดับมาก
4. การจัดการและปฏิบัตงิ านส่วนหน้า
- ผลการประเมินตนเองตาม
1/2560
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.03 –
4.37อยู่ในระดับมาก
5. การวางแผนและพัฒนาธุรกิจ
- ผลการประเมินตนเองตาม
1/2560
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.04 –
4.53อยู่ในระดับมาก
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แผนการปรับปรุง

34

ชื่อรายวิชา
6. ขนมอบ

7. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์

ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา
- ผลการประเมินตนเองตาม
1/2560
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.36 –
4.56อยู่ในระดับมาก
- ผลการประเมินตนเองตาม
1/2560
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 4.08 –
4.29อยู่ในระดับมากทีส่ ุด

8. การจัดการงานบาร์และเครื่องดื่ม

1/2560

- ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในช่วง 3.83 –
3.91 อยู่ในระดับมาก

9. การจัดการงานแม่บา้ น

2/2560

- ผลการประเมินตนเองตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้
มีค่าเฉลีย่ อยู่ในช่วง 4.05 –
4.45 อยู่ในระดับมาก

10. การจัดการภัตตาคารและการจัด
เลี้ยง

2/2560

11. เทคโนโลยีสารสนเทศสาหรับ
ธุรกิจโรงแรมและที่พัก

2/2560

12. อาหารไทยและอาหารท้องถิ่น

2/2560

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

แผนการปรับปรุง

4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ

ผล

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
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สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม

ผล

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง

ทุกวิชามีประสิทธิผล
ของวิธีสอนที่ทาให้เกิด
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม
จริยธรรม

1. ปลูกฝังให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็น
2. ผู้สอนต้องเน้นการตรงต่อเวลาของนิสิต
3. สอดแทรกการแสดงบทบาทสมมติ ให้
นิสิตได้ฝึกความเคยชิน ซึ่งจะทาให้กล้า
แสดงออกมายิ่งขึ้น
1. ออกไปศึกษาและค้นคว้าในสถานที่จริง
2. มอบงานค้นคว้าเพิ่มเติม
3. ให้นิสิตแสดงความคิดเห็นและอภิปราย
ร่วมกันในชั้นเรียน
4. เชิญวิทยากรผู้มปี ระสบการณ์ในเรื่อง
นั้นมาบรรยายเป็นพิเศษ
5. หาหัวข้อข่าวที่เกี่ยวกับบทเรียนมา
นาเสนอ
6. ผู้สอนแนะนาการสืบค้นข้อมูลจาก
แหล่งสารสนเทศต่าง ๆ
1. ให้นิสิตลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลและทา
เป็นรายงานกรณีศึกษาพร้อมนาเสนอใน
ชั้นเรียน
2. ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน
เพิ่มมากขึ้น
3. ฝึกให้นิสิตมีส่วนร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นและคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง
1. ปลูกฝังให้นิสิตมีส่วนร่วมในการทางาน
กลุ่มทุกคน
2. บางวิชามีการลงพื้นที่เป็นการสร้าง
ความคุ้นเคยและความสัมพันธ์อันดีกับ
ชาวบ้านในชุมชน
3. ให้นิสิตสร้างกลุ่มเพื่อนรายวิชาใน
เฟสบุ๊คเพื่อเป็นช่องทางให้นิสิตสามารถ
สื่อสารกันได้รวดเร็วตลอดเวลา
4. ผู้สอนต้องควบคุมและตรวจสอบ
กระบวนการทางานกลุ่มของนิสิตให้
ชัดเจนและรัดกุม
5. ผู้สอนจัดกิจกรรมทีเ่ สริมสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างนิสติ และผูส้ อน

ด้านความรู้

ทุกวิชามีประสิทธิผล
ของวิธีสอนที่ทาให้เกิด
การเรียนรู้ด้านความรู้

ด้านทักษะทางปัญญา

ทุกวิชามีประสิทธิผล
ของวิธีสอนที่ทาให้เกิด
การเรียนรู้ด้านทักษะ
ทางปัญญา

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทุกวิชามีประสิทธิผล
ของวิธีสอนที่ทาให้เกิด
การเรียนรู้ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความ
รับผิดชอบ

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและ
ข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

ผล

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง

ทุกวิชามีประสิทธิผล
ของวิธีสอนที่ทาให้เกิด
การเรียนรู้ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ

1. ปลูกฝังให้นิสตสื่อสารกันด้วยภาษา
ราชการ และภาษาที่เป็นทางการ
2. ฝึกทักทายด้วยภาษาอังกฤษ
3. ฝึกให้นิสิตรูจ้ ักค้นคว้าหาความรู้จาก
แหล่งข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศที่
เหมาะสม ทันสมัย
4. ผู้สอนต้องแนะนาหลักการอ้างอิงที่
ถูกต้องในการเขียนงานทุกครั้ง
5. เพิ่มจานวนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอน
6. ผู้สอนเพิ่มแบบฝึกหัดในการคานวณ
การนับผ้าในโรงแรม

4.6 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จานวนอาจารย์ใหม่
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

มี
2 คน
13 คน

4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม

จานวนบุคลากร
สายสนับสนุนที่เข้าร่วม

โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่
การปฏิบัติ ประจาปี 2561

12 คน

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560

12 คน

-

โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการ เพื่อการ
วางแผนการดาเนิน ปี
การศึกษา 2561

2 คน

-

-

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
จะได้ทราบและเข้าใจเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณภาพใน
แต่ละตัวบงฃี้ ส่งผลให้การ
ดาเนินงานในคณะอยู่ในระดับดี
ต่อไป
จะได้ทราบและเข้าใจเกณฑ์
มาตรฐานการประเมินคุณภาพใน
แต่ละตัวบงฃี้ ส่งผลให้การ
ดาเนินงานในคณะอยู่ในระดับดี
ต่อไป
เพื่อการวางแผนดาเนินงานของ
หลักสูตร (มคอ.7) และการวาง
แผนการดาเนินงานประจาปี
การศึกษา 2561
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม

จานวนบุคลากร
สายสนับสนุนที่เข้าร่วม

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ

The Certified in Exhibition
Management (CEM)

1 คน

-

โครงการ The Certified
Meeting Professional
(CMP) หรือ The CMP
BOOTCAMP in Thailand :
Program by MPI (Meeting
Professional International)
และ MICW Capabilities
Development
International Conference
on Sustainable Tourism
Development in the
Central Vietnam and
ASEAN

1 คน

-

1 คน

-

ประชุมนานาชาติ 4th
UNWTO World Forum
Gastronomy Tourism
UNWTO (องค์การท่องเที่ยว
โลก)

2 คน

-

โครงการจัดทาแผน
ยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ท่องเที่ยว พ.ศ. 2561-2564
ของกรมการท่องเที่ยว

1 คน

-

นาทักษะวิธีการที่ได้รับการ
ถ่ายทอดมาใช้ในองค์กรและ
ถ่ายทอดให้แก่นิสิตปริญญาตรีและ
โทในการทางานด้านการเป็นผู้นา
Exhibition and Event
Management
เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันสมัยกับ
เทคนิคการฝึกอบรมและการเรียน
การสอนของความเป็นผู้นาแบบมือ
อาชีพในอุตสาหกรรมไมซ์ในด้าน
การจัดการ ประชุมมืออาฃีพระดับ
นานาชาติและวิธีปฏิบัติแบบใหม่
เพื่อนามาปรับประยุกต์ใช้ในการ
เรียนการสอน
เพื่อเสริมหลักการและแนวคิดการ
ทาวิจัยในด้านการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวยั่งยืนและหลักการพัฒนา
ให้กับเพื่อนร่วมงานและนิสิตพร้อม
กระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการ
ปฏิบัติในด้านจัดการและการ
สร้างสรรค์ของการเป็นผู้นาในสาขา
นี้ต่อไป
ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารซึ่งถือเป็น
กระแสการท่องเที่ยวปัจจุบันได้รับ
ความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วมุม
โลก และการใช้เทคโนโลยีในการ
บอกเรื่องราว
เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาสินค้าและการบริการด้าน
การท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวต่าง
ๆทีเ่ กี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.8 รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมหารือออกแบบการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มเนื้อหาสาระที่มีความทันสมัยและสอดคล้องกับบริบท
ในปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. กาหนดวันส่งมคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 และ มคอ. 6 ตามระยะเวลาของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. จัดทามคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 และ มคอ. 6นาส่งฝ่ายวิชาการคณะ ฯ ตามกรอบระยะเวลาที่กาหนด
4. พิจารณาความถูกต้องของ มคอ. ให้เป็นไปตามเกณฑ์
5. จากการทบทวน พบว่า ได้มีการจัดส่งเอกสาร มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 และ มคอ. 6 ตามกรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด
6. สรุปผลการตรวจสอบมคอ. 3 มคอ. 4 ให้กับอาจารย์ผู้สอนเพื่อปรับแก้ไขให้ตรงตามมคอ. 2 และ
มาตรฐานการเรียนรู้
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ

ผลการดาเนินงาน
1. ประชุมหารือเพื่อให้การออกแบบการเรียนการสอนให้เป็นไปตามคาอธิบายรายวิชาเพื่อเพิ่มเนื้อหา
สาระที่มีความทันสมัยและสอดคล้องบริบทในปัจจุบัน รวมถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต
2. นาข้อเสนอแนะจากสถานประกอบการณ์มาปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน(เนื้อหาใน
การบรรยาย)
3. อาจารย์ในรายวิชาได้อบรมเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาความรู้ให้อยู่ในระดับสากล อาทิเช่น รายวิชาการ
จัดการครัว ได้อบรมในหัวข้อ “พ่อครัว แม่ครัว ครัวไทย สู่ครัวโลก”และรายวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ
ในอุตสาหกรรมบริการ ได้อบรมในหัวข้อ “บุคลิกภาพสู่การบริการแบบมืออาชีพ”
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ.3..คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

4.9 รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2-ผลการดาเนินงาน
การกาหนดผู้สอน
การดาเนินงาน
ในการกาหนดอาจารย์ผู้สอนในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีจะจัดการประชุมอาจารย์สาขาวิชาการ
จัดการโรงแรมก่อนเปิดภาคการศึกษาต้นเพื่อวางแผนภาระงานสอนของอาจารย์และกาหนดอาจารย์ผู้สอนซึ่ง
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2560 นี้กาหนดรายวิชาและชื่ออาจารย์ที่เปิดสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2560 ตามความ
สอดคล้องกับ มคอ.2 โดยพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของผู้สอนเป็นหลัก
และพิจารณาทักษะความสามารถด้านการปฏิบัติจริง
ระบบการจัดการเรียนการสอน
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีระบบการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการกากับคุณภาพ
มาตรฐานการศึกษาของ สกอ. รวมถึงขั้นตอนการดาเนินการของงานวิชาการและงานแผนคณะดังนี้
1. ประชุมวางแผนกาหนดภาระการสอนของอาจารย์ในสาขาวิชา
2. แจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาแก่ฝ่ายวิชาทราบเพื่อดาเนินการจัดห้องเรียนและการ
ลงทะเบียนต่อไป
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบเสนอโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของตนผ่านการประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อเสนอแผนของบประมาณในการจัดการเรียนการสอน
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาจัดทา มคอ.3/ มคอ.4 ส่งให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรจะประชุมตรวจทานสาระของมคอ.3 (วิพากษ์)ในแต่ละรายวิชาให้สอดคล้องกับสังเขปรายวิชาและ
Curriculum Mapping ในมคอ.2
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาจัดทา มคอ.5/ มคอ.6ส่งให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรจะจัดดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของการเปิดรายวิชาที่ผ่านมา สรุปปัญหา แนวทางพัฒนา
ปรับปรุง มคอ 3 ในปีการศึกษาหน้าต่อไป
6. พัฒนา มคอ 3-4 แบบมีส่วนร่วมของผู้สอนในรายวิชาเดียวกัน จากข้อแนะนาในการปรับปรุงในข้อ 5(
กาหนดเนื้อหา วิธีสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ กาหนดบทเรียนจาก
คาอธิบายรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อการสอน เกณฑ์การวัดผลและประเมินผล และอื่นๆ)
ผลการดาเนินงาน
จากระบบการกาหนดอาจารย์ผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนที่ดาเนินการในปีการศึกษา 2560 ทาให้
มีอาจารย์รับผิดรายวิชาครบทุกรายวิชาที่เปิดสอนการจัดการเรียนการสอนตลอดปีการศึกษา 2560 อีกทั้ง
ส่งผลให้สาระและการประเมินผลสัมฤทธิ์รายวิชาเป็นไปตามกรอบ มคอ.2
การกากับ

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

สอน
การดาเนินงาน
 อาจารย์ประจาหลักสูตรฯ มีการ กากับดูแลให้กระบวนการเรียนการสอนดาเนินตามเงื่อนไข และระบบที่
กาหนดไว้โดยเริ่มจากการประชุมอาจารย์ผู้สอน เพื่อชี้แจงการทาเอกสาร มคอ3. ให้สอดคล้องกับ
รายละเอียดตาม แผนการศึกษา มคอ. 2
 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้กากับดูแล ติดตามและตรวจสอบแผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ
มคอ. 3 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ และมีการติดตามการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย ตามที่ได้มีการวางแผนและเสนอของบประมาณไว้
 อาจารย์ผู้สอน ทาการสอน จัดสอบ วัดผล ประเมินผลการเรียนรายวิชาตามรายละเอียดใน มคอ.3
 อาจารย์ประจาหลักสูตร ประชุม หารือ กากับติดตาม และทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตลอดจน
การบริหารจัดการเรียนการสอนในการพิจารณาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอนใน
แต่ละรายวิชา ให้เป็นไปตามเอกสาร มคอ.3 โดยรายงานในมคอ.5
หลักสูตร ฯ ภายใต้ระบบการกากับดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณาผลการเรียน ผลการประเมิน
การสอนฯ ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ฯ รายงานผลการดาเนินงานตามแบบ มคอ 5 และ มคอ 7 (ภาค
การศึกษาที่ 2) และข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย

การบริการวิชาการทางสังคม

และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
การดาเนินงาน
มีการประชุมกับอาจารย์ในสาขาวิชา เพื่อวางแผนกิจกรรม โครงการและ จัดทางบประมาณ กาหนด
รายวิชาที่สอดคล้องกับโครงการบริการวิชาการ รวมไปถึง มีการประชุมอาจารย์ผู้สอนก่อนเปิดภาคเรียน เพื่อ
ชี้แจงการทาเอกสาร มคอ 3 โดยการนาเอาองค์ความรู้จากงานวิจัยมาบูรณาการกับรายวิชาที่สอน โดยในปี
การศึกษา 2560 มีรายวิชาที่มีการนาเอาการวิจัย และการบริการวิชาการมาบูรณาการกับรายวิชา เข่น
รายวิชา การจัดการสปา อาจารย์ ดร. ลินจง โพชารีผู้รับผิดชอบรายวิชา ได้จัดโครงการบริการวิชาการ
ผู้สูงอายุในมูลนิธิสถานสงเคราะห์คนชราบ้านมหาสารคาม โดยนาสิสิตในรายวิชา 40 คน ที่ได้เรียนการนวน
แผนไทยเบื้อต้นไปทากิจกรรมนวดผ่อนคลายแก่ผู้สูงอายุ
ผลการดาเนิน
กิจกรรมที่หลักสูตรได้ทาในปีการศึกษา 2560 เปิดโอกาสให้นิสิตนาความรู้ทักษะที่ได้จากชั้นเรียนไป
ใช้เพื่อการบริการผู้อื่นในชุมชนและสังคมอันสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มุ่งให้มหาวิทยาลัย
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อบริการสังคมและชุมชน
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ.3.คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

4.10 รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3-ผลการดาเนินงาน

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
การดาเนินงาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม กระบวนการการประเมินผู้เรียน ดังนี้
1. อาจารย์ผู้สอนวิเคราะห์ Curriculum mapping ในรายวิชาที่สอน.ในส่วนของคุณลักษณะที่ต้องการ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน
2. จัดทา มคอ 3-4 ที่ประกอบด้วย
- สิ่งที่ต้องให้เกิดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับคุณลักษณะในแต่ละด้านในข้อที่ 1
- เกณฑ์ในการประเมินความสาเร็จในแต่ละประเด็น
-กาหนดเครื่องมือและวิธีการประเมินผลการเรียนที่เที่ยวตรง ยุติธรรม และโปร่งใส
-ระยะเวลาของการประเมินผลการเรียนรู้
3. ประเมินผู้เรียนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ใน มคอ 3
4. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้ความเห็นชอบ ผลการประเมินผู้เรียนรายวิชา
5. ผู้สอนแก้ไขผลการประเมินผู้เรียนรายวิชาในกรณีที่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องแนะนา
6. แจ้งผลการประเมินผู้เรียนรายวิชาระบบลงทะเบียนรายวิชา
7. เสนอคณะกรรมการที่แก้ข้องในกรณีที่มีการแก้ไขผลการประเมินผู้เรียนรายวิชา และแจ้งให้
ผู้เกี่ยวข้องทราบ
8. คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องสรุปผลการประเมินผู้เรียนรายวิชาในภาพรวมเพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
9. จัดทา มคอ 5 มคอ 6 และมคอ 7 เสนอกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและให้
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
ผลการดาเนินการ
พบว่า ในปีการศึกษา 2560 การประเมินผลการเรียนของแต่ละรายวิชาเป็นไปตามcurriculum
mapping และเกณฑ์การประเมินที่ระบุไว้ใน มคอ.3 ของรายวิชานั้นๆ มียางบางรายวิชาที่เกิดความผิดพลาด
ในการกรอกคะแนนวัดผลส่งผลต่อระดับเกรดของนิสิต
แนวทางปรับปรุง
จากผลการดาเนินการที่พบประเด็นเกี่ยวกับการประเมินในปีการศึกษาจากปัญหาที่พบในวงรอบที่แล้วเกิดขึ้น
ในภาคปลายของปีการศึกษา ดังนั้นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงพิจารณาให้มีการประชุมชี้แจงแนวทางการ
ประเมินทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพเพื่อหาแนวทางร่วมกันของสาขาวิชาการจัดการโรงแรมในปีการศึกษา
2561
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต

การดาเนินงาน
1. มีระบบการประเมินผู้เรียน และการกากับติดตาม ตามทักษะการเรียนรู้ที่ตั้งไว้ในแต่ละรายวิชา โดยมี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและคณาจารย์ในหลักสูตร ทาหน้าที่วัดผลการเรียนรู้ของนิสิตแต่ละด้าน โดย
มอบหมายอาจารย์ผู้สอนรายวิชากาหนดเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิตในแต่ละรายวิชาที่
รับผิดชอบ โดยทุกรายวิชา ต้องนาเสนอแผนการสอน การวัดผลการเรียนรู้ที่ประชุมวิพากษ์แผนการสอน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
(มคอ 3) เพื่อหาแนวทางปฏิบัติที่ดีร่วมกันและเป็นมติร่วม และหลังภาคเรียนทาการนาเสนอผลการประเมิน
ผู้เรียนในการประเมินผลการเรียนการสอน
2. การตรวจสอบการประเมินทาโดยการประชุมการประเมินการเรียนการสอน (มคอ.5) ร่วมกันของ
คณาจารย์ในหลักสูตร เพื่อพิจารณาเกณฑ์การใช้การประเมินที่ได้วางแผนการเรียนการสอนไว้ ในมคอ. 3 ว่ามี
ประสิทธิภาพหรือไม่ และผลการประเมินในแต่ละรายวิชาเป็นอย่างไร เป็นไปตามแผนหรือไม่ เกิดปัญหาและ
อุปสรรคในการประเมินด้านใดบ้างหรือไม่ อย่างไร รวมถึงพิจารณาเกรดในแต่ละรายวิชา
3. ดาเนินการการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาอย่างน้อยร้อยละ 25 ของจานวนรายวิชาที่จัดการเรียนการ
สอนของแต่ละภาคการศึกษา
ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินการตามกระบวนการข้างต้นส่งผลให้แต่ละรายวิชามีการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
ให้เป็นไปตาม curriculum mapping และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ 5 ด้านตามระบุในมคอ.2
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)
การดาเนินงาน
1. ประชุมเพื่อกาหนดวันและแนวทางการกากับ ติดตาม การประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์และกรอบระยะเวลา
2. กากับดูแล ติดตามและตรวจสอบแผนการจัดการเรียนการสอนตามแบบ มคอ.5 และ มคอ. 6
3. ทวนสอบผลสัมฤทธิ์มาตรฐานการเรียนรู้
4. จัดทา มคอ. 7 หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 2560
ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนินงานเห็นควรจัดให้มีการจัดการความรู้ (KM) เรื่อง การเขียนมคอ. 5 และ มคอ. 6 หลังเสร็จ
สิ้นการเรียนการสอนแต่ละภาคการศึกษา
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ..3 .คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................
4.11 รายงานผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF --ตัวบ่งชี้ 5.4-ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ปีการศึกษา 2559 ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ข้อ 1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการดาเนินงาน
หลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
ตลอดปีการศึกษา 2560 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจะมีการประชุมภาค
การศึกษาละ 3 ครั้ง โดยวาระการประชุมทั่วไปในแต่ละครั้งจะครอบคลุมกิจ
กรรมการบริหารหลักสูตรดังนี้
ภาคการศึกษาต้น
การประชุมครั้งที่ 1:วางแผนเกี่ยวกับการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ รายวิชาที่จะเปิด
สอนในภาคการศึกษาต้น ภาระการสอน การกาหนดอาจารย์ผสู้ อน
กาหนดการส่ง มคอ.3/ มคอ. 4 และติดตามโครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ต้อง

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ทาการจัดก่อนสิ้นปีงบประมาณ
การประชุมครั้งที่ 2: ติดตามการกิจกรรม และ การจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตรของต้นภาคการศึกษา และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
การประชุมครั้งที่ 3:สรุปกิจกรรม โครงการต่างๆของหลักสูตรและติดตาม
โครงการหรือกิจกรรมต่างๆที่ต้องทาการจัดก่อนสิ้นปีงบประมาณ
ภาคการศึกษาปลาย
การประชุมครั้งที่ 1:รายวิชาที่จะเปิดสอนในภาคการศึกษาปลาย ภาระการ
สอน การกาหนดอาจารย์ผู้สอน กาหนดการส่ง มคอ.3 ติดตามโครงการหรือ
กิจกรรมต่างๆที่ต้องทาการจัดก่อนสิ้นปีงบประมาณ และ แผนเสนอ
งบประมาณประจาปี 2562
การประชุมครั้งที่ 2:ติดตามความก้าวหน้า การดาเนินกิจกรรม และ การ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรของต้นภาคการศึกษา และงานอื่นๆที่
เกี่ยวข้องกับหลักสูตร
การประชุมครั้งที่ 3:การทวนสอบมคอ. 5 / มคอ.6 สรุปกิจกรรม โครงการ
ต่างๆของหลักสูตรในภาคการศึกษาปลาย และ กาหนดการรับนิสิตใหม่
ในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรแต่ละครั้งจะมีมีอาจารย์ประหลักสูตร
เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยจานวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนเปิดสอน ดังนี้
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน
-ภาคการศึกษา 1/2560 เปิดสอน 3 รายวิชา
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
-ภาคการศึกษา 2/2560 เปิดสอน 2 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 3 รายวิชาและมีการจัดทารายงานผลการ
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
ดาเนินงานของรายวิชา (มคอ.5) ทั้งหมด ..3..รายวิชา
-ภาคการศึกษา 2/2560 เปิดสอน 2 รายวิชา และมีการจัดทารายงานผล
การดาเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) ทั้งหมด..2.. รายวิชา
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2560 คือวันที่........
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง 1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่...11 กรกฎาคม 2560
สิ้นสุดปีการศึกษา
2. รองคณบดีงานวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษาเห็นชอบ มคอ.7
วันที่...11 กรกฎาคม 2560
3. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่...11 กรกฎาคม 2560
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

ในปีการศึกษา 2560 สาขาวิชาการจัดการโรงแรมเปิดสอนทั้งสิ้น 5 รายวิชา
และมีรายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ จานวน 5 รายวิชา
รายวิชาที่ได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ คิดเป็นร้อยละ 100 ของรายวิชา
ทั้งหมด (** รายวิชาศึกษาทั่วไป ดาเนินการทวนสอบโดยสานักศึกษาทั่วไป)
สรุปว่า ผ่าน  ไม่ผ่าน

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

ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
ปีการศึกษา 2560
ควรจัดโครงการและกิจกรรมเสริมทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้องวิเคราะห์ ความต้องการและความจาเป็น
ของนิสิต เพื่อจัดโครงการเตรียมความพร้อม
ให้สอดคล้องกับความคาดหวังและ นิสิตมี
ความพร้อมที่จะได้รับการพัฒนาให้มี
คุณลักษณะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

การดาเนินงานปรับปรุง
ปีการศึกษา 2560 เพิ่มสาระและ
เนื้อหาที่เกี่ยวกับความรู้ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศไป
ในรายวิชา 1002490 เตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ เพือ่ ให้นิสิต
ชั้นปีที่ 4 ได้ทบทวนความรู้และ
ทักษะเพื่อนาไปใช้ในการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้จัด
โครงการเตรียมความพร้อมนิสิตฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพโดยเชิญ
วิทยากรผู้ดูแลงานด้านบุคลของ
โรงแรมระดับ 5 ดาวมาให้ความรู้
เกี่ยวกับตลาดแรงงาน ความ
คาดหวังของอุตสาหกรรมต่อ
บุคลากรโรงแรม และ การเตรียม
ตัวเพื่อให้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน
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ควรจัดทาแผนและงบประมาณ สาหรับการ
ดาเนินโครงการให้สอดคล้องกับการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ควรกาหนดขั้นตอนในการรับข้อร้องเรียนของ
นิสิตในหลักสูตรให้ชัดเจน

ในอนาคต
หลักสูตรมีการจัดทาแผนและ
งบประมาณสาหรับการพัฒนา
ศักยภาพนิสิตในหลักสูตรโดย
ตั้งเป้าหมายว่านิสิตแต่ละชั้นปีต้อง
อกไปศึกษาดูงานในสถาน
ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
อุตสาหกรรมซึ่งการศึกษาดูงานของ
นิสิตแต่ละชั้นปีจะสอดคล้องกับ
เนื้อหารายวิชาในชั้นปีนั้นๆ
(เอกสารแนบ 1.5)
หลักสูตรได้ร่วมกับงานวิชาการและ
ประกันคุณภาพคณะในการกาหนด
ขั้นตอนการรับเรื่องเรียนของนิสิต
โดยมีการตั้งกล่องรับการร้องเรียนที่
งานส่วนวิชาการคณะ

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 8 อาจารย์ (ใหม่) ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ถ้า ในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ใหม่ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตร จานวน.1.คน
มี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ และได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียนการสอน จานวน.
จัดการเรียนการสอน
1.คน
สรุปว่า  ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 9 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนได้รับ อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรจานวน.5.คน และได้รับการพัฒนาทาง
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จานวน.5..คน
น้อยปีละหนึ่งครั้ง
ที่
ชื่ออาจารย์ผู้รบั ผิดชอบ
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
หลักสูตร
1 อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ
เข้าร่วมอบรม 3 โครงการ คือ
กวงเพ้ง
1. โครงการอบรมให้ความรูเ้ รื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการ เพื่อการวาง
แผนการดาเนิน ปีการศึกษา 2561
3.โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ประจาปี 2561
2 อาจารย์ ดร. นันทนา
เข้าร่วมอบรม 2 โครงการ คือ
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ปีการศึกษา 2559 ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

ผลการดาเนินงาน
อุ่นเจริญ

1. โครงการอบรมให้ความรูเ้ รื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการ เพื่อการวาง
แผนการดาเนิน ปีการศึกษา 2561
3 อาจารย์ กฤตน์พัฒน์ สิงห์สีโว เข้าร่วมอบรม 3 โครงการ คือ
1. โครงการอบรมให้ความรูเ้ รื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการ เพื่อการวาง
แผนการดาเนิน ปีการศึกษา 2561
3.โครงการถ่ายทอดนโยบายสู่การ
ปฏิบัติ ประจาปี 2561
4 อาจารย์ปภาดา อนันต์กรี ติ เข้าร่วมอบรม 2 โครงการ คือ
การ
1. โครงการอบรมให้ความรูเ้ รื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการ เพื่อการวาง
แผนการดาเนิน ปีการศึกษา 2561
5 อาจารย์เยาวภา นียากร
เข้าร่วมอบรม 2 โครงการ คือ
1. โครงการอบรมให้ความรูเ้ รื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา
ประจาปีการศึกษา 2560
2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรสายวิชาการ เพื่อการวาง
แผนการดาเนิน ปีการศึกษา 2561
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จึงผ่านข้อนี้
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ นิสิตมีความพึงพอใจในระดับมากมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.04
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ปีการศึกษา 2559 ตามที่สภามหาวิทยาลัย
เห็นชอบ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีT้ QF
ปีการศึกษา 2559

ผลการดาเนินงาน

ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลีย่ 3.97
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
1. ตัวบ่งชี้TQF ปีการศึกษา 2560 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
1. จากปีการศึกษา 2559 ที่พบปัญหาว่ามีการปรับเปลี่ยนอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ซึ่งอาจารย์บางคนขาดความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการประสานงานระหว่างงานหลักสูตรกับงานบริหารส่วนอื่นๆของ
คณะ ดังนั้นในวงรอบนี้ หลักสูตรจึงได้จัดโครงการเตรียมความพร้อมการ
จัดการศึกษาหลักสูตร (ปรับปรุง 2560) โดยเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้าน
งานประกันการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาให้ความรู้เกีย่ วกับ
คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจาสาขา และ หน้าที่
ความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องกับงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร
2. อาจารย์ประจาสาขาและอาจารย์ผสู้ อนภายในคณะหลายคนยังมี
งานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในรอบ 5 ปี น้อยกว่า 2 เรื่อง
1. จัดโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาหลักสูตร (ปรับปรุง
2560) ทาให้อาจารย์ผรู้ ับผิดขอบหลักสูตรมีความรู้ความเข้าใจเกีย่ วกับ
บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบที่เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรยิ่งขึ้นผลที่
ได้คือ จากการสารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตรต่อ
การบริหารงานหลักสูตร มีค่าเฉลีย่ ที่ 4.13 หรือระดับมาก ซึ่งเพิ่มขึน้ กว่า
ปีการศึกษา 2559 ที่มี มีค่าเฉลี่ยที่ 3.25 หรือระดับปานกลาง
2. ปัญหาเรื่องผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของอาจารย์ประจาสาขาและอาจารย์
ผู้สอนภายในคณะอาจส่งผลกระทบการจัดการบริหารหลักสูตรเกีย่ วกับ
การขาดแคลนอาจารย์ที่มีคณ
ุ สมบัติมาปฏิบตั ิงานเป็นอาจารย์ผรู้ ับผิดชอบ
หลักสูตร และ อัตราจานวนอาจารย์ที่เข้าสูต่ าแหน่งวิชาการของหลักสูตร
ปัจจุบันมีอาจารย์ผสู้ อนประจาสาขาวิชารวม 14 คน แต่มีตาแหน่ง
วิชาการสาขาการจัดการโรงแรมเพียง 1 คน ดังนั้นหากอาจารย์ขาดการ
ตีพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่องอาจจะส่งผลต่อการบริหารงานอาจารย์ผู้สอน
ภายในหลักสูตรและต่อประสิทธิภาพการบริหารหลักสูตรในอนาคต
ในปีการศึกษาที่ผ่านมาหลักสูตรจะมีการแจ้งให้อาจารย์ประจาสาขาวิชา
เตรียมผลงานเข้าสู่การขอตาแหน่งวิชาการผ่านระบบการ KM ของคณะ
และโครงการเตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาหลักสูตร (ปรับปรุง
2560) แต่ยังขาดการจัดทาแผนรูปธรรมที่ชัดเจนของหลักสูตรดังนัน้ สรุป
ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานหลักสูตรเสนอต่อผู้บริหารต่อไปเพื่อ
พัฒนาความรู้และการดาเนินงานหลักสูตรการพัฒนาแผนเพื่อกระตุน้ การ
ผลิตงานวิจยั และ การเข้าสู่ตาแหน่งวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดขอบ
หลักสูตร และ อาจารย์ประจาสาขาวิชาให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น
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5.2 รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ --ตัวบ่งชี้ 6.1-ผลการดาเนินงาน
ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ในส่วนในปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม ได้ดาเนิน
ตามระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ มีการปรับกระบวนการทางานของ
การกากับดูแล การใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ โดยให้ความสาคัญต่อกลุ่มเป้าหมาย และกาหนด
วิธีการ และเงื่อนไขที่กลุ่มเป้าหมายต้องปฏิบัติตาม ให้สอดคล้องนโยบายการใช้เทคโนโลยีบูรณาการกับการ
เรียนการสอนที่มีคุณภาพโดยในปีงบประมาณ 2560 อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 5 คน มีส่วนร่วมในการพัฒนา
ระบบและกลไกการจัดหาสิ่งสนับการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย
 สารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
 วิเคราะห์ จัดลาดับการพัฒนา และการจัดหาอุปกรณ์สนับสุนนการเรียนรู้
 เขียนคาของบประมาณประจาปี
 จัดซื้อ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา มคอ 3
 กากับ ดูแล การใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ
 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
วิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อการพัฒนาปรับปรุงต่อไป
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน

1. ประชุมวางแผนเพื่อสรุปข้อมูลจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน และนาเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ ฯ ในการจัดสรรงบประมาณ
2. เสนอรายการอุปกรณ์สาหรับการเรียนการสอน ครุภัณฑ์ ที่จาเป็นต่อการจัดการเรียนการสอนให้กับ
คณะกรรมการบริหารคณะ ฯ
3. เสนอรายชื่อหนังสือ ตารา ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยอาจารย์เป็นผู้คัดเลือก ส่งให้กับ
สานักวิทยบริการจัดระบบการสารวจสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ และนาเสนอแก่คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ
กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง สนับสนุนการเรียนรู้
หลักสูตรได้ สารวจความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ซึ่งพบว่า ปีการศึกษา 2560 นิสิตมีความ
พึงพอใจที่ค่าเฉลี่ย 3.97 (ระดับมาก) ซึ่งมากกว่าปีการศึกษา 2559 ค่าเฉลี่ยที่ 3.78 (ระดับดี) ซึ่งมีแนวโน้มที่ดี
ขึ้น แม้ผลการประเมินจะอยู่ในระดับมากในทุกประเด็นที่ประเมินแต่ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดที่ค่าเฉลี่ย
3.84 คือ การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ซึ่งประเด็นนี้
หลักสูตรจะนาไปปรับปรุงและพัฒนาทรัพยากรการจัดการเรียนรู้ในปีการศึกษาต่อไป
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ.3..คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
6.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ประเด็น
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน

ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร
การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร

ข้อมูลรายละเอียด

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

6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็น
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด

นิสิตปีสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
ค่าเฉลี่ย 4.04
ไม่มี

เห็นควรตามผลการประเมิน
อาจารย์ประจาหลักสูตรจะดาเนินการ บริหารหลักสูตรให้
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ประเด็น

ข้อมูลรายละเอียด

เป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวิชาชีพระดับอุดมศึกษา

6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็น
กระบวนการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด
แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตภาพรวม 3.94 คะแนน
ไม่มี
ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
ปีการศึกษา ค่าเฉลี่ย ระดับ
2557
4.14
มาก
2558
3.96
มาก
2559
3.25
มาก
2560
3.97
มาก

จากตารางเปรียบเทียบแม้ว่าความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิตจะมี
แนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแต่เห็นควรให้มีการปรับปรุง
กระบวนการในการทางานเพื่อให้ผู้ดาเนินงานเกิดความพึง
พอใจ ในการทางานมากกว่านี้
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

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

ข้อมูลรายละเอียด

หมวดที่ 8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการดาเนินการ
1. โครงการเตรียมความพร้อมนิสติ ใหม่ 2561
2. โครงการบริการวิชาการ “การนวดแผนไทยในสปาเพื่อ
การบาบัดรักษาสุขภาพแก่ผสู้ ูงอายุ” ปีการศึกษา 2561
3. โครงการศึกษาดูงาน รายวิชา ธุรกิจโรงแรมเบื้องต้น
ณ โรงแรมพูลแมน ราชาออคิด (นิสิตชั้นปี 1)
4. โครงการศึกษาดูงานระบบการบริการอาหารและเครื่องดื่ม
และการจัดการการครัว (นิสิตชั้นปี 2)
5. โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการในธุรกิจบริการที่พัก (นิสิต
ชั้นปี 3)
6. โครงการศึกษาดูงานระบบการจัดการและดาเนินงาน
โรงแรม รายวิชาการวางแผนธุรกิจโรงแรม (นิสิตชั้นปี 4)
7.โครงการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (นิสิต
ชั้นปี 4)
8. โครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา

กาหนดการแล้วเสร็จ
มกราคม 2562
ภาคต้น- ตุลาคม 2561
ภาคปลาย – มีนาคม 2562
ตุลาคม 2561

ผู้รับผิดชอบโครงการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ

กุมภาพันธ์ 2562

อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ

พฤศจิกายน 2561

อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ

พฤศจิกายน 2561

อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ

ตุลาคม 2561

อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

กุมภาพันธ์ 2562
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8.2 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถปรับหลักสูตรได้ทันกรอบเวลาที่ สกอ. กาหนด และสามารถเปิดรับ
นิสิตรุ่นแรกของหลักสูตร (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ได้ในปีการศึกษา 2560 ซึ่งในปีการศึกษาแรกของหลักสูตรปรับปรุง
นี้สามารถดาเนินการจัดการสอนได้ตามแผนงานของหลักสูตร

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

54

เอกสารแนบท้าย ผลงานทางวิชาการ รอบ 5 ปีย้อนหลัง
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์
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ปี พ.ศ.(2556-2560)
ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่
2556

2. ศิริวรรณ กวงเพ้ง และ เสาวลักษณ์ สารีพุฒ. (2557). จากผล
สารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการสู่แนวทางพัฒนาบุคลากร
สายวิชาชีพการท่องเที่ยวและโรงแรม.การประชุมวิชาการการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัยระดับชาติ. ครั้งที่ 3.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 351-354.

2557

3. พันธ์เทวัช ยังดี. ศิริวรรณ กวงเพ้ง และ สมมาตร ผลเกิด.
(2558). ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวต่อชุมชนรอบ
ปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองต่า จ.บุรรี ัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์. วารสารรมยสาร. 13 (1). 124 – 135.

2558

4. วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์. ศิริวรรณ กวงเพ้ง. วิริยา สีบญ
ุ เรือง
และ Shahryul Suhanimi Bin Ab Shokar (2559). กลยุทธ์การ
บริหารจัดการภาพลักษณ์จังหวัดขอนแก่นให้เป็นจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์. วารสารหลากหลายทางวัฒนธรรม.
15 (36). 111-122.

2559

5. สุดารัตน์ สุดาบุตร และ ศิริวรรณ กวงเพ้ง (2560). การศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะความเครียดของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของ
โรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุร.ี
วารสารช่อพะยอม 28 (2). 48 – 57.

2560

6. สุปราณี วงษ์สาราญ และ ศิริวรรณ กวงเพ้ง (2561). ปัจจัย
ส่งเสริมการตลาดของธุรกิจที่พักขนาดเล็กในจังหวัดมหาสารคาม.
วารสารช่อพะยอม. 29 (1). 323-333.
7. ปิน่ ปินทั ธ์ แก้วสมบัติ และ ศิริวรรณ กวงเพ้ง (2561). เรื่อง
การสารวจความพร้อมของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาหลักสูตรการ
จัดการโรงแรมต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน. วารสารช่อพะยอม ปีที่
29 (1). 463-474.
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

55

2. อาจารย์ ดร.นันทนา อุ่นเจริญ 1. Panalad S. Ussahawanitchakit P, Ooncharoen N.
(2015). Service Innovation Capability of Tour Operator
Business in Thailand. The Journal of American
Academy of Business, Cambridge, 21(1):322-348.
2. นันทนา อุ่นเจริญและเยาวภา นียากร. (2556). การศึกษา
รูปแบบบุคลิกภาพด้านการแต่งกายเชิงสร้างสรรค์ของผู้ให้บริการใน
โรงแรมที่มตี ่อความประทับใจของผู้ให้บริการ : กรณีศึกษาโรงแรม
สีมาธานี จ.นครราชสีมา การประชุมวิชาการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมร่วมสมัยระดับชาติ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 121-138
3. อัญชลี สุวัฒโนดม, นันทนา อุ่นเจริญ และขวัญฤดี ตันตระ
บัณฑิตย์ (2558). ผลกระทบของมาตรฐานการบริการที่มีต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าธุรกิจนาเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 9(3):116-185.
4. หริรักษ์ จันทิมะ, นันทนา อุ่นเจริญ และขวัญฤดี ตันตระบัณฑิต
(2559). อิทธิพลของนวัตกรรมการตลาดและสภาพแวดล้อม
ทางการตลาดที่มีต่อผลการดาเนินงานการตลาดของธุรกิจโรงแรมบู
ติคในประเทศไทย. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ. 9(1):301-322.
5. สุภัคศิษฏ์ ชัยชนะเจริญ และนันทนา อุ่นเจริญ (2559).
มาตรฐานโฮมสเตย์ทสี่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. วารสารช่อ
พะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 27(2):261-285.
6. ณัฐนันท์ อุนารัตน์, นันทนา อุ่นจริญ และขวัญฤดี ตันตระ
บัณฑิต (2560). กลยุทธ์การบริการเชิงรุกและผลการดาเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 36(1):224-239.
7. พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และนันทนา อุ่น
เจริญ. (2560). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่าย : หลักฐานเชิงประจักษ์ ของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย Journal of Modern Management Science. 9(2):135155.
3. อาจารย์กฤตน์พัฒน์ สิงห์สโี ว

2556

2556

2558

2559

2559

2560

2560

1. กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว และ ศิรวิ รรณ กวงเพ้ง. (2556). การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพื้นเมืองเพื่อโอกาสทางการตลาดไร้
พรมแดน. การประชุมวิชาการการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วม
สมัยระดับชาติ. ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 135 – 141.

2556

2. กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว และ พันธ์เทวัช ยังดี. (2558). การศึกษา
การกระจายรายได้จากธุรกิจที่พักและรายการอาหารสู่ชุมชน รอบ

2558

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

56

แหล่งท่องเที่ยวประสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองต่า
จังหวัดบุรีรมั ย์. การประชุมวิชาการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ร่วมสมัยระดับชาติ. ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 129-136.
4. อาจารย์ปภาดา อนันต์กีรติ 1. ปภาดา อนันต์กีรติการ (2558). ความพึงพอใจของผู้เข้าชมชาว
การ
ไทยทีม่ ีต่อสถานที่จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ
กรณีศึกษา ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (IMPAC)
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม (BITEC)ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ (QSNCC). การประชุมวิชาการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 291-300.

2558

5. อาจารย์เยาวภา นียากร

2556

1.นันทนา อุ่นเจริญและเยาวภา นียากร. (2556). การศึกษา
รูปแบบบุคลิกภาพด้านการแต่งกายเชิงสร้างสรรค์ของผู้ให้บริการใน
โรงแรมที่มตี ่อความประทับใจของผู้ให้บริการ : กรณีศึกษาโรงแรม
สีมาธานี จ.นครราชสีมา การประชุมวิชาการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมร่วมสมัยระดับชาติ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 121-138
2. วีรยา มีสวัสดิกุล ปิ่นฤทัย คงทอง และเยาวภา นียากร (2560).
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์.
Conference Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี วิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”. 25-26 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
3. ณัฐนิตย์รดี สวสัดิชีวิน และ เยาวภา นียากร (2560).
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยว ในอาเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม. วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะ
วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 16 (39).
4. เยาวภา นียากร (2561). แนวทางการพัฒนาศักยภาพและความ
พร้อมของชุมชนในการเป็นที่พักโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ของหมู่บ้านปอพาน ตาบลพระธาตุอาเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม. การประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยวและการ
โรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 5 “การท่องเที่ยวอีสานผสานชุมชนผลักดัน
ผลิตผลการท่องเที่ยวเมืองรองอย่างยั่งยืน”วันที่ 8 มิถุนายน 2561
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

6. ผศ.ดร.ปรีดา ไชยา

2560

2560

2561

1. สุวิชชา ศรีถาน ปรีดา ไชยา และ เอมอร ดิสปัญญา (2557).
ความสาคัญและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศต่อ
จรรยาบรรณพนักงานบริการนาเทีย่ วภายในประเทศ. วารสารช่อ
พะยอม.มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 25(1): 139-150.

2557

2. สุริยาวุธ ธรณี ปรีดา ไชยา และ เอมอร ดิสปัญญา (2557).

2557

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

57

ความพร้อมในการผลิตนักศึกษาสาขาการท่องเที่ยวตามกรอบ
วิชาชีพการบริการท่องเที่ยวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน.
วารสารช่อพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม. 25(2): 98109.
3. วิชสุดา ร้อยพิลา และ ปรีดา ไชยา (2558). องค์ประกอบของ
ทรัพยากรท่องเที่ยวที่มีผลต่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัด
กาฬสินธุ์. วารสารวิจัยและพัฒนา วไลยอลงกรณ์ในพระบรม
ราชูปถัมภ์. 10(3): 3-15.
4. Chaiya, P. (2016). An Invitation to: Dean and Director’s
Forum “Hospitality and Tourism School in Crisis
Preparedness and Response”, in the APacCHRIE
Conference at Dusit Thani Hotel Bangkok, May 11, 2016,
Sponsored by HOSCO - World’s Leading Hospitality
Network. : 185-195.

2558

5. Chaiya, P. (2016). An Investigation of Service
Expectation and Performance of the Japanese
Restaurants in Bangkok. July 19-22, 2016, International
Proceedings: Hospitality and Tourism Management
Conference 2016, the University of Surrey, Guildford
Campus, London, UK. : 250-258.

2558

6. สุรศักดิ์ ประสาร และ ปรีดา ไชยา (2559). ภาพลักษณ์องค์กรที่
มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าทางานโรงแรมของนักศึกษาสาขาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมที่ศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม. วารสาร
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์. 7(1):119-133.

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

2558

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์

1. อาจารย์ ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง 1. กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว และ ศิริวรรณ กวงเพ้ง. (2556). การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพื้นเมืองเพื่อโอกาสทางการตลาดไร้
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2559

ปี พ.ศ.(2556-2560)
ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่
2556

58

พรมแดน. การประชุมวิชาการการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วม
สมัยระดับชาติ. ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 135 – 141.
2. ศิริวรรณ กวงเพ้ง และ เสาวลักษณ์ สารีพุฒ. (2557). จากผล
สารวจความพึงพอใจของผู้ประกอบการสู่แนวทางพัฒนาบุคลากร
สายวิชาชีพการท่องเที่ยวและโรงแรม.การประชุมวิชาการการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วมสมัยระดับชาติ. ครั้งที่ 3.
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 351-354.

2557

3. พันธ์เทวัช ยังดี. ศิริวรรณ กวงเพ้ง และ สมมาตร ผลเกิด.
(2558). ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวต่อชุมชนรอบ
ปราสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองต่า จ.บุรรี ัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรรี ัมย์. วารสารรมยสาร. 13 (1). 124 – 135.

2558

4. วันทกาญจน์ สีมาโรฤทธิ์. ศิริวรรณ กวงเพ้ง. วิริยา สีบญ
ุ เรือง
และ Shahryul Suhanimi Bin Ab Shokar (2559). กลยุทธ์การ
บริหารจัดการภาพลักษณ์จังหวัดขอนแก่นให้เป็นจุดหมายปลาย
ทางการท่องเที่ยวรูปแบบไมซ์. วารสารหลากหลายทางวัฒนธรรม.
15 (36). 111-122.

2559

5. สุดารัตน์ สุดาบุตร และ ศิริวรรณ กวงเพ้ง (2560). การศึกษา
ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะความเครียดของพนักงานต้อนรับส่วนหน้าของ
โรงแรมในเขตเมืองพัทยา จังหวัดชลบุร.ี
วารสารช่อพะยอม 28 (2). 48 – 57.

2560

6. สุปราณี วงษ์สาราญ และ ศิริวรรณ กวงเพ้ง (2561). ปัจจัย
ส่งเสริมการตลาดของธุรกิจที่พักขนาดเล็กในจังหวัดมหาสารคาม.
วารสารช่อพะยอม. 29 (1). 323-333.
7. ปิ่นปินัทธ์ แก้วสมบัติ และ ศิริวรรณ กวงเพ้ง (2561). เรื่อง
การสารวจความพร้อมของนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาหลักสูตรการ
จัดการโรงแรมต่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน. วารสารช่อพะยอม ปีที่
29 (1). 463-474.
2. อาจารย์ ดร.นันทนา อุ่นเจริญ 1. Panalad S. Ussahawanitchakit P, Ooncharoen N.
(2015). Service Innovation Capability of Tour Operator
Business in Thailand. The Journal of American
Academy of Business, Cambridge, 21(1):322-348.
2. นันทนา อุ่นเจริญและเยาวภา นียากร. (2556). การศึกษา
รูปแบบบุคลิกภาพด้านการแต่งกายเชิงสร้างสรรค์ของผู้ให้บริการใน
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2556

2556

59

โรงแรมที่มตี ่อความประทับใจของผู้ให้บริการ : กรณีศึกษาโรงแรม
สีมาธานี จ.นครราชสีมา การประชุมวิชาการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมร่วมสมัยระดับชาติ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 121-138
3. อัญชลี สุวัฒโนดม, นันทนา อุ่นเจริญ และขวัญฤดี ตันตระ
บัณฑิตย์ (2558). ผลกระทบของมาตรฐานการบริการที่มีต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าธุรกิจนาเที่ยวจังหวัดศรีสะเกษ. วารสารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ, 9(3):116-185.
4. หริรักษ์ จันทิมะ, นันทนา อุ่นเจริญ และขวัญฤดี ตันตระบัณฑิต
(2559). อิทธิพลของนวัตกรรมการตลาดและสภาพแวดล้อม
ทางการตลาดที่มีต่อผลการดาเนินงานการตลาดของธุรกิจโรงแรมบู
ติคในประเทศไทย. วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ. 9(1):301-322.
5. สุภัคศิษฏ์ ชัยชนะเจริญ และนันทนา อุ่นเจริญ (2559).
มาตรฐานโฮมสเตย์ทสี่ ่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในอาเภอเชียงคาน จังหวัดเลย. วารสารช่อ
พะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 27(2):261-285.
6. ณัฐนันท์ อุนารัตน์, นันทนา อุ่นจริญ และขวัญฤดี ตันตระ
บัณฑิต (2560). กลยุทธ์การบริการเชิงรุกและผลการดาเนินงาน
ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 36(1):224-239.
7. พงศ์สฎา เฉลิมกลิ่น, วิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ และนันทนา อุ่น
เจริญ. (2560). ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุและผลลัพธ์ของศักยภาพกล
ยุทธ์เครือข่าย : หลักฐานเชิงประจักษ์ ของธุรกิจโรงแรมในประเทศ
ไทย Journal of Modern Management Science. 9(2):135155.
3. อาจารย์กฤตน์พัฒน์ สิงห์สโี ว

2558

2559

2559

2560

2560

1. กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว และ ศิรวิ รรณ กวงเพ้ง. (2556). การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มพื้นเมืองเพื่อโอกาสทางการตลาดไร้
พรมแดน. การประชุมวิชาการการท่องเที่ยวและการโรงแรมร่วม
สมัยระดับชาติ. ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 135 – 141.

2556

2. กฤตนพัฒน์ สิงห์สีโว และ พันธ์เทวัช ยังดี. (2558). การศึกษา
การกระจายรายได้จากธุรกิจที่พักและรายการอาหารสู่ชุมชน รอบ
แหล่งท่องเที่ยวประสาทหินเขาพนมรุ้งและปราสาทหินเมืองต่า
จังหวัดบุรีรมั ย์. การประชุมวิชาการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
ร่วมสมัยระดับชาติ. ครั้งที่ 3. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 129-136.

2558

4. อาจารย์ปภาดา อนันต์กีรติ 1. ปภาดา อนันต์กีรติการ (2558). ความพึงพอใจของผู้เข้าชมชาว
การ
ไทยทีม่ ีต่อสถานที่จัดงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติ
แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2558

60

5. อาจารย์เยาวภา นียากร

กรณีศึกษา ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค (IMPAC)
ศูนย์นิทรรศการและการประชุม (BITEC)ศูนย์การประชุมแห่งชาติ
สิริกิติ์ (QSNCC). การประชุมวิชาการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 291-300.
1.นันทนา อุ่นเจริญและเยาวภา นียากร. (2556). การศึกษา
รูปแบบบุคลิกภาพด้านการแต่งกายเชิงสร้างสรรค์ของผู้ให้บริการใน
โรงแรมที่มตี ่อความประทับใจของผู้ให้บริการ : กรณีศึกษาโรงแรม
สีมาธานี จ.นครราชสีมา การประชุมวิชาการการท่องเที่ยวและการ
โรงแรมร่วมสมัยระดับชาติ. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 121-138
2. วีรยา มีสวัสดิกุล ปิ่นฤทัย คงทอง และเยาวภา นียากร (2560).
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวหมู่บ้านวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์.
Conference Proceedings การประชุมวิชาการระดับชาติ
นวัตกรรมและเทคโนโลยี วิชาการ 2017 “วิจัยจากองค์ความรู้สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน”. 25-26 ธันวาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
3. ณัฐนิตย์รดี สวสัดิชีวิน และ เยาวภา นียากร (2560).
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของการท่องเที่ยว ในอาเภอนาดูน
จังหวัดมหาสารคาม. วารสารความหลากหลายทางวัฒนธรรม คณะ
วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 16 (39).
4. เยาวภา นียากร (2561). แนวทางการพัฒนาศักยภาพและความ
พร้อมของชุมชนในการเป็นที่พักโฮมสเตย์เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว
ของหมู่บ้านปอพาน ตาบลพระธาตุอาเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม. การประชุมวิชาการระดับชาติ การท่องเที่ยวและการ
โรงแรมร่วมสมัย ครั้งที่ 5 “การท่องเที่ยวอีสานผสานชุมชนผลักดัน
ผลิตผลการท่องเที่ยวเมืองรองอย่างยั่งยืน”วันที่ 8 มิถุนายน 2561
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

แบบ มคอ.7 และ IQAระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2556

2560

2560

2561

61

