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

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประจาปีการศึกษา 2560
(ผลการดาเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)

วันที่รายงาน วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2561
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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รับรองความถูกต้องของข้อมูล

1. ประธานหลักสูตร : นางสาวลินจง โพชารี
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นางสาวโอชัญญา บัวธรรม
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
3. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : นายปรีดา ไชยา
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________

4. เห็นชอบโดย : นางกันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ: __________________________

5 .เห็นชอบโดย : นายละเอียด ศิลาน้อย (คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่เห็นชอบ: __________________________
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สารบัญ
หมวดที่

หน้า

บทสรุปและผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร .....................................................
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2 อาจารย์ .....................................................................................................................................
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บทสรุปผู้บริหาร
ชื่อหลักสูตร ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา การจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา 2560 ได้มาตรฐานตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีคุณภาพอยู่ในระดับ 3.54 คะแนน ตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ 1.1) ผ่านตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สาหรับองค์ประกอบที่ 2-6 พบว่า หลักสูตรมีผลการประเมินตนเองโดยรวมอยู่ในระดับ
คุณภาพดี โดยจาแนกเป็น
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดีมาก" จานวน 1 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่อยู่ในระดับคุณภาพ "ดี" จานวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3,4,5,6
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาผลประเมินคุณภาพหลักสูตร จาแนกตามปัจจัยนาเข้า (Input) กระบวนการ (Process)
และผลลัพธ์ (Output) พบว่า
ด้านปัจจัยนาเข้า (Input)
มีคะแนน 3.19 คะแนน
ด้านกระบวนการ (Process) มีคะแนน 3.50 คะแนน
ด้านผลลัพธ์ (Output)
มีคะแนน 4.84 คะแนน
จากผลประเมินคุณภาพภายในของหลักสูตร ตั้งแต่ปีการศึกษา 2557 ถึงปีการศึกษา 2559 พบว่า หลักสูตร
มีพัฒนาการของผลประเมินคุณภาพ [  ] ดีขึ้น [ ] ลดลง [ ] ไม่เปลี่ยนแปลง โดยมีผลประเมินดังนี้
ปีการศึกษา 2557 มีระดับคุณภาพปานกลาง
2.16 คะแนน
ปีการศึกษา 2558 มีระดับคุณภาพดี
3.45 คะแนน
ปีการศึกษา 2559 มีระดับคุณภาพดี
3.54 คะแนน (ผลการประเมินตนเอง SAR)
ผลงานที่โดดเด่นของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559
- มหาบัณฑิตที่จบมีงานทา 100%
- โครงการบริการวิชาการพัฒนาการท่องเที่ยวสะพานไม้แกดา
จุดเด่นในภาพรวมของหลักสูตรในปีการศึกษา 2559
- มุ่งเน้นหลักสูตรมหาบัณฑิตที่มี่ศักยภาพสูงในการทางานด้านการสอน
- ออกแบบหลักสูตรตามความต้องการของภาคการศึกษาทางการท่องเที่ยวและการโรงแรม
โอกาสในการพัฒนาของหลักสูตรในปีการศึกษา 2560
- ส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรและนิสิต ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ
- ส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรให้มีตาแหน่งทางวิชาการเพิ่มขึ้น
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ผลการประเมินตนเอง (Self Assessment) ประจาปีการศึกษา 2559 และ
ผลการประเมินของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Check Assessment)
ประจาปีการศึกษา 2557-2558 ตามตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร
ตัวชี้บ่งชี้

ปี
ผลการ
การศึกษา ดาเนินงาน

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ SA2560
กาหนดโดย สกอ.
CA2559
CA2558
CA2557
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

2.2 ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท
ที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3 นิสิต
3.1 การรับนิสิต

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานิสิต

SA2560
SA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA2559
CA2558
CA2557
SA2560
CA 2559
CA2558
CA2557

คะแนน

ผ่าน
ไม่ผ่าน
ผ่าน
ผ่าน
ร้อยละ 93.40
ค่าเฉลี่ย 93.40

ค่าเฉลี่ย4.48
ค่าเฉลี่ย4.26
ร้อยละ 120
ร้อยละ113.33

SA2560
SA2559
CA2558
CA2557
SA2560
SA2559
CA2558
CA2557
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ร้อยละ41.82
ร้อยละ 41.50

4.67
4.67
4.48
4.26
5.00
5.00
5.00
5.00

4.50
4.84
4.74
4.63
-

3.00
3.00
3.00
1.00
3.00
3.00
3.00
1.00
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3.3 ผลที่เกิดกับนิสิต

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

4.2 คุณภาพอาจารย์
- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มคี ุณวุฒิปริญญา
เอก

- ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทาง
วิชาการ

- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4

SA2560
SA2559
CA2558
CA2557
SA2560
SA2559
CA2558
CA2557

-

SA2560
SA2559
CA2558
CA2557

ร้อยละ100
ร้อยละ100
ร้อยละ100
ร้อยละ100
ร้อยละ33.33
ร้อยละ0
ร้อยละ0
ร้อยละ0
ร้อยละ 100
ร้อยละ 60
ร้อยละ400
ร้อยละ260

SA2560
SA2559
CA2558
CA2557
SA2560
SA2559
CA2558
CA2557
SA2560
SA2559
CA2558
CA2557
SA2560
SA2559
CA2558
CA2557
SA2560
SA2559
CA2558
CA2557

4.00
4.00
3.00
2.00
3.33
3.33
3.00
1.00
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-

3.00
3.00
3.00
1.00
4.02
5.00
5.00
5.00
5.00
2.08
0.00
0.00
0.00
5.00
5.00
5.00
5.00
4.00
3.00
3.00
2.00

3.67
3.11
3.11
2.11
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
SA2560
SA2559
CA2558
CA2557
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการ
SA2560
สอน
SA2559
CA2558
CA2557
5.3 การประเมินผู้เรียน
SA2560
SA2559
CA2558
CA2557
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
SA2560
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
SA2559
CA2558
CA2557
SA2560
SA2559
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5
CA2558
CA2557
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
SA2560
SA2559
CA2558
CA2557
SA2560
SA2559
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6
CA2558
CA2557
SA2560
SA2559
คะแนนเฉลี่ย (องค์ประกอบที่ 2-6)
CA2558
CA2557
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ร้อยละ100
ร้อยละ100
ร้อยละ100
ร้อยละ91.66

3.00
3.00
3.00
1.00
3.00
3.00
3.00
1.00
3.00
3.00
3.00
1.00
5.00
5.00
5.00
5.00

3.50
3.50
3.50
1.88
3.00
3.00
3.00
1.00

3.00
3.00
3.00
1.00
3.60
3.54
3.45
2.16
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หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1.1รหัสหลักสูตร 25490211107927
1.1.1  มี มคอ.1
1.1.2  ไม่มี มคอ.1
1.2 วันที่สภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบหลักสูตร 27 กรกฎาคม 2560
(เอกสารแนบที่ 1.1 – บันทึกการขอเสนอหลักสูตร ศธ 0530.1(7)/ 1204 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2560)
1.3 วันที่นาส่งหนังสือแจ้ง สกอ. เพื่อรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร วันที่ 19 กันยายน 2560
(เอกสารแนบที่ 1.2 - บันทึกข้อความขอเสนอหลักสูตร ศธ 0530.1(7)/2197 ลงวันที่ 19 กันยายน 2560)
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1.5 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 รายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรที่ระบุใน มคอ.2 และ ปัจจุบัน
คาสั่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม สภาอนุมัติเห็นชอบเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 7/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
(เอกสารแนบที่ 1.1)
ที่ระบุใน มคอ.2
1. รศ.ดร.วิษณุ กอปรสิริพัฒน์
2. รศ.ดร.ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์
3. อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ
4. อ.ดร.ภารดี ยโสธรศรีกุล
5. อ.ดร.สุวีรณ
์ สั ญ์ โสภณศิริ

ปัจจุบนั
1. อ.ดร.ลินจง โพชารี
2. อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม
3. ผศ.ดร.ปรีดา ไชยา

สภาอนุมตั ิเห็นชอบเมื่อคราวประชุม
7/2560 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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1.5.2 ข้อมูลประวัติการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2- (เอกสารแนบที่ 1.4)

รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตรปัจจุบัน

ระดับ
การศึกษาที่
จบ

ปีที่จบ
การศึกษา
(พ.ศ.)

1. อ.ดร.ลินจง โพชารี

ตรี

2547

โท

2549

เอก

2554

ตรี

2542

โท

2549

เอก

2555

ตรี

2536

โท

2542

เอก

2556

2. อ.ดร.โอชัญญา
บัวธรรม

3. ผศ.ดร.ปรีดา ไชยา

กลุ่ม
สาขาวิชา
ชื่อหลักสูตรที่จบ
สาขาวิชาที่จบ
ที่จบ
การศึกษา
การศึกษา
ตาม
ISCED
ศศ.บ. (การจัดการ
1013 การจัดการการ
การท่องเที่ยวและการ 1015 ท่องเทีย่ วและ
โรงแรม)
การโรงแรม
ศศ.ม. (การจัดการ
1013 การจัดการ
ท่องเที่ยวและการ
1015 ท่องเที่ยวและ
โรงแรม)
การโรงแรม
ปร.ด. (การจัดการ
1013 การจัดการการ
การท่องเที่ยวและการ 1015 ท่องเทีย่ วและ
โรงแรม)
การโรงแรม
สถ.บ.
073
สถาปัตยกรรม
(สถาปัตยกรรม)
Master of
1013 International
International
1015 tourism and
tourism and
Hospitality
Hospitality
Management
Management
Ph.D.
0731 Architectural
(Architectural
1015 Heritage
Heritage
Management
Management and
and Tourism
Tourism)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
023
วรรณคดี
(วรรณคดีอังกฤษและ
อังกฤษและ
อเมริกัน)
อเมริกัน
ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ
023
ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร)
เพื่อการสื่อสาร
Ph.D. (Tourism
and Hospitality
Management)

1013
1015

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

Tourism and
Hospitality
Management

ชื่อสถาบันที่
จบการศึกษา
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิยาลัย
นเรศวร
มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
มหาวิทยาลัย
ศรีปทุม
Griffith
University,
Australia

มหาวิทยาลัย
ศิลปากร

มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
มหาวิทยาลัย
รามคาแหง
The
University of
Waikato,
New
Zealand
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1.5.3 ข้อมูลผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์อาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบัน --ตัวบ่งชี้ 4.2-(เอกสารแนบที่ 1.5)
รายชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร
1. อ.ดร.ลินจง โพชารี

2. อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม

3. ผศ.ดร.ปรีดา ไชยา

ชื่อผลงานทางวิชาการ/งานสร้างสรรค์

ค่าน้าหนักคุณภาพ

1. ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 จานวน 1 เรื่อง (0.6)
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จานวน 0 เรื่อง (0.8)
2. ผลงานทางวิชาการที่นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
จานวน 1 เรื่อง
3. ผลงานวิชาการที่นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จานวน 0 เรื่อง
4. ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติทเี่ ชื่อถือได้
จานวน 0 เรื่อง
1. ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 จานวน 1 เรื่อง (0.6)
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จานวน 0 เรื่อง (0.8)
2. ผลงานทางวิชาการที่นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
จานวน 6 เรื่อง
3. ผลงานวิชาการที่นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จานวน 0 เรื่อง
4. ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติทเี่ ชื่อถือได้
จานวน 0 เรื่อง
1. ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2 จานวน 0 เรื่อง (0.6)
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1 จานวน 0 เรื่อง (0.8)
2. ผลงานทางวิชาการที่นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ
จานวน 0 เรื่อง
3. ผลงานวิชาการที่นาเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
จานวน 2 เรื่อง
4. ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์ในฐานข้อมูลระดับนานาชาติทเี่ ชื่อถือได้
จานวน 0 เรื่อง
ผลรวมค่าน้าหนักคุณภาพ

0.6*2=1.2

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

0.2*1=0.2
0.6*1=0.6
0.2*7=1.40
-

-

04*2=0.8
-

4.20

10

1.6 รายชื่ออาจารย์ผู้สอน (เอกสารแนบที่ 1.6)
อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม
อ.ดร.ศิริวรรณ กวงเพ้ง
อ.ดร.ลินจง โพชารี
อ.ดร.นันทนา อุ่นเจริญ
ผศ.ดร.ปรีดา ไชยา
อ.ดร.กันฑิมาลย์ จินดาประเสริฐ
อ.ดร.เมษ์ธาวิน พลโยธี

อาจารย์ผู้สอนภายนอกคณะ
(ภายในมหาวิทยาลัย)
-

อาจารย์พิเศษ
(ภายนอกมหาวิทยาลัย)
อาจารย์ ดร.วิตติกา ทางชั้น

1.7 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
--ตัวบ่งชี้ที่ 1.1— (กรณีใช้เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558)
ข้อที่
1

เกณฑ์การประเมิน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
(เอกสารแนบที่ 1.7) คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์

ผลการดาเนินงาน
มีจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร 3 คน
และไม่เป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรอื่น
พร้อมทั้งประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่
จัดการศึกษา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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2

คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
(เอกสารแนบที่ 1.8)

อาจารย์ประจาหลักสูตรทั้ง 3 คน มีคุณวุฒิ
ตรงและสัมพันธ์กับสาขาทุกคน
คนที่
มีคุณสมบัตเิ ป็น
1 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผสู้ อน
2 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผสู้ อน
3 อาจารย์ผรู้ ับผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
อาจารย์สอบวิทยานิพนธ์
อาจารย์ผสู้ อน

3

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
(เอกสารแนบที่ 1.8)

4

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน
(เอกสารแนบที่ 1.8)

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
อาจารย์ประจาหลักสูตร คนที่1/2/3เป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ซึ่งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือตาแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
มีอาจารย์ผู้สอนทั้งหมด 7 คน ประกอบด้วย
1. อาจารย์ผู้สอนภายในคณะ 7 คน
2. อาจารย์ผู้สอนนอกคณะ
(ไม่มีอาจารย์ผู้สอนนอกคณะในวงรอบนี้)
3. อาจารย์พิเศษภายนอกมหาวิทยาลัย
(ไม่มีอาจารย์พิเศษในวงรอบนี้)
ซึ่งอาจารย์ทั้ง 7 คนมี
1. คุณวุฒิตั้งแต่ปริญญาโทหรือตาแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ
2. มีประสบการณ์ด้านการสอน และ
3. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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5

คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ทปี่ รึกษาการค้นคว้าอิสระ
(เอกสารแนบที่ 1.8)

มีอาจารย์ที่ทาหน้าที่เป็นทีป่ รึกษา
วิทยานิพนธ์หลักของนิสิตในหลักสูตร
จานวน 6 คนดังนี้
ชื่อ-สกุล
1. ดร.ลินจง
โพชารี
2.อ.ดร.
โอชัญญา
บัวธรรม

3. อ.ดร.
นันทนา
อุ่นเจริญ
4. ผศ.ดร.
ปรีดา ไชยา
5.อ.ดร.
ศิริวรรณ
กวงเพ้ง
6.อ.ดร.
เมษ์ธาวิน
พลโยธี

ประสบการ
ณ์วิจัย
ปร.ด.(การจัดการ  มี
การท่องเที่ยวและ  ไม่มี
การโรงแรม)
Ph.D.
 มี
(Architectural
 ไม่มี
Heritage
Mana ement
and Tourism)
ปร.ด.
 มี
(การจัดการ)
 ไม่มี
สาขาที่จบ

Ph.D. (Tourism
and Hospitality
Management)
Ph.D. (Business
in Touris and
Hospitality)
ศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (สิ่งแวด
ล้อม การพัฒนา
และความยั่งยืน
(นานาชาติ))

 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี

ซึ่งทั้งหมด
1. เป็นอาจารย์ประจา และ
2. คุณวุฒิปริญญาเอกหรือตาแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
3. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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มีอาจารย์ที่ทาหน้าที่ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ร่วมของนิสิตในหลักสูตรจานวน 1 คน ดังนี้

7

คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์

ชื่อ-สกุล

สาขาที่จบ

1. อ.ดร.ลินจง
โพชารี

ปร.ด.(การจัด
การการท่อง
เที่ยวและการ
โรงแรม)

ประ
การณ
 มี
 ไม่มี

ซึ่งมี
1. คุณวุฒิปริญญาเอกหรือตาแหน่งทาง
วิชาการตั้งแต่รองศาสตราจารย์ในสาขาวิชา
นั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน
2. มีประสบการณ์ในการทาวิจัยที่ไม่ใช่ส่วน
หนึ่งของการศึกษาเพื่อรับปริญญา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
มีอาจารย์ที่ทาหน้าที่ผู้สอบวิทยานิพนธ์
ของนิสิตในหลักสูตร จานวน 9 คน ดังนี้
ชื่อ-สกุล
1.อ.ดร.
โอชัญญา
บัวธรรม

2.อ.ดร.
ศิริวรรณ
กวงเพ้ง
3. อ.ดร.ลินจง
โพชารี

4. อ.ดร.
นันทนา
อุ่นเจริญ
5. ผศ.ดร.
ปรีดา ไชยา
6.อ.ดร.
เมษ์ธาวิน
พลโยธี

สาขาที่จบ
Ph.D.
(Architectural
Heritage
Management
and To rism)
Ph.D. (Business
in Tourism and
Hospitality)
ปร.ด.
(การจัดการการ
ท่องเที่ยวและการ
โรงแรม)
ปร.ด.
(การจัดการ)
Ph.D. (Tourism
and Hospitality
Management)
ศิลปศาสตรดุษฎี
บัณฑิต (สิ่งแวด
ล้อม การพัฒนา
และความยั่งยืน
(นานาชาติ))

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ประสบก
ารณ์วิจัย
 มี
 ไม่มี

 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี

 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
 มี
 ไม่มี
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7.อ.ดร.
วิตติกา
ทางชั้น
8. ผศ.ดร.
ดลฤทัย
โกวรรธนะกุล

9. ผศ.ดร.
ขวัญฤดี
ตันตระ
บัณฑิตย์

8

การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษา
(เอกสารแนบที่ 1.9 – ผลงานวิจัยของนิสิตที่สาเร็จ
การศึกษา)

9

ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
(เอกสารแนบที่ 1.10 - ภาระอาจารย์ที่ปรึกษา)

ปร.ด. (การ
จัดการนวัตกรรม
การท่องเที่ยวและ
บริการ)
Ph.D.
(Architectural
Heritage
Management
and Tourism)
ปรด.(การจัดการ)

 มี
 ไม่มี

 มี
 ไม่มี

 มี
 ไม่มี

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ของผู้สาเร็จ
การศึกษาแผน ก. ทุกคนมีผลงานเผยแพร่ใน
การประชุมทางวิชาการ(Proceeding) หรือ
วารสารวิชาการ หรือสิ่งพิมพ์วิชาการซึ่งอยู่
ในรูปแบบเอกสารหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ชื่อ-สกุล
1.อ.ดร.
โอชัญญา
บัวธรรม
2.อ.ดร.
ศิริวรรณ
กวงเพ้ง
3. อ.ดร.ลินจง
โพชารี
4. อ.ดร.
นันทนา อุ่น
เจริญ
5. ผศ.ดร.
ปรีดา ไชยา
6.อ.ดร.
เมษ์ธาวิน
พลโยธี

จานวนนิสิตในปรึกษาทุกชั้นปี/
ทุกหลักสูตร
Thesis
IS

3
4
5
1
4
1

-

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
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10

อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษาควรมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ
(เอกสารแนบที่ 1.5 – ผลงานวิจัยของอาจารย์ประจา
หลักสูตร)

1. อ.ดร.ลินจง โพชารี

2.อ.ดร.โอชัญญาบัวธรรม

3.อ.ดร.นันทนา
อุ่นเจริญ

4.ผศ.ดร.ปรีดา ไชยา

5. อ.ดร.ศิริวรรณ
กวงเพ้ง

6.อ.ดร.เมษ์ธาวิน
พลโยธี

 2556 (คศ2012)
 2557 (คศ2013)
 2558 (คศ2014)
 2559 (คศ2015)
 2560 (คศ2016)
 2556 (คศ2012)
 2557 (คศ2013)
 2558 (คศ2014)
 2559 (คศ2015)
 2560 (คศ2016)
 2556 (คศ2012)
 2557 (คศ2013)
 2558 (คศ2014)
 2559 (คศ2015)
 2560 (คศ2016)
 2556 (คศ2012)
 2557 (คศ2013)
 2558 (คศ2014)
 2559 (คศ2015)
 2560 (คศ2016)
 2556 (คศ2012)
 2557 (คศ2013)
 2558 (คศ2014)
 2559 (คศ2015)
 2560 (คศ2016)
 2556 (คศ2012)
 2557 (คศ2013)
 2558 (คศ2014)
 2559 (คศ2015)
 2560 (คศ2016)

สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
11

การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
(เอกสารแนบที่ 1.11 บันทึกข้อความนาส่งหลักสูตร)

รับนิสิตรุ่นแรกเมื่อปีการศึกษา 2560 ครบ
วงรอบการปรับปรุงในปีการศึกษา 2564
และได้ทาการปรับปรุงหลักสูตรตามกาหนด
ระยะการปรับปรุง
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
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หมวดที่ 2 อาจารย์
2.1 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.2-ประเด็น
2.1.1 ร้อยละอาจารย์ที่มีคณ
ุ วุฒิปริญญาเอก
2.1.2 ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการ
2.1.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
คะแนนเฉลีย่

ข้อมูล
ร้อยละ 100
ร้อยละ 33.33
ร้อยละ 100

คะแนนประเมิน
5.00
2.08
5.00
4.02

2.2 รายงานผลการดาเนินงาน การบริหารและพัฒนาอาจารย์ --ตัวบ่งชี้ที่ 4.1—
ผลการดาเนินงาน
ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ระบบการรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม มีระบบกลไกดังนี้
การรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรได้รับคาแนะนาจากผู้ประเมินให้มีการปรับปรุงระบบในการรับอาจารย์
ประจาหลักสูตร ในเรื่องการจัดทาระบบและกลไกที่เป็นรูปธรรม มีการอธิบายที่ชัดเจน
จึงได้นาคาแนะนามาจัดทา แผนพัฒนาคุณภาพหลักสูตร เพื่อพัฒนาหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 ได้
มีการดาเนินงานจัดทาระบบการรับอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
1) วางเกณฑ์การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยคัดเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตรตาม
คุณสมบัติเฉพาะของอาจารย์ประจาหลักสูตร คือ จบการศึกษาอย่างต่าปริญญาโทด้านสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
2) เสนอเกณฑ์การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารคณะ
3) หลักสูตรจัดประชุมอาจารย์ผู้สอนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ได้กล่าวในข้อที่ 1 เพื่อคัดสรร
อาจารย์ที่มีคุณสมบัติมาดารงตาแหน่งอาจารย์ประจาหลักสูตร แล้วนาผลการคัดสรรเข้ากรรมการบริหารคณะ
4) ฝ่ายวิชาการจัดทาบันทึกข้อความตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารฯ เสนอต่อกองทะเบียน กรณี
ไม่ใช่การปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบการปรับปรุง หรือเป็นหลักสูตรใหม่ ให้ดาเนินการ จัดทาบันทึกข้อความ
แบบเสนอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจาหลักสูตร (แบบ พ.ส. 2.2) เพื่อขอปรับปรุงอาจารย์ประจาหลักสูตร
จากนั้น กองทะเบียนมหาวิทยาลัยดาเนินการเข้าวาระเพื่อพิจารณา แล้วเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
5) กองทะเบียนออกคาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย
6) จัดส่งคาสั่งให้ระดับคณะเพื่อจัดส่งให้หลักสูตรดาเนินการต่อไป
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรได้ดาเนินการตามขั้นตอนดังกล่าวกับคณะในข้างต้น มีการประชุม
หลักสูตรเพื่อพิจารณาตามเกณฑ์การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตรอีกครั้ง ซึ่งจากผลการประชุม
หลักสูตรได้ลงมติให้อาจารย์ประจาหลักสูตรชุดเดิมดาเนินการต่อไป ไม่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในปี
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
การศึกษา 2560 นี้ (เอกสารแนบที่ 2.1 — วาระการประชุมบัณฑิตเรื่องจัดทาระบบวางเกณฑ์การรับและ
แต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร)
นอกจากนี้ หลักสูตรได้มีการประชุมเพิ่มเติม คือ ในปีการศึกษา 2560 ถ้ามีอาจารย์ที่สาเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอก และมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การพิจารณา ที่จะต้องมีการพิจารณาตามลาดับขั้นตอน
เพื่อขอปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป (เอกสารแนบที่ 2.1 วาระการประชุมเรื่อง แจ้งเพื่อทราบ)
การแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรจะมีการดาเนินการดังนี้
1. เพื่อให้การดาเนินงานของหลักสูตรเป็นไปอย่างต่อเนื่องเมื่อใกล้สิ้นสุดปีการศึกษาจะมีการเสนอใน
วาระการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรในเดือนพฤษภาคม 2560 เพื่อสารวจว่าอาจารย์ประจาหลักสูตรชุด
ปัจจุบันยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวงรอบต่อไปได้ (เอกสารแนบที่ 2.1 — วาระการประชุมเรื่อง แจ้งเพื่อ
พิจารณา)
2. ซึ่งในวงรอบปี 2560 นี้ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร และรายชื่ออาจารย์
ประจาหลักสูตรมีความสอดคล้องกับคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตรแล้ว
ระบบการบริหารอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
ระบบบริหารอาจารย์ เพื่อปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร สอดคล้องกับระบบและเกณฑ์ของ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้
1) หลักสูตรสารวจความต้องการพนักงานวิชาการ ตามแผนการพัฒนาอาจารย์และความต้องการของ
หลักสูตร กาหนดคุณสมบัติทั้งด้านคุณวุฒิผลการศึกษา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ที่จะต้อง
สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร เพื่อเสนอต่อคณะพิจารณา
2) คณะเสนอขออัตราพนักงานกับคณะกรรมการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย
3) กาหนดคุณสมบัติของอาจารย์ที่จะรับให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร (จากการประชุม
หลักสูตร
4) เมื่อคณะกรรมการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยได้พิจารณาจัดสรรอัตราพนักงานให้หน่วยงาน
แล้ว หน่วยงานดาเนินการแจ้งกาหนดระยะเวลาในการคัดเลือก และรายชื่อกรรมการคัดเลือกแก่
มหาวิทยาลัย
5) หลักสูตรสรรหาตัวแทนอาจารย์ในหลักสูตร 2 คน เพื่อให้คณะฯ ตั้งเป็นคณะกรรมการคัดเลือก
อาจารย์ใหม่
6) หลักสูตรทาการบันทึกแจ้งข้อมูลทั้งหมดตั้งแต่ข้อ 2-4 มายังฝ่ายบุคลากรคณะดาเนินการประกาศรับ
สมัคร
7) มหาวิทยาลัยดาเนินการประกาศรับสมัครคัดเลือก และแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก ประกอบด้วย
กรรมการ จานวน 3-5 คน โดยมีหัวหน้าหน่วยงานเป็นประธานกรรมการและผู้บังคับบัญชาระดับรองลงมา
เป็นกรรมการด้วย
8) กรรมการคัดเลือกดาเนินการคัดสรรตามเกณฑ์การรับพนักงาน ผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกจะต้องได้
คะแนนรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 60 จึงจะผ่านการคัดเลือก
9) เมื่อกรรมการคัดเลือกดาเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้รายงานผลให้มหาวิทยาลัยทราบเพื่อ
ประกาศผลการคัดเลือกต่อไป
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ผลการดาเนินงาน
ในการบริหารอาจารย์นั้น หลักสูตร ได้กาหนดให้อาจารย์ทุกท่านส่งแผนการพัฒนาตนเองในด้าน
การศึกษาที่สูงขึ้น และการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ โดยทางหลักสูตรฯ ได้ช่วยบริหารจัดการให้อาจารย์ได้
ดาเนินการตามแผนพัฒนาตนเองควบคู่กับการวางแผนการบริหารหลักสูตรและปลายภาคการศึกษาให้
อาจารย์ทุกท่านทบทวนแผนพัฒนาตนเองเพื่อนาเสนอที่ประชุมหลักสูตร ถึงปัญหาอุปสรรค และการ
เปลี่ยนแปลง
ในส่วนของการมอบหมายภาระงานสอน และภาระงานอื่นๆ นั้น จัดการตามความเหมาะสมกับความ
ชานาญเฉพาะด้าน กับคุณสมบัติผู้สอน ตามหลักการแบ่งภาระงานสอนให้เท่าเทียมหรือใกล้เคียงกัน โดยใน
ภาคเรียนที่ 1/2560 ได้ประชุมพิจารณาร่างภาระงานสอน ในคราวประชุมหลักสูตรก่อนเปิดเทอม คือ ครั้งที่
1/2559 วันที่ 10 กรกฎาคม 2559 วาระที่ พิจารณาภาระงานสอน และตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2560
(เอกสารแนบที่ 2.4 – ตารางสอนเทอม 1/2560 ) และในคราวประชุมหลักสูตร ครั้งที่ 4/2559 ได้ประชุม
พิจารณาร่างภาระงานสอน ในคราวประชุมหลักสูตร วันที่ 22 ธันวาคม 2560 วาระพิจารณาภาระงานสอน
และตารางสอน ภาคเรียนที่ 2/2560 (เอกสารแนบที่ 2.5 – ตารางสอนเทอม 2/2560) เพื่อให้ที่ประชุมมีมติ
เห็นชอบในการกาหนดภาระงานสอน
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
จากผลการประเมินหลักสูตร (มคอ.7) ปีการศึกษา 2559 คณะกรรมการแนะนาให้มีการจัดทาระบบ
กลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ให้มีความเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น โดยในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรภายใต้
ระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ได้มีการปรับปรุงแก้ไขระบบกลไก
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ โดยหลังจากสิ้น
ปีงบประมาณได้มีการทบทวนแผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2560 และกรรมการบริหารคณะเพื่อขอ
ข้อเสนอแนะ จนนามาสู่การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2561 ที่นามาใช้ในการพัฒนาปีการศึกษา
2560 ได้มีการพัฒนาเรื่องงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตนเองรายบุคคล
ขั้นตอนระบบกลไกการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
1) คณะชี้แจงนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เร่งพัฒนาเพิ่มจานวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และผู้ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน และทางคณะได้ผลักดันให้อาจารย์ประจา
หลักสูตร คือ อ.ดร.ปรีดา ไชยา ยื่นขอผลงานทางวิชาการจนสามารถดารงตาแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ได้
สาเร็จ
2) หลักสูตรสารวจความต้องการในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนทุก
คน
3) หลักสูตร ร่วมกับคณะจัดทาแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรประจาปีการศึกษา 2560 มีการกาหนด
โครงการ/กิจกรรมที่เน้นการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้เป็นไปตามนโยบายของคณะ มหาวิทยาลัยตาม
ความต้องการของอาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน
4) หลักสูตรดาเนินงาน กากับ ติดตามการทางานให้เป็นไปตามแผน โดยทาร่วมกับคณะ
5) หลักสูตรร่วมกับคณะประเมินและปรับปรุงกระบวนการดาเนินงาน เพื่อจัดทาแผนบริหารและพัฒนา
อาจารย์ในวงรอบถัดไป
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ผลการดาเนินงาน
คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มีการจัดทาแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2560
หลักสูตรภายใต้คณะจึงดาเนินการตามแผน ดังนี้
อาจารย์ทุกท่านส่งแผนการพัฒนาตนเอง เพื่อให้ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง ในปีการศึกษา 2560โดยคณะจะมีนโยบายสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง ดังนี้
ด้านงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาตนเองรายบุคคล
1) งบประมาณสนับสนุนร่วมกิจกรรมวิชาการ/เพิ่มทักษะการทางาน ด้านงบประมาณสนับสนุนทุน
วิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
2) งบประมาณสนับสนุนการวิจัย อาจารย์และบุคลกร
ด้านการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะในการทางานและจัดการความรู้ ได้แก่ โครงการการประชุม
สัมมนาบุคลากรคณะประจาปี โดยปีการศึกษา 2560 ทั้งที่เป็นของหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และของคณะ
ด้านการส่งเสริมสวัสดิการ ได้แก่ การปรับเงินเดือนบุคลากรปรับตามประกาศของมหาวิทยาลัย การ
ตรวจสุขภาพประจาปี และการปรับปรุงเกณฑ์และรับการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากร และผู้บริหาร
(เอกสารแนบที่ 2.6 – แผนพัฒนาบุคลกรของคณะประจาปีงบประมาณ 2560)
หลักสูตร ได้ดาเนินตามระบบการบริหารและพัฒนาอาจารย์ของคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม ใน
คราวประชุมอาจารย์ประจาสาขา มีมติให้ความเห็นชอบผลการดาเนินงานบริหารและพัฒนาอาจารย์ โดยการ
ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ทาการวิจัยร่วม และกาหนดให้มีการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรด้านการวิจัย เพื่อ
พัฒนาตนเองในการวิจัย และการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัย นอกจากนั้นยังส่งเสริมให้อาจารย์
ประจาหลักสูตรได้เข้าร่วมการจัดประชุมสัมมนาวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อเป็นเวทีการ
นาเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร โดยพิจารณาจัดร่วมกับสถาบันเครือข่าย ทาให้ปี
การศึกษานี้ อาจารย์ประจาหลักสูตร มีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น และมีแผนการดาเนินงานเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรสู่ตาแหน่งวิชาการต่อไป
ระหว่างการดาเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ 2560 หลักสูตรได้มีการติดตาม
ความก้าวหน้าตามแผนงานในด้านต่างๆ ได้แก่ การติดตามเรื่องการขอตาแหน่งทางวิชาการ การไปนาเสนอ
บทความวิชาการ การไปพัฒนาตนเอง ในส่วนนี้อาจารย์ที่มีการขออนุมัติไปราชการ เพื่อพัฒนาตนเอง /
ออกไปบริการวิชาการ กลับมาจะมีการจัดทารายงานการไปราชการ ซึ่งผ่านกรรมการบริหารในส่วนต่างๆ
ซึ่งในระดับหลักสูตรภายใต้การบริหารงานของคณะ ได้มีการดาเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าว
และมีการติดตามและรายงานผลภายในหลักสูตร เพื่อวางแผนในการพัฒนาอาจารย์ภายในหลักสูตรเองด้วย
หลักสูตรได้มีการสรุปผลการดาเนินงานตามแผนการพัฒนาบุคลากรประจาปีงบประมาณ 2560
เฉพาะอาจารย์ภายในหลักสูตรให้กับทางฝ่ายบุคลากร เพื่อนาไปสรุปและปรับปรุงแก้ไขโดยจะมีการนาเข้า
วาระเพื่อพิจารณาในการประชุมการบริหารคณะ ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อนามาสู่แผนพัฒนา
บุคลากรประจาปีงบประมาณ 2562 ต่อไป (เอกสารแนบที่ 2.7 – รายชื่อผู้ที่เข้าร่วมอบรมขอตาแหน่งทาง
วิชาการ)
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ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน

2.3 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับอาจารย์ —ตัวบ่งชี้ที่ 4.3—
ผลการดาเนินงาน
 การคงอยู่ของอาจารย์

ผลที่เกิดในปีการศึกษา 2561 อาจารย์ประจาหลักสูตรยังคงต่อเนื่องจากอาจารย์ประจาหลักสูตรในปี
การศึกษา 2560
ปีการศึกษา

อ.ประจาหลักสูตร

2558
2559
2560
2561

5
5
3
3

อาจารย์ประจา
(รวม อ.ประจาหลักสูตร)
8
8
7
7

ความพึงพอใจของอาจารย์

ผลในการศึกษา 2560 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 ท่าน ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย
สกอ. พ.ศ. 2558
หลักสูตรได้มีการจัดทาแบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่อการบริหารจัดการ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.65 ซึ่งมีผลค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา (เอกสารแนบที่
2.8 – ผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.00 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
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หมวดที่ 3 นิสิตและบัณฑิต

3.1 รายงานผลการดาเนินงาน การรับนิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.1-ผลการดาเนินงาน
การรับนิสิต
ผลการดาเนินงาน มีดังนี้
ผลการดาเนินงานที่ผ่านมา การรับนิสิตในปีการศึกษา 2560 ที่ผ่านมา หลักสูตรดาเนินการรับนิสิตใหม่
ตามกระบวนการของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ผลจากการดาเนินการรับนิสิตในปีการศึกษา
2560 พบว่า แผนการรับจานวน 20 คนมีนิสิตมารายงานตัวเข้าศึกษาต่อ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 40% ซึ่งเพิ่มขึ้น
จากปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 20% เพราะมีการปรับแผนการรับนิสิตเพิ่มในเทอม 2/2560
ระบบ และกลไก
การรับนิสิตใหม่ของหลักสูตรมีการดาเนินการตามระบบและกลไกการปฏิบัติงานของคณะฯ และระบบ
ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีขั้นตอนดังนี้ (เอกสารแนบที่ 3.1 – การรับนิสิตใหม่)


ขั้นตอนกระบวนการรับ (ระบบ)
1. การกาหนดเป้าหมายจานวนรับและคุณสมบัติของผู้สมัคร
 การกาหนดจานวนนิสิตและคุณสมบัติที่หลักสูตรเปิดรับ อยู่
ในวาระการประชุม (เอกสารแนบที่ 3.2 – พิจารณาอนุมัติ
จานวนนิสิตปี 2560)
2. กาหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์
 อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมเพื่อวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ (เอกสารแนบที่ 3.3 - พิจารณาแผนการ
ประชาสัมพันธ์ปี 2560)
3. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรโดยการส่งแผ่นพับ และโปสเตอร์ไปยัง
กลุ่มเป้าหมาย
 อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการปรุชุมเพื่อวางแผนการ
ประชาสัมพันธ์ (เอกสารแนบที่ 3.4)
4. ประกาศรับสมัคร
 ตามปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย(เอกสารแนบที่
3.5 – กาหนดการรับสมัครจากบัณฑิตวิทยาลัย)
5. ตรวจสอบคุณสมบัติและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 ตามประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจากบัณฑิต
วิทยาลัย (เอกสารแนบที่ 3.6 – กาหนดการรับสมัครจาก
บัณฑิตวิทยาลัย)

ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
คณะ/ คณะกรรมการหลักสูตร/
อาจารย์ประจาหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร

เจ้าหน้าที่คณะ

บัณฑิตวิทยาลัย/ เจ้าหน้าที่คณะ

บัณฑิตวิทยาลัย
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ผลการดาเนินงาน
6. ออกข้อสอบและดาเนินการสอบข้อเขียน
 อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมวางแผนการออกข้อสอบตรวจข้อสอบและมติมอบหมายผู้รับผิดชอบ (เอกสารแนบที่
3.7 - พิจารณาคณะกรรมการออกข้อสอบ ตรวจข้อสอบ
และ สัมภาษณ์)
7. ตรวจข้อสอบ
 อ้างอิงตามเอกสารแนบที่ 17
8. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารแนบที่ 3.8 –
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอ สัมภาษณ์)
9. สอบสัมภาษณ์
 กาหนดวันสัมภาษณ์ตามประกาศของบัณฑิตวิทยาลัย
(เอกสารแนบที่ 3.9 - ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการ อบ
สัมภาษณ์)
10. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาและรายงานตัว
 ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัยผู้มีสิทธิ์เข้ารับการศึกษาและ
รายงานตัว (เอกสารแนบที่ 3.10 ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้ารับ
การศึกษาและรายงานตัว)
11. ประกาศรับสมัค รอบที่ 2 และดาเนินการตามข้อ 5-10 อีก
ครั้ง
12. ปฐมนิเทศนิสิตใหม่
 ตามปฏิทินการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย(เอกสารแนบที่
3.11 – กาหนดการปฐมนิเทศนิสิตใหม่บัณฑิตวิทยาลัย
ประจาปีการศึกษา2560)

อาจารย์ประจาหลักสูตร

อาจารย์ประจาหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย

อาจารย์ประจาหลักสูตร

บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย/ เจ้าหน้าที่คณะ
บัณฑิตศึกษาคณะการท่องเที่ยวฯ
และอาจารย์ประ ำหลักสูตร

การนาระบบ กลไก ไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ
หลักสูตรมีการดาเนินงานครบทุกขั้นตอนตามที่กาหนดไว้ โดยมีผลการดาเนินงานดังนี้
- ปีการศึกษา 2560 กาหนดเป้าหมายจานวนรับ 20 คน (เอกสารแนบที่ 3.12)
- มีผู้มาสมัครสอบ จานวน 11 คนในภาคเรียนที่ 1/2560 (เอกสารแนบที่ 3.13 - จานวนผู้สมัครสอบ)
- มีการจัดทาโบรชัวร์และโปสเตอร์เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร (เอกสารแนบที่ 3.14)
- นิสิตทุกคนมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (เอกสารแนบที่ 3.15)
การประเมินกระบวนการ
จากผลการดาเนินงานดังกล่าว หลักสูตรมีการประเมินผลการดาเนินงานโดยเปรียบเทียบจานวนนิสิต
ใหม่ระหว่างปีการศึกษา 2559 และ 2560 โดยหลักสูตรพบว่าในปีการศึกษา 2560 จานวนผู้สมัครไม่เป็นไป
ตามเป้าหมายที่หลักสูตรกาหนด เนื่องจาก นิสิตมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และ เอกสารประกอบการสมัครไม่
สมบูรณ์ เช่น ยังไม่ได้รับอนุมัติให้สาเร็จการศึกษาฉบับจริง เป็นต้น จึงส่งผลให้จานวนนิสิตที่เข้าศึกษาจริง
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ผลการดาเนินงาน
ลดลง โดยปีการศึกษา 2559 มีนิสิตเข้าเรียนจริง 6 คน ส่วนปีการศึกษา 2560 มีนิสิตเข้าเรียนจริง 8 คน
จานวนนิสิตเพิ่มขึ้น 2 คน ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่หลักสูตรวางแผนไว้ (เอกสารแนบที่ 3.16 – รายชื่อนิสิตที่มี
สถานภาพสมบูรณ์ปี 2559 และ 2560)
การปรับปรุง/ พัฒนากระบวนการ จากผลการประเมิน
เนื่องจากในปีการศึกษา 2560 มีจานวนนิสิตไม่บรรลุตามเป้าหมาย อีกทั้งจานวนนิสิตคงเหลือในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 มีจานวนลดลง จาก 9 คน เหลือ 6 คน อาจารย์ประจาหลักสูตรจึงประชุม
ร่วมกัน เพื่อหาแนวทางแก้ไข และได้ข้อสรุปให้มีการรับนิสิตเพิ่มเติมเพื่อเข้ารับการศึกษาในภาคเรียนที่
2/2560 แต่เนื่องจากหลักสูตรจะต้องมีการปรับปรุง ส่งผลต่อภาคการศึกษา จึงชะลอการเปิดรับนิสิตใน เทอม
2/2560
อาจารย์ประจาหลักสูตรนาผลจากการสอบถามผู้สมัครถึงสาเหตุที่มาสมัครและการประชาสัมพันธ์ของ
หลักสูตรมาวิเคราะห์หาแนวทางในการปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูล และการติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่
คณะ โดยได้ข้อสรุปว่าจะดาเนินการส่งโบรชัวร์เพิ่มเติมไปยังสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายโดยเจาะจงไปที่คณะ
หรือภาควิชาที่เกี่ยวกับสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรง และเพิ่มการกระจายข่าวการรับสมัครทาง
โซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค รวมทั้งประชาสัมพันธ์แก่ศิษย์เก่าเพิ่มเติม
มีผลจากการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม
จากการดาเนินการปรับปรุงหลักสูตร ส่งผลให้จานวนหน่วยกิต และโครงสร้างหลักสูตรเอื้ออานวยต่อการ
รับนักศึกษาทั้งเทอมต้นและเทอมปลาย (เอกสารแนบที่ 3.17 – จานวนหน่วยกิตของโครงสร้างหลักสูตร)
การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา

ผลการดาเนินงาน มีดังนี้
ระบบ และกลไก
อาจารย์ประจาหลักสูตรวิเคราะห์คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษาร่วมกัน โดยพิจารณาจากผลการสอบข้อเขียน
และการสอบสัมภาษณ์ พบว่านิสิตส่วนใหญ่มีทักษะด้านการทาวิจัยค่อนข้างต่า เนื่องจากส่วนใหญ่เพิ่งจบ
การศึกษา และบางส่วนไม่เคยทาวิจัยมาก่อน
ดังนั้น หลักสูตรจึงประชุมวางแผนการดาเนินการจัดโครงการ/ กิจกรรม ประจาปีการศึกษา 2560
ร่วมกันเพื่อสนับสนุนทักษะการทาวิจัย และเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตใหม่เพื่อให้นิสิตสามารถปรับตัวให้เข้า
กับสิ่งแวดล้อมใหม่และการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นได้ เช่น โครงการสานกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่บัณฑิตศึกษา
และโครงการบริการวิชาการการพัฒนาการท่องเที่ยวสะพานไม้แกดา
การนาระบบ กลไก ไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ
หลักสูตรมีการจัดโครงการและกิจกรรมตามที่กาหนดไว้ตามปฏิทิน
การประเมินกระบวนการ
ทาการวิเคราะห์และประเมินกระบวนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่นิสิตใหม่ของหลักสูตรในช่วง
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ผลการดาเนินงาน
ภาคเรียนที่ 1 และช่วงต้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 พบว่า การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นิสิต
และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีจานวนนิสิตเข้าร่วมน้อยและนิสิตไม่สนใจเท่าที่ควร จากสาเหตุต่างๆ เช่น บาง
กิจกรรมที่จัดในวันธรรมดานิสิตไม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะต้องทางาน หรือบางกิจกรรมที่จัดเสาร์-อาทิตย์
นิสิตไม่เข้าร่วมเพราะติดธุระส่วนตัว
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ จากผลการประเมิน
จากการประเมินผลการดาเนินการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมต่างๆ แก่นิสิต อาจารย์ประจา
หลักสูตรและเจ้าหน้าที่จึงประชุมร่วมกันเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหานิสิตไม่เข้าร่วมกิจกรรมและไม่ให้
ความสนใจเท่าที่ควร และได้ข้อสรุปเพื่อใช้ปรับปรุงและพัฒนาการบวนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมแก่
นิสิตดังนี้
- แจ้งนิสิตล่วงหน้า และแจ้งเตือนเป็นระยะเมื่อใกล้ถึงวันที่จัดกิจกรรม
- ให้กิจกรรมที่จะจัดต่อไปในอนาคตเป็นส่วนหนึ่งการรายวิชาในภาคเรียนนั้นๆ โดยอาจให้นิสิตทา
รายงาน หรืออื่นๆ ตามความเหมาะสม
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.00 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน

3.2 ข้อมูลนิสิต
ปีการศึกษา
ที่รับเข้า
2556
2557
2558
2559
2560

จานวนที่ประกาศรับ

จานวนผู้สมัคร

จานวนผู้มสี ิทธิเข้าศึกษา

จานวนผู้มารายงานตัว

จานวนที่ลงทะเบียนเรียน

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

-

20
20
20
20
20

20
20
20
20
20

-

24
12
19
11

24
12
19
11

-

16
11
18
11

16
11
18
11

-

16
9
10
6
8

16
9
10
6
8

-

16
9
10
6
8

16
9
10
6
8

หมายเหตุ ปีการศึกษา 2560 มีผู้ไม่มารายงานตัวจานวน 2 ราย เนื่องจาก 2 สาเหตุ หลัก คือ
1. ผู้มีสิทธิ์ที่สาเร็จหลักสูตรระดับปริญญาตรีไม่สามารถนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริงจากสถาบันการศึกษาเดิมมายื่นประกอบการ
รายงานตัวได้
2. ผู้มีสิทธิ์สละสิทธิ์การรายงานตัวเพราะสถานะการเงินไม่พร้อมลงทะเบียนเรียน
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ปีการศึกษา
ที่รับเข้า

2555

2555
2556
2557
2558
2559
2560

2556

2560

2559

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

-

14

14

-

14
16

14
16

-

14
15
7

14
15
7

-

4
15
6
9

4
15
6
9

-

4
14
5
7
6

4
14
5
7
6

-

4
14
5
7
5
8

4
14
5
7
5
8

2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

ปีการศึกษา
ที่รับเข้า

จานวนนิสิตคงอยู่
2557
2558

จานวนที่รับเข้า

2556

จานวนที่สาเร็จการศึกษา
2558

2557

2559

2560

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

ปกติ

พิเศษ

รวม

-

14
16
7
9
6
8

14
16
7
9
6
8

-

-

-

-

1
2

1
2

-

13
8
-

13
8
-

-

1
2
-

1
2
-

-

1
1
-

1
1
-
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3.3 รายงานผลการดาเนินงาน การส่งเสริมและพัฒนานิสิต --ตัวบ่งชี้ที่ 3.2—
ผลการดาเนินงาน
 การควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
ผลการดาเนินงานมีดังนี้
1. มีระบบ และกลไก
สานักบัณฑิตศึกษามีระบบและกลไกในการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นิสิตระดับ
บัณฑิตศึกษาโดยทั่วไป ดังนี้
ขั้นตอนกระบวนการให้คาปรึกษา (ระบบ)
1. การวางแผนภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
เพื่อให้ทราบว่าสานักบัณฑิตศึกษามีอาจารย์ที่สามารถเป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาได้กี่คนและแต่ละคนสามารถรับนิสิตในที่
ปรึกษาได้จานวนกี่คน
1. ประชุมแนวทางการกาหนดนิสิตที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. ประกาศให้นิสิตทราบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แต่
ละท่านสามารถรับนิสิตในที่ปรึกษาได้กี่คน
4. นิสิตยื่นหัวข้อวิทยานิพนธ์ตามลาดับขั้นตอนของ
กระบวนการ
5. นิสิตเสนอเค้าโครงวิทยานิพนธ์และดาเนินการสอบเค้า
โครงวิทยานิพนธ์ตามขั้นตอนของกระบวนการ
6. นิสิตรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์
7. นิสิตยื่นเรื่องขอสอบวิทยานิพนธ์และดาเนินการสอบ
ตามขั้นตอนของกระบวนการ
8. คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์พิจารณาประเมินผลการ
สอบ
9. นิสิตยื่นเรื่องขอตีพิมพ์เพื่อใช้ประกอบการสาเร็จ
การศึกษาและยื่นเรื่องขอสาเร็จการศึกษาตามขั้นตอนของ
กระบวนการ
10. สรุปผลการดาเนินงานนิสิตที่ไม่สาเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรกาหนด และหาแนวทางแก้ไข

ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่

อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่คณะ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่
อาจารย์ประจาหลักสูตร/อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/เจ้าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์/ เจ้าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/ นิสิต/
เจ้าหน้าที่
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่
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ผลการดาเนินงาน
2. มีการนาระบบ กลไก ไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ
2.1 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ประชุมเพื่อดาเนินงานตามขั้นตอนที่ 1 – 3 (เอกสารแนบที่ 3.18 – หนังสือ
แจ้งเวียนหัววิทยานิพนธ์)
2.2. มีการประชุมติดตามการดาเนินงานการควบคุมดูแลให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์ตามขั้นตอนที่ 4 – 10 ใน
การประชุมวาระต่างๆตลอดวงรอบปีการศึกษา 2559
 สานักบัณฑิตประกาศรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและปฏิทินการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์แก่นิสิตให้ทราบ
ทางช่องทางต่างๆ เช่น Facebook และ เวบไซด์บัณฑิตคณะ (เอกสารแนบที่ 3.19 - ปฏิทินการเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ )
 ประชุมติดตามความก้าวหน้าของนิสิตในการเสนอหัวข้อวิทยานิพนธ์และมีการดาเนินงานและติดตาม
ผลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นประจาทุกภาคเรียน (เอกสารแนบที่ 3.20 – วาระการประชุมติดตาม
ความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์)
3. มีการประเมินกระบวนการ
หลักสูตรมีการวิเคราะห์และประเมินผลกระบวนการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่นิสิตทุกภาคเรียน
จากสมุดสีฟ้า และการสอบถามจากอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยตรง ทั้งนี้ ยังได้มีการสารวจประเมินความ
พึงพอใจนิสิตต่อการให้คาปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ในปีการศึกษา 2560 ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58
(เอกสารแนบที่ 3.21 - สมุดสีฟ้า)
4. มีการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน
- หลังจากวิเคราะห์ผลการดาเนินงานแล้ว อาจารย์ประจาหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
ได้ข้อสรุปร่วมกันว่า อาจารย์ที่ปรึกษาควรเพิ่มช่องทางในการติดต่อแก่นิสิตในที่ปรึกษา ทั้งทางโทรศัพท์ ไลน์
อีเมล์ เฟสบุ๊ค และสนับสนุนให้นิสิตเข้าร่วมการอบรมสัมมนาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ต่อการทา
วิทยานิพนธ์ (เอกสารแนบที่ 3.22 - ช่องทางในการติดต่อนิสิตในที่ปรึกษา)
การพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

ผลการดาเนินงานมีดังนี้
1. มีระบบ และกลไก
- อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อวิเคราะห์ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในเรื่อง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ทักษะการคิดวิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล จากนั้นจึงกาหนดกิจกรรม
รวมทั้งการศึกษาดูงานในประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตและเสริมสร้างทักษะในการคิดวิเคราะห์ผ่าน
ทางรายงานที่มอบหมายให้นิสิตทาในระหว่างทากิจกรรมและเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ
(เอกสารแนบที่ 3.23 – สื่อการเรียนการสอน)
2. มีการนาระบบ กลไก ไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ
- หลักสูตรจัดโครงการพัฒนาศักยภาพให้แก่นิสิตเพื่อฝึกการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
(เอกสารแนบที่ 3.24 - โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการทาวิจัยจากส่วนกลาง)
3. มีการประเมินกระบวนการ
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ผลการดาเนินงาน
- ประเมินผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิต จากแบบสอบถาม
- ประเมินผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพของนิสิต จากผลสัมฤทธิ์ของรายงานที่ได้รับมอบหมาย
(เอกสารแนบที่ 3.25 - แบบสอบถามประเมินโครงการ)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.00 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน

3.4 รายงานผลการดาเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ --ตัวบ่งชี้ที่ 2.1-หลักสูตร ศศ.ม. (การจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม) มีระบบและกลไกในการรายงานผลการดาเนินงาน
คุณภาพบัณฑิตโดยใช้เกณฑ์การประเมินตามกองแผนงานมหาวิทยาลัยดังนี้
 กองแผนงานมหาวิทยาลัยมหาสารคามแจ้งรายชื่อผู้สาเร็จการศึกษามายังสานักบัณฑิตพร้อมแนบ
แบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิต
 เจ้าหน้าที่สานักบัณฑิตแจ้งในวาระการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อทราบถึงการส่งแบบประเมิน
คุณภาพบัณฑิต (เอกสารแนบที่ 3.26 – แจ้งเพื่อทราบและขั้นตอนการประเมินผู้ใช้บัณฑิต)
 เจ้าหน้าที่บัณฑิตดาเนินการส่งและติดตามแบบประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตส่งไปยังกองแผนงานมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม (เอกสารแนบที่ 3.27 – บันทึกข้อความส่งแบบประเมินผู้ใช้บัณฑิต)
 4.กองแผนงานมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตมายังสานักบัณฑิต จากนั้น
เจ้าหน้าที่สานักบัณฑิตจะแจ้งในวาระการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อทราบผลการประเมิน
(เอกสารแนบที่ 3.28 - ผลการประเมินของผู้ใช้บัณฑิตจากส่วนกลาง)
ผลการการประเมินคุณภาพผู้สาเร็จการศึกษาจากมุมมองของผู้ใช้บัณฑิตซึ่งในวงรอบปี 2559 จะเป็น
มหาบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาในปี 2558 โดยในปีการศึกษา 2559 มีผู้สาเร็จการศึกษา จานวน 6 คน มีผู้ใช้บัณฑิต
ส่งแบบสารวจกลับมายังสานักบัณฑิตจานวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56% ผลการประเมินรายละเอียดดังตาราง
ที่
1
2
3
4
5
6

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

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน
4.77 คะแนน
4.52 คะแนน
4.65 คะแนน
4.77 คะแนน
4.45 คะแนน
5.00 คะแนน
4.67 คะแนน

29

3.5 รายงานผลการดาเนินงาน ผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ --ตัวบ่งชี้ที่ 2.2-ข้อมูลพืน้ ฐาน
1. ผู้สาเร็จการศึกษา
2. ผลรวมถ่วงน้าหนักคุณภาพของผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา
2.1 ผลรวมถ่วงน้าหนักคุณภาพของผลงานของนิสิต
- น้าหนักคุณภาพ 0.2
- น้าหนักคุณภาพ 0.4
- น้าหนักคุณภาพ 0.6
- น้าหนักคุณภาพ 0.8
- น้าหนักคุณภาพ 1.0
2.2 ผลรวมถ่วงน้าหนักคุณภาพของผู้สาเร็จการศึกษา
- น้าหนักคุณภาพ 0.2
- น้าหนักคุณภาพ 0.4
- น้าหนักคุณภาพ 0.6
- น้าหนักคุณภาพ 0.8
- น้าหนักคุณภาพ 1.0
3. ค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักคุณภาพผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษา
คะแนน (เมื่อเทียบค่าคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป)

จานวน
2 คน
1.80

0.6*3= 1.80

0.60

0.6*1 = 0.6

2.40*100/2 = ร้อยละ 120
5.00

การวิเคราะห์ผลที่ได้จากการเผยแพร่ผลงานของผู้สาเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (เอกสารแนบที่ 3.29
– ผลการตีพิมพ์)
ในส่วนของผู้สาเร็จการศึกษานั้น มีการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการ TCI กลุ่ม 1 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่าสุด
ในการสาเร็จการศึกษาของบัณฑิตวิทยาลัย (เอกสารแนบที่ 3.30 – ผลงานตีพิมพ์ของนิสิตในฐานข้อมูล TCI1)
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3.6 รายงานผลการดาเนินงาน ผลที่เกิดกับนิสติ --ตัวบ่งชี้ที่ 3.3-ผลการดาเนินงาน
การคงอยูข่ องนิสิต
ผลที่เกิดขึ้นพบว่าในแต่ละปีการศึกษานั้น จานวนนิสิตที่คงอยู่ลดลงจากจานวนนิสิตที่ผ่านการสอบคัดเลือก
เนื่องจากนิสิตบางท่านมีปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย และได้งานที่ดีในระหว่างเรียนจึงเลือกที่จะทางานมากกว่า
การศึกษาต่อ (เอกสารแนบที่ 3.30 – บัญชีรายชื่อนิสิตที่ลงทะเบียน)


ปีการศึกษา
จานวนนิสิตที่เข้ารับการศึกษา
จานวนนิสิตที่ยังคงอยู่
14
4
2555
16
14
2556
7
5
2557
9
7
2558
6
5
2559
8
8
2560
 การสาเร็จการศึกษา
ผลที่เกิดขึ้นพบว่า นิสิตระดับปริญญาโทที่จบการศึกษามีแนวโน้มที่จะจบการศึกษาตามเกณฑ์เพิ่มขึ้น
(เอกสารแนบที่ 3.31 – รายชื่อผู้สาเร็จการศึกษา)
ปีการศึกษา
จานวนนิสิตที่จบการศึกษา
2555
1
2556
2
2557
11
2558
9
2559
6
2560
2
 ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
ผลที่เกิดขึ้นพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิตในปีการศึกษา 2558 และ
ปีการศึกษา 2560 มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากัน ส่วน (เอกสารแนบที่ 3.32 – ผลการประเมินความพึงพอใจ
นิสิต) ดังตาราง
ปีการศึ ษ
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต
2558
4.10
2559
4.06
2560
4.62
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ผลการดาเนินงาน
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.00 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
หลักสูตรมีการดาเนินงานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ เช่น ผลการดาเนินงานผลงานของนิสิตและผู้สาเร็จการศึกษาที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ ค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนิสิต เป็นต้น

หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชา
4.1 ข้อมูลรายวิชา (เอกสารแนบที่ 4.1 – มคอ.5 ทุกวิชาในปีการศึกษา 2560)
ชื่อรายวิชา

ภาค
การศึกษา

1010 511แนวคิดและ
ทฤษฎีการจัดการการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6) หมวดวิชาบังคับ

1/2560

5

1010 512 การวางแผน
พัฒนาการจัดการการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
อย่างยั่งยืน 3(3-0-6)
หมวดวิชาบังคับ

1/2560

6

1010 513 การจัดการ
เชิงกลยุทธ์สาหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6) หมวดวิชาบังคับ

1/2560

4

1010 514 วิทยาระเบียบ
วิธีวจิ ัยเพือ่ การท่องเที่ยว
และการโรงแรม 3(3-0-6)
หมวดวิชาบังคับ

1/2560

A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- F S U V W L

1

จานวนนิสิตที่ จานวนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียน สอบผ่าน
6

6

6

6

2

6

6

1

5

6

6

1/2560

4

1 1

6

6

1/2560

4

2

6

6

1010 511 การจัดการ
เชิงกลยุทธ์สาหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และโรงแรม 3(2-2-5)
วิชาบังคับ

1010 514 การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และโรงแรม 3(3-0-6)
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ชื่อรายวิชา

ภาค
การศึกษา

A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- F S U V W L

จานวนนิสิตที่ จานวนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียน สอบผ่าน

วิชาบังคับ

1010 637 การจัดการ
ผลกระทบการท่องเที่ยว
3(3-0-6)วิชาเฉพาะ

1/2560

4

2

6

6

1/2560

3

1 1

6

6

2/2560

4

2 2

8

8

2/2560

6

2

8

8

1010 522 การพัฒนา
ผู้ประกอบการใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และโรงแรม 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะ

2/2560

2

6

8

8

1010 523 การจัดการ
การท่องเที่ยวเชิงมรดก
วัฒนธรรม 3(3-0-6)
หมวดวิชาเฉพาะกลุ่มวิชา
เลือก

2/2560

3

3 2

8

8

2/2560

1

1

1

2/2560

1

1

1

2/2560

1

1

1

1010 629 การบัญชี
บริหารเพื่อการจัดการ
ท่องเที่ยวและโรงแรม
3(3-0-6) วิชาเฉพาะ
1010 515 การสัมมนา
ประเด็นด้านการท่องเที่ยว
และการโรงแรมร่วมสมัย
3(3-0-6) หมวดวิชาบังคับ
1010 521 การตลาดการ
ท่องเที่ยวและตราสินค้า
จุดหมายปลายทาง หมวด
3(3-0-6) หมวดวิชาเฉพาะ

1

1010 509 วิทยา
ระเบียบวิธีวิจยั สาหรับ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และโรงแรม 3(2-2-5)
วิชาบังคับ

1010 626 การจัดการ
นวัตกรรมการบริการ
3(3-0-6) วิชาบังคับ

1010 645 การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และโรงแรม 3(3-0-6)
วิชาเฉพาะ

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

33

ชื่อรายวิชา

ภาค
การศึกษา

A+ A A- B+ B B- C+ C C- D+ D D- F S U V W L

จานวนนิสิตที่ จานวนนิสิตที่
ลงทะเบียนเรียน สอบผ่าน

1010 515 การสัมมนา
ประเด็นการท่องเที่ยว
และโรงแรม 3(2-2-5)
วิชาบังคับ

2/2560

1

1

1

4.2 การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

ความผิดปกติ

การตรวจสอบ

เหตุที่ทาให้ผดิ ปกติ

มาตรการแก้ไข

-

-

-

-

-

-

4.3 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบ
ชื่อรายวิชา

ภาคการศึกษา

หัวข้อที่ขาด

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

วิธีแก้

-

-

-

-

-

4.4 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
ชื่อรายวิชา
1. 1010 511แนวคิดและ
ทฤษฎีการจัดการการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6) หมวดวิชาบังคับ
2. 1010 512 การวางแผน
พัฒนาการจัดการการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
อย่างยั่งยืน 3(3-0-6) หมวด
วิชาบังคับ

ภาคการศึกษา
1/2560

1/2560

ผลการประเมิน
แผนการปรับปรุง
โดยนักศึกษา
4.94
1. จัดหาเอกสาร วีดีทัศน์ ตัวอย่างกรณีศึกษาและผู้มี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับวัตกรรมการบริการเพิ่มเติมให้
นิสิตได้เห็นภาพ
2. หากิจกรรมให้นสิ ิตทาในห้องเรียนหรือกิจกรรมเพื่อ
นาไปสู่บทเรียนให้นสิ ิตมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น
4.34
1. นิสิตขาดทักษะด้านการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
2.เพิ่มกิจกรรมและฝึกการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ

1/2560

4.45

1/2560

4.98

3. 1010 513 การจัดการ
เชิงกลยุทธ์สาหรับการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม
3(3-0-6) หมวดวิชาบังคับ
4. 1010 514 วิทยาระเบียบ
วิธีวิจัยเพื่อการท่องเที่ยวและ

1. นิสิตเข้าเรียนไม่ตรงเวลา อาจารย์ผสู้ อนจึงมีการ
ตักเตือนเพื่อฝึกให้นสิ ิตมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
มากยิ่งขึ้น
2. นิสิตขาดความมั่นใจในการแสดงความคิดเห็น อาจารย์
ผู้สอนจึงได้ให้ข้อคิดเห็น สร้างกิจกรรมในห้องเรียนและ
พูดคุยกับนิสติ มากยิ่งขึ้น
ในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยมีเนื้อหาการเรียนรู้ที่มาก และ
นิสิตต้องลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเพิม่ เติม ดังนั้น ควรมีการ
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ชื่อรายวิชา
การโรงแรม 3(3-0-6) หมวด
วิชาบังคับ
1010 511 การจัดการเชิงกล
ยุทธ์สาหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและโรงแรม 3(2-25) วิชาบังคับ
1010 514 การพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
โรงแรม 3(3-0-6) วิชาบังคับ
1010 637 การจัดการ
ผลกระทบการท่องเที่ยว 3(30-6)วิชาเฉพาะ
1010 629 การบัญชีบริหาร
เพื่อการจัดการท่องเที่ยวและ
โรงแรม 3(3-0-6) วิชาเฉพาะ
5. 1010 515 การสัมมนา
ประเด็นด้านการท่องเที่ยวและ
การโรงแรมร่วมสมัย 3(3-0-6)
หมวดวิชาบังคับ
6. 1010 521 การตลาดการ
ท่องเที่ยวและตราสินค้า
จุดหมายปลายทาง
3(3-0-6) หมวดวิชาเฉพาะ
7. 1010 522 การพัฒนา
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและโรงแรม
3(3-0-6) หมวดวิชาเฉพาะ
8. 1010 523 การจัดการการ
ท่องเที่ยวเชิงมรดกวัฒนธรรม
3(3-0-6) หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิชาเลือก
1010 509 วิทยาระเบียบวิธี

ภาคการศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา

แผนการปรับปรุง
ลงภาคสนามแผนการตลาดนอกสถานที่เพิ่มเติม เพื่อนิสิต
สามารถนามาประยุกต์ใช้ได้ต่อไป
นิสิตส่วนใหญ่ขาดทักษะในการเสนอรายงานและการ
เขียนในเชิงวิชาการ ดังนั้นจึงขอเสนอแนะให้หลักสูตร
หากระบวนการในการเตรียมความรู้และทักษะของผู้เรียน
เกี่ยวกับรูปแบบการนาเสนองาน
1.นิสิตบางคนยังขาดทักษะและความเข้าใจในการใช้
เทคโนโลยี
2. เพิ่มกิจกรรมและทักษะด้านเทคโนโลยีให้แก่นิสิตมาก
ยิ่งขึ้น
1.นิสิตไม่มีทักษะการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
2.ฝึกการคิดวอเคราะห์ที่เป็นระบบ และเข้าร่วมอบรม
จากหน่วยงานภายนอกที่เป็นมืออาชีพ

1/2560

4.55

1/2560

4.30

1/2560

5.00

1/2560

4.63

2/2560

4.90

2/2560

4.39

2/2560

4.98

1.นิสิตบางส่วนไม่เข้าใจคาว่าผู้ประกอบการ
2.เชิญผู้ประกอบการธุรกิจที่ประสบความสาเร็จมา
บรรยายเพิ่มเติม

2/2560

4.95

2/2560

5.00

อาจารย์ผู้สอนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนการสอน รวมถึงการปรับปรุงรายละเอียดของ
รายวิชาให้ทันสมัยเข้าใจง่าย และเนื้อหาให้เหมาะสม
ชัดเจน รวมไปถึงการนางานวิจัยบูรณาการในการเรียน
การสอนต่อไป
จัดการแบ่งกลุม่ ย่อยเพื่อให้นสิ ิตได้จัดกิจกรรมกลุม่ และ

1. นิสิตบางส่วนยังไม่เข้าใจด้านบัญชีบริหาร
2. เพิ่มความรู้พื้นฐาน และจัดกิจกรรม โครงงานให้นิสิต
ได้ฝึกปฏิบัติ
นิสิตส่วนใหญ่ขาดทักษะในการเสนอรายงานและการ
เขียนในเชิงวิชาการ ดังนั้นจึงขอเสนอแนะให้หลักสูตร
หากระบวนการในการเตรียมความรู้และทักษะของผู้เรียน
เกี่ยวกับรูปแบบการนาเสนองาน และเน้นความสาคัญ
ของการอ้างอิงในการนาเสนองานสู่สาธารณะ
1.ให้นิสิตจัดทัวร์จาลอง เพื่อเรียนรู้การทาการตลาดใน
สถานการณ์จริง
2. แนะนาแหล่งเรียนรู้เพื่อศึกษาค้นคว้าในรายวิชา
เพิ่มเติม
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ชื่อรายวิชา
วิจัยสาหรับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและโรงแรม 3(2-25) วิชาบังคับ
1010 626 การจัดการ
นวัตกรรมการบริการ 3(3-06) วิชาบังคับ

1010 645 การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์เพื่อ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและ
โรงแรม 3(3-0-6) วิชาเฉพาะ
1010 515 การสัมมนา
ประเด็นการท่องเที่ยวและ
โรงแรม 3(2-2-5) วิชาบังคับ

ภาคการศึกษา

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา

แผนการปรับปรุง
ผู้สอนสามารถให้คาปรึกษาได้อย่างใกล้ชิดทั่วถึง

2/2560

5.00

2/2560

5.00

2/2560

5.00

1. จัดหาเอกสาร วีดีทัศน์ ตัวอย่าง กรณีศึกษาและผูม้ ี
ประสบการณ์ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและการจัดการกับ
ภาวะวิกฤติเพิ่มเติมให้นสิ ิตไก้เห็นภาพรวม
2. หากิจกรรมให้นสิ ิตทาในห้องเรียน
3.เพิ่มหลักจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และสังคม
นิสิตส่วนใหญ่ขาดทักษะในการเสนอรายงานและการ
เขียนในเชิงวิชาการ ดังนั้นจึงขอเสนอแนะให้หลักสูตร
หากระบวนการในการเตรียมความรู้และทักษะของผู้เรียน
เกี่ยวกับรูปแบบการนาเสนองาน
จัดการแบ่งกลุม่ ย่อยเพื่อให้นสิ ิตได้จัดกิจกรรมกลุม่ และ
ผู้สอนสามารถให้คาปรึกษาได้อย่างใกล้ชิดทั่วถึง

4.5 ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนด้านความรู้:
1. ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถวัดได้จากผลการเรียนปกติ
และผลในการเรียนรายวิชาที่เน้นทฤษฎีโดยการนั่งฟังบรรยาย เพื่อ
สามารถเข้าใจถึงเนื้อหาได้ดี
2. การขาดเรียนในบางหัวข้อ จะทาให้ไม่เข้าใจในหัวข้อนั้น ๆ และอาจจะ
ไม่เข้าใจในหัวข้อถัดไปหากเป็นหัวข้อที่มีความต่อเนื่องกัน

1. ผู้สอนควรทาการทบทวนเนื้อหาครั้งก่อนหน้า
สั้นๆ ก่อนเข้าเนื้อหาในหัวข้อใหม่
2. ควรมีรูปแบบการสอนให้หลากหลายและใช้สื่อการ
สอนที่ น่าสนใจมากยิ่งขึ้น
3. ยกกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริง

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนด้านคุณธรรมจริยธรรม:
1. มีการกาหนดสัดส่วนของคะแนนการเข้าชั้นเรียน และ
1. นิสิตบางคนยังขาดคุณสมบัติในการตรงต่อเวลาในการเข้าเรียนและการ ความตรงเวลาเพิ่มขึ้น
ส่งงาน
2. ในด้านการทุจริตในการสอบ ได้มีการตักเตือน และมี
มาตรการในการลงโทษ เช่น ตัดคะแนนสอบ
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สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนด้านทักษะทางปัญญา:
1. ประสิทธิผลในทักษะทางปัญญา ในการอภิปรายกลุ่มจะมีผู้เรียน
บางส่วนไม่กล้าแสดงความคิดเห็นหรือมี ส่วนร่วมในชั้นเรียนเนื่องจาก อาย
หรือเกรงใจ เพื่อนร่วมชั้นและอาจารย์ แต่โดยรวมสามารถแลกเปลี่ยน
ความรู้ระหว่างผูเ้ รียนด้วยกันได้
2. ประสิทธิผลในการนากรณีศึกษามาใช้ในการพัฒนาทักษะทางปัญญา
โดยรวมสามารถความรู้จากการทากรณีศึกษามาใช้ประโยชน์ในการ
วิเคราะห์ เชื่อมโยงกับเนื้อหาในรายวิชาได้ แต่การนาไปประยุกต์ใช้ได้ไม่ดี
เท่าที่ควร และขาดการวิพากษ์วิจารณ์ ระหว่างกลุม่ ผู้เรียน

แนวทางการแก้ไขหรือปรับปรุง
1. ในการอภิปรายกลุ่มเพื่อให้มสี ่วนร่วม ระหว่างผู้เรียน
ผู้สอนควรมีส่วนร่วมในการตั้งประเด็นและให้เรียนร่วมกัน
แสดงความคิดเห็น
2. ควรมีการสร้างบรรยากาศการเรียน การสอนให้มีความ
เป็นกันเองมากขึ้นและเน้น ความสาคัญของการรับฟังความ
คิดเห็นของ นิสิตทุกแง่มุม
3. ในการนาความรู้จากกรณีศึกษาไปประยุกต์ใช้โดยเพิ่มการ
แสดงความเชื่อมโยงจากการทากรณีศึกษามาสู่งานสื่อ
สิ่งพิมพ์อย่างมีเหตุมีผล
4. ปรับการบูรณาการรายวิชาโดยหาแบบฝึกหัดอื่นที่
สอดคล้องมาแทนแต่ยังคงวัตถุประสงค์ของเนื้อหาการสอน
หลักเอาไว้

ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบ:
1. นิสิตส่วนใหญ่สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
2. นิสิตส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

1. เปิดโอกาสให้นสิ ิตได้แสดงออกทางด้านวิชาการต่อ
สาธารณะมากขึ้น เพื่อเป็นการฝึกฝนทักษะการนาเสนอ และ
สนับสนุนให้นสิ ิตเข้าร่วมการฝึกปฏิบัติการร่วมกันระหว่าง
สถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภายนอกมากขึ้น

เช่น ส่งงานได้ตรงเวลาและครบถ้วนตามข้อกาหนด
3. นิสิตส่วนใหญ่สามารถปรับตัวตามสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้
นิสิตส่วนใหญ่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดตี อ่ ผู้ร่วมงาน แต่ยังขาดความมั่นใจในการ
แสดงความคิดเห็น
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอนด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ:
1. นิสิตส่วนใหญ่สามารถวิเคราะห์ ข้อมูลจากสถานการณ์จาลอง ได้อย่าง
เหมาะสม เช่น การได้รับมอบหมายให้ทาการวิเคราะห์ข้อมูลและทาการ
ออกแบบการเก็บข้อมูลในรายวิชาการวิจัย
2. นิสิตส่วนใหญ่สามารถใช้เทคนิคการนาเสนอผลของข้อมูลการวิเคราะห์

1. เสริมทักษะการใช้เทคโนโลยีเฉพาะทางสายวิชาชีพให้
นิสิตบางคนให้มีความชานาญมากยิ่งขึ้น

โดยผ่านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสารสนเทศขั้นพื้นฐานได้

4.6 การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
จานวนอาจารย์ใหม่
จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ

...มี
 ไม่มี
ไม่มีอาจารย์ใหม่ในวงรอบนี้
ไม่มีการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ในวงรอบนี้
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4.7 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ในวงรอบปี 2560 อาจารย์ประจาหลักสูตรและบุคลากรสายสนับสนุนมีกิจกรรมการพัฒนาอาชีพรายละเอียดดังนี้
(เอกสารแนบที่ 4.2 – เอกสารโครงการที่จัดปี 2560 ทั้งหมด )
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม

จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วม

จานวนบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้าร่วม

1. โครงการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่ ที่
สาขาภูมสิ ารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุร
นารี วันที่ 10-12 มกราคม 2561
2. โครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการ
สื่อสารในงานบริการเพื่อพัฒนาการ
เรียนรู้ของนิสติ ในศตวรรษที่ 21 วันที่
30 เม.ย. 61
3. Exhibition & Event
Management Program for
Southeast Asia in Bangkok 19-24
มีนาคม 2561
4. The 4th UNWTO World Forum
on Gastronomy Tourism,
Bangkok, Thailand, 30 May -1
June, 2018.
5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริหาร
การคลัง ปีงบประมาณ 2561 เพื่อความ
เข้าใจในแนวทางปฏิบัติในการขอทุน
วิจัย 15 มิถุนายน 2561
6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายวิชาการเพื่อการวางแผนการ
ดาเนินงาน 2561

อ.ดร.ลินจง โพชารี

7. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
และนิสติ ระดับบัณฑิตศึกษา ด้านการ
จัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ
ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์
ระหว่างวันที่ 5-10 พฤษภาคม 2561
8. โครงการบริการวิชาการหนึ่ง
หลักสูตรหนึ่งชุมชน “การพัฒนาการ
ท่องเที่ยวของชุมชนสะพานไม้แกดา”
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2561

1. อ.ดร.ลินจง โพชารี
นางสาวปิยะวรรณ
2. อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม จันทมาน
3. ผศ.ดร.ปรีดา ไชยา

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ
สามารถนาข้อมูลจากการใช้จีพี
เอสกับจานดาวเทียมมาพัฒนา
เชิงพื้นที่ของแหล่งท่องเที่ยว

ผศ.ดร.ปรีดา ไชยา

ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพการเข้า
ร่วมงานในสังคม สร้างเครือข่าย

ผศ.ดร.ปรีดา ไชยา

มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบ
การณ์ซึ่งกันและกัน สร้าง
เครือข่าย และพัฒนาองค์
ความรู้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบ
การณ์ซึ่งกันและกัน สร้าง
เครือข่าย และพัฒนาองค์
ความรู้
มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบ
การณ์ซึ่งกันและกัน

อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม

อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม

1. อ.ดร.ลินจง โพชารี
นางสาวปิยะวรรณ
2. อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม จันทมาน

1. อ.ดร.ลินจง โพชารี
นางสาวปิยะวรรณ
2. อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม จันทมาน
3. ผศ.ดร.ปรีดา ไชยา
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ประกันคุณภาพการศึกษา
เพื่อให้บุคลากรภายในคณะได้มี
ความเข้าใจร่วมกัน
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคลในหลักสูตร เปิดโลกทัศน์
และสร้างเครือข่าย

มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบ
การณ์ซึ่งกันและกัน ช่วยให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อการท่องเที่ยว
และเป็นการให้บริการทาง
วิชาการแก่ชุมชนและสังคม
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4.8 รายงานผลการดาเนินงาน สาระของรายวิชาในหลักสูตร --ตัวบ่งชี้ 5.1-ผลการดาเนินงาน
การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2560 ถึงวงรอบการปรับปรุงหลักสูตร ดังนั้น หลักสูตรจึงได้มีการดาเนินการ ดังนี้
จากรายงานการประชุมเพื่อประเมินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2559 รายงานประชุมการ
ประเมินการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2/2559 โดยผ่านการประชุมโดยคณะกรรมการอาจารย์ประจา
หลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชาในสาขาพิจารณาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ และได้นาผลการประชุมดังกล่าวเพื่อมาปรับสาระรายวิชาในหลักสูตร โดยมอบหมายให้อาจารย์
ประจารายวิชาเป็นผู้นาเสนอและปรับเนื้อหารายวิชาและวิธีการสอนในรายวิชาการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 1/2560 และ 2/2560 โดยมานาเสนอรายละเอียดในการประชุมสาระรายวิชา และนารายละเอียด
มาปรับใช้ในการเรียนการสอน โดยนารายละเอียดของการปรับสาระรายวิชามาประชุมวันวิพากษ์การสอนของ
เทอมดังกล่าว
การปรับปรุงหลักสูตร
ผลที่ได้จากการประเมินในปี 2559 จะนามาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม
สอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการ และความต้องการของประเทศ โดยจากผลการประเมินความพึงพอใจ
นั้น นิสิตมองว่าค่าเทอมแพง และเรียน 3 เทอม มีมากเกินไป ดังนั้น หลักสูตรจึงได้นามาปรับลดหน่วยกิต ใน
วงรอบนี้ กระบวนการออกแบบหลักสูตรและสาระหลักของแต่ละรายวิชา เริ่มต้นจากการนาปัญหาใน
กระบวนการเรียนการสอนในปี 2559 มาหารือในที่ประชุม เพื่อหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข และพิจารณาผลการ
ดาเนินงานจากทวนสอบผลสัมฤทธิ์ มคอ.5 ในแต่ละภาคการศึกษาเท่านั้น (เอกสารแนบที่ 4.1 – ผลการเรียน
การสอนจาก มคอ.5) และมีการเสนอในที่ประชุมเพื่อทราบและพิจารณาประเด็นที่ควรปรับปรุงจากการทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ (เอกสารแนบที่ 4.3 - ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2560)
การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ

ระบบกลไก
จากการประชุม ปี 2559 หลักสูตรได้ปรับกระบวนการดาเนินงานหลักสูตร ภายใต้ระบบการกากับ
ดูแลของคณะกรรมการบริหารคณะ ได้มีข้อเสนอแนะให้ตรวจสอบรายวิชาที่ส่งเสริมให้บัณฑิต การกาหนด
รายวิชาที่สามารถจัดการเรียนการสอนในลักษณะการบูรณาการกับการปฏิบัติงานจริง (Work-integrated
Learning) และการกาหนดรายวิชาให้มีส่วนร่วมในปฏิบัติจริง เพื่อสามารถจัดการเรียนการสอนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ใน มคอ 3 ซึ่งในขณะนี้อยู่ระหว่างดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ พิจารณาปรับปรุง
หลักสูตรใหญ่ ตามระบบของมหาวิทยาลัยมหาสารคามต่อไป
ผลการดาเนินการ
ปีการศึกษา 2560 ทางหลักสูตรได้ดาเนินการในการจัดการเรียนการสอนในลักษณะการบูรณาการกับ
การปฏิบัติงานจริง เช่น โครงการบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2560 ในภาคเรียนที่ 2 เพื่อให้นิสิตในระดับ
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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บัณฑิตศึกษาทั้งหมดได้เข้าร่วมโครงการ และเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชน
(เอกสารแนบที่ 4.4 – โครงการบริการวิชาการปี 2560)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.00 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

4.9 รายงานผลการดาเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน --ตัวบ่งชี้ 5.2-ผลการดาเนินงาน
การกาหนดผู้สอน

การกาหนดผู้สอน ในรายภาคการศึกษา ที่ 1/2560 และ 2 /2560
- จากการดาเนินงานหลักสูตรปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมา ได้จัดทากระบวนการในการจัดกาหนดระบบ
ผู้สอน โดยมีการนากระบวนการในการกาหนดผู้สอนต่อเนื่องจากปีการศึกษาดังกล่าวมาใช้กับปีการศึกษา
2560 โดยกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ร่วมกันกาหนดทิศทางของการเรียนการสอน ใน
การประชุมเพื่อวิพากษ์แผนการสอน และกาหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาในลักษณะวิชาที่เป็นบรรยาย
- การกาหนดผู้สอน กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ผู้สอน ได้กาหนดเกณฑ์เบื้องต้นในการ
วางระบบผู้สอน โดยพิจารณาจากความถนัด และความเชี่ยวชาญในเนื้อหาที่ทาการเรียนการสอน
- ในกรณีที่มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก จะมีการกาหนดให้ผู้สอน/ผู้ประสานงานในรายวิชาเข้าไป
เรียนรู้และสังเกตการณ์จากการสอนของวิทยากรพิเศษและตั้งเกณฑ์การพิจารณาการเชิญวิทยากรที่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะในรายวิชานั้น ๆ
การปฏิบัติการดาเนินงาน
1. ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อจัดรายวิชาที่เปิดสอนตามโครงสร้างของหลักสูตรและกาหนด
อาจารย์ผู้สอนอย่างน้อย 2 เดือนก่อนเริ่มต้นแต่ละภาคการศึกษา (เอกสารแนบที่ 4.5 – รายงานการประชุม
กาหนดอาจารย์ผู้สอนและรายวิชาประจาปีการศึกษา 2560) เพื่อยืนยันรายวิชาที่จะเปิดสอนและกาหนด
อาจารย์ผู้สอน โดยนิสิตควรได้เรียนกับอาจารย์คนเดิมไม่เกิน 2 วิชาของหลักสูตร
2. หลักสูตรทาบันทึกข้อความเชิญอาจารย์ผู้สอนและแบบตอบรับเพื่อยืนยันว่าสามารถทาการสอนใน
ภาคเรียนนั้นๆ ได้ (เอกสารแนบที่ 4.6 – บันทึกข้อความเชิญอาจารย์สอน)
3. เมื่อได้รับแบบตอบรับจากอาจารย์ผู้สอนแล้ว หลักสูตรจะทาการจัดตารางสอน และแจ้งแก่อาจารย์
และนิสิตต่อไป (เอกสารแนบที่ 4.7 – ตารางสอนปี 2560)
กระบวนการการจัดการเรียนการสอน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบแต่ละรายวิชาส่ง มคอ. 3 มายังหลักสูตร 30 วันก่อนตารางการเรียนการสอน
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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(เอกสารแนบที่ 4.8 – เอกสารส่ง มคอ.3)
2. อาจารย์ผู้สอนมีการแจกแจงรายละเอียดเนื้อหารายวิชา การประเมินผลแก่นิสิตในคาบแรก
3. ในการสอนแต่ละครั้งจะมีเจ้าหน้าที่ประสารงานหลักสูตรและเจ้าหน้าที่ดูแลห้องเรียนและอุปกรณ์
เพื่ออานวยความสะดวกอาจารย์และนิสิตให้เป็นไปอย่างราบรื่น
4. หลักสูตรมี Facebook บัณฑิตคณะที่เป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรม
การเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆระหว่างหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและนิสิต (เอกสารแนบที่ 4.9 – สื่อ
Facebook ของบัณฑิต)
5. อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาส่ง มคอ. 5 ภายใน 15 วันหลังสิ้นสุดการประเมินรายวิชา
(เอกสารแนบที่ 4.10 – เอกสารส่ง มคอ. 5)
การประเมินกระบวนการวางตัวผู้สอน
หลังจากการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 1/2560 และ 2/2560 ทางกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ได้จัดประชุมเพื่อกากับติดตามถึงปัญหาในวางผู้สอนแต่ละรายวิชา ในการประชุม
สาขาทุกเทอม และในปีการศึกษา 1/2560 และ 2/2560 ทางหลักสูตรได้มีการจัดทาการประเมินผู้สอนใน
รายวิชาแต่ละวิชา โดยผลการประเมินนิสิตในรายวิชานั้นๆ จากกระบวนการในการประเมินผู้สอนในเทอม จะมี
การสะท้อนถึงตัวผู้สอนในแต่ละรายวิชา ว่าควรปรับปรุงหรือเพิ่มเนื้อหา หรือควรจะมีเทคนิคในการสอน
อย่างไรเพิ่มเติมในครั้งต่อไป โดยประเด็นในการประเมินประกอบด้วย การประเมินอาจารย์ผู้สอน และ
สิ่งแวดล้อมการเรียนการสอน (เอกสารแนบที่ 4.3 - ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2560)
มีการประเมินผลของตัวผู้สอนในแต่ละรายวิชา เพื่อประเมินถึงความเหมาะสมในการวางตัวผู้สอนผ่าน
การประชุมเพื่อประเมินผลการเรียนในทุกภาคการศึกษา โดยนาข้อประเมินของนิสิตมาสรุปรวมในการประชุม
ประเมินการเรียนการสอนภาคการศึกษา ปี 2560 (เอกสารแนบที่ 3.32 – ผลการประเมินความพึงพอใจนิสิต)
ผลจากการปรับปรุง
ในการประเมินกระบวนการสอนของผู้สอนทุกเทอม เป็นการจัดทาต่อเนื่องจากภาคเรียน 2/2560 ทาให้
ทราบถึงสิ่งที่ต้องปรับในตัวผู้สอนได้ผลค่อนข้างดี และสามารถชี้ให้เห็นถึงความบกพร่องในการสอน และปรับ
รูปแบบการสอนของผู้สอนเป็นรายบุคคล ในภาคเรียนต่อไปได้ อีกทั้งยังเป็นการสะท้อนถึงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอน ซึ่งสามารถนาไปปรับ และวางตัวผู้สอนในปีการศึกษาต่อไป
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การกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และมคอ.4) และการจัดการเรียนการ
สอน
ระบบ – กลไกในการจัดกระบวนการการเรียนการสอน
- กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ร่วมกันกาหนดทิศทางของการเรียนการสอน ใน
การประชุมเพื่อวิพากษ์แผนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนในทุกภาคเรียน (เอกสารแนบที่ 4.11 – วาระการ
ประชุมวางแผนการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนเทอมต้นและเทอมปลาย 2559) โดยกาหนดทิศทางของ
การเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้มีการบูรณาการระหว่างกันทั้ง บูรณาการกับงานวิจัย การบริการวิชาการ
และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งบูรณาการระหว่างศาสตร์อื่นๆ และระหว่างรายวิชาเข้าด้วยกัน โดยมี
การวางแผนในรูปแบบของการกาหนดอยู่ใน มคอ. 3
- กรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอน ได้กาหนดแผนการกากับติดตามการจัดการเรียน
การสอนให้เป็นไปตามการวัดผล การประเมินผลการเรียนรายวิชา และกาหนดการทวนสอบในแต่ละรายวิชา
- การกากับติดตามและตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ. 3) การจัดการเรียนการสอนคณะมี
การกาหนดให้อาจารย์ผู้บรรยายส่ง มคอ.3 ก่อนวันเปิดภาคการศึกษา และมีการประชุมเพื่อหารือในแนว
ทางการจัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ในการประชุมเพื่อวิพากษ์การเรียนการสอนและร่วม
ปรึกษาหารือในการกาหนดทิศทางของการเรียนในแต่ละหัวข้อ และรูปแบบการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา

การปฏิบัติการดาเนินงาน และประเมินกระบวนการ และมีผลจากการปรับปรุง
รายละเอียดผลการดาเนินงานในด้านการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงานในด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ได้ดาเนินการตามแผนการสอนที่ระบุใน
มคอ. 3 ในส่วนของภาคการศึกษาปี 2560 ทางหลักสูตร ได้มีการนาการบูรณาการงานวิจัยร่วมอยู่ในแผนการ
สอน เช่น รายวิชาการการตลาด กับงานวิจัยคณะ เรื่อง การพัฒนาการท่องเที่ยวสะพานไม้แกดา เป็นต้น และ
การดาเนินการการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 2559 และมีการจัดทา มคอ.5 และมีการจัดทาประเมินและ
ทวนสอบ
การประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอน
1. เอกสารลงวันที่ได้รับการรับ มคอ. 3 ก่อนการเรียนการสอน 30 วัน (เอกสารแนบที่ 4.7 – เอกสาร
ส่ง มคอ.3)
2. การจัดการเรียนการสอนแต่ละครั้งจะมีการสอนโดยใบลงชื่ออาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา
(เอกสารแนบที่ 4.11 – เอกสารลงชื่ออาจารย์ผู้สอน)
3. อาจารย์ผู้สอนส่ง มคอ. 5 ถึงบัณฑิตคณะภายใน 15 วันหลังการสอบปลายภาคซึ่งเป็นการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของนิสิตและระบุประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนของภาคเรียนนั้นๆ
และ แนวทางการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนรายวิชานั้นๆ ในครั้งต่อไป (เอกสารแนบที่ 4.9 – เอกสาร
ส่ง มคอ. 5)
4. นิสิตได้รับแบบประเมินอาจารย์ผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนในแต่ละวิชาที่เรียน
(เอกสารแนบที่ 3.32 – ผลการประเมินความพึงพอใจนิสิต)
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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5. ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและคณะบัณฑิตศึกษาประจาคณะเพื่อรับทราบและพิจารณา
เกี่ยวกับผลการประเมินการจัดการเรียนการสอนดังระบุข้อ 1- 4 ข้างต้น เพื่อการกากับติดตามและตรวจสอบ
การจัดทาแผนการเรียนรู้ (เอกสารแนบที่ 4.11 – วาระการประชุมวางแผนการเรียนการสอนก่อนเปิดภาค
เรียนเทอมต้นและเทอมปลาย 2560)
จากระบบการกาหนดผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่ดาเนินการในปีการศึกษา 2559
พบว่า ทุกรายวิชาส่ง มคอ. 3 และ มคอ. 5 ตรงเวลา ซึ่งหลักสูตรจะมีเจ้าหน้าที่แจ้งเตือนกาหนดส่งเอกสาร
และติดตามเอกสารเหล่านี้ก่อนและสิ้นสุดการเรียนการสอน
จากนั้นหลักสูตรจะรวบรวมเอกสารแผนการเรียนรู้ (มคอ.3) ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษานั้น
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาตรวจสอบให้ความเห็นชอบ และให้ข้อเสนอแนะ
เพิ่มเติมในแต่ละรายวิชา เพื่อรับรองเนื้อหาสอดคล้องกับรายละเอียดของหลักสูตร (เอกสารแนบที่ 4.8 –
พิจารณารายละเอียด มคอ.3) หากมีหัวข้อที่ต้องแก้ไข ทางหลักสูตรจะดาเนินการแจ้งแก่อาจารย์ผู้สอนต่อไป
สาหรับรายวิชาที่ไม่มีข้อแก้ไข หลักสูตรจะจัดเตรียมเอกสาร Course Syllabus แก่นิสิตต่อไป
ผลจากการปรับปรุง
ในการปรับปรุงระบบการจัดการการเรียนการสอนทั้งภาคต้นและภาคปลาย ได้ทาการปรับปรุงระบบ
โดยการมีการประเมินเนื้อหาในการเรียนการสอนก่อนเปิดเทอม ทาให้มีการจัดการเนื้อหาและวิธีการสอน
สอดคล้องกับลักษณะของผู้เรียน (เอกสารแนบที่ 4.11 – วาระการประชุมวางแผนการเรียนการสอนก่อนเปิด
ภาคเรียนเทอมต้นและเทอมปลาย 2560)
 การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ให้สอดคล้องกับสาขาวิชา
และความก้าวหน้าของศาสตร์
จากรายงานการประชุมเพื่อประเมินการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2560 และ ภาคเรียนที่
2/2560 โดยผ่านการประชุมโดยคณะกรรมการอาจารย์ประจาหลักสูตร และคณาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา
และได้นาผลการประชุมดังกล่าว ในส่วนของการจัดทาวิทยานิพนธ์ของนิสิต เพื่อนามาปรับกระบวนการในการ
ทาวิจัย ให้หัวข้อวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา มีความสอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของ
ศาสตร์ สานักบัณฑิตมีการกาหนดขั้นตอนในการควบคุมหัวข้อดังนี้
1. สานักบัณฑิตแจ้งปฏิทินการจัดทาวิทยานิพนธ์ให้นิสิตทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook และ
เวปไซด์ของคณะ (เอกสารแนบที่ 4.12 - ปฏิทินการจัดทาวิทยานิพนธ์)
2. นิสิตยื่นเอกสารเค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ (Ts1) ที่สานักบัณฑิตศึกษา
3. สานักบัณฑิตศึกษาเสนอเอกสารเค้าโครงย่อวิทยานิพนธ์ (Ts1) เข้าวาระการประชุมอาจารย์
บัณฑิตศึกษาประจาคณะเพื่อพิจารณากลั่นกรองหัวข้อวิทยานิพนธ์ว่ามีความเหมาะสมหรือ
ข้อเสนอแนะอื่นๆเพื่อปรับปรุงแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและความก้าวหน้า
ของศาสตร์ (เอกสารแนบที่ 4.13 – การขออนุมัติชื่อเรื่อง TS1)
4. สานักบัณฑิตศึกษาแจ้งมติที่ประชุมแก่นิสิตทราบผ่านช่องทางสื่อสารหลักคือFacebookสานักบัณฑิต
(เอกสารแนบที่ 4.14 – สื่อ Facebook แจ้งกาหนดการวิทยานิพนธ์)
5. หากหัวข้อไม่มีข้อแก้ไขเพิ่มเติมสานักบัณฑิตจะดาเนินการเสนอเอกสารตามขั้นตอนการเสนออนุมัติ
หัวข้อวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตวิทยาลัยต่อไป (เอกสารแนบที่ 4.15 - ขั้นตอนการเสนอหัวข้อ
วิทยานิพนธ์)
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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6. หากหัวข้อวิทยานิพนธ์ต้องปรับปรุงสานักบัณฑิตจะแจ้งมติให้นิสิตแก้ไขจากนั้นดาเนินการยื่นอนุมัติ
หัวข้อวิทยานิพนธ์ตามขั้นตอนที่ 2-4 อีกครั้ง
 การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา ที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
หลักสูตรมีผลการดาเนินงานดังนี้
ระบบ และกลไก
จากการประชุมสรุปผลการเรียนการสอนในเทอม 1/2560 และ 2/2560 ทาให้หลักสูตรทราบว่า
กระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาควรจะมีขั้นตอนที่เป็นนามธรรม ประกาศให้นิสิตรับทราบในทุกๆ เดือน
ดังนั้น หลักสูตรจึงมีการวางแผนร่วมกันเป็นขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนกระบวนการแต่งตั้ง (ระบบ)
1. การวางแผนภาระงานของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อให้
ทราบว่าสานักบัณฑิตศึกษามีอาจารย์ที่สามารถเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาได้กี่คนและแต่ละคนสามารถรับนิสิตในที่ปรึกษาได้จานวน
กี่คน
2.ประชุมแนวทางการกาหนดนิสิตที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์กับ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
3. ประกาศให้นิสิตทราบว่าอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แต่ละ
ท่านสามารถรับนิสิตในที่ปรึกษาได้กี่คน
3. นิสิตติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษาและปรึกษาหัวข้อวิทยานิพนธ์
4. นิสิตยื่นพิจารณา TS1
5. สานักบัณฑิตส่งเรื่องแต่งตั้ง อ.ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักไปยัง
บัณฑิตวิทยาลัย

ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่

อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่คณะ
นิสิต/อาจารย์ที่ปรึกษา
คณะกรรมการหลักสูตร
บัณฑิตวิทยาลัย

ทั้งนี้หลักสูตรมีการวางแผนการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยคานึงถึงปริมาณงานของอาจารย์
ตามประกาศมหาวิทยาลัย และมีการดาเนินงานตามระบบ ดังนี้
1. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์จะคานึงถึงปริมาณงานของอาจารย์ ตามเกณฑ์ของบัณฑิต
วิทยาลัยโดยอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่านต่อจานวนนิสิต 5 คน (เอกสารแนบที่ 4.16 – ระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย)
2. การแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณะกรรมการหลักสูตรจะพิจารณาคุณสมบัติจากคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือมีตาแหน่งทางวิชาการ ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรมในวงรอบ
ปีการศึกษา 2559 สานักบัณฑิตไม่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
การนาระบบ กลไก ไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ
หลักสูตรดาเนินงานตามกาหนดเวลาที่กาหนดไว้ โดยสอดคล้องกับปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
(เอกสารแนบที่ 4.12 - ปฏิทินการทาวิทยานิพนธ์ 1/ 2560 และ 2/2560)
การประเมินกระบวนการ ในวงรอบปี 2560 มีนิสิตที่ต้องเข้าสู่กระบวนการยื่น Ts1 จานวนทั้งหมด 4 คน
แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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และทุกคนยื่นTs1 ได้ตามกาหนดเวลาของปฏิทินการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและสามารถดาเนินการแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาได้ครบทุกคนและตามกาหนดตามปฏิทิน (เอกสารแนบที่ 4.18 – คาสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์)
การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ และการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรมีการวางแผนการช่วยเหลือ กากับ ติดตามการทาวิทยานิพนธ์ และการตีพิมพ์ผลงานของนิสิต
ผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตศึกษา คณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม
โดยมีการดาเนินงานดังนี้
1. สานักบัณฑิตวิทยาลัยประกาศข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและปฏิทินการเสนอวิทยานิพนธ์ต้นภาค
การศึกษาในFacebook และเว็บไซด์ของบัณฑิตศึกษา (เอกสารแนบที่ 4.14 – สื่อ Facebook ติดตามการยื่น
เอกสาร)
2. เมื่อนิสิตสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Ts2) สานักบัณฑิตศึกษาจะแจ้งผลการสอบและกาหนดการส่ง
เล่มแก้ไขแก่นิสิต รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการรายงานความก้าวหน้าและการยื่นสอบวิทยานิพนธ์
(Ts5) แต่เนื่องจากในวงรอบปีนี้ไม่มีนิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์
3. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตรจะมีการติดตามความคืบหน้าในการทา
วิทยานิพนธ์ของนิสิตร่วมกัน ในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาคณะ (เอกสารแนบที่ 4.19 –
วาระการประชุมติดตามการทาวิทยานิพนธ์)
4. ในกรณีที่นิสิตบางคนขาดการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นเวลานาน อาจารย์ที่
ปรึกษาจะติดต่อเพื่อแจ้งเตือนนิสิตเบื้องต้นผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ และช่องทางอื่นๆ เช่น Facebook Line
เป็นต้น
ระบบ และกลไก
หลักสูตรมีการประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดการวางแผนการช่วยแหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์
แก่นิสิตเพื่อให้นิสิตสามารถจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กาหนด โดยกาหนดให้นิสิตต้องรายงาน
ความก้าวหน้าในการทาวิทยานิพนธ์แก่อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์อย่างน้อยเดือนละครั้ง อีกทั้งยังประชุม
ร่วมกันเพื่อวางแผนการช่วยเหลือการตีพิมพ์ผลงานวิจัยโดยให้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวารสารที่ควรและไม่
ควรตีพิมพ์ ทุนการทาวิจัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลในการนาเสนอผลงานและตีพิมพ์แก่นิสิตอย่างสม่าเสมอ
(เอกสารแนบที่ 4.20 – ข่าวประกาศเกี่ยวกับการทาวิทยานิพนธ์)
การนาระบบ กลไก ไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ
หลักสูตรมีการแจ้งข่าวสารที่เกี่ยวกับวารสารทางวิชาการ งานประชุมทางวิชาการต่างๆ ที่กาลังจะจัดขึ้น
และทุนการทาวิจัยแก่นิสิตและอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นระยะสม่าเสมอ (เอกสารแนบที่ 4.22 – สื่อ
การประกาศ)
การประเมินกระบวนการ
หลักสูตรมีการประเมินและติดตามความคืบหน้าในการทาวิทยานิพนธ์ของนิสิตร่วมกันกับอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์โดยการสอบถามในที่ประชุมถึงการช่วยเหลือ กากับ และติดตามผลการวิจัยของนิสิตในที่
ปรึกษา โดยพบว่านิสิตส่วนใหญ่ขาดการติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา และส่วนใหญ่ไม่สามารถทางานส่งได้ทัน
ตามกาหนดเวลาทั้งนี้สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่นิสิตมีงานประจาทาอยู่ และบางส่วนไม่สามารถแบ่งเวลาได้
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ผลการดาเนินงาน
(เอกสารแนบที่ 4.21 – วาระการประชุมติดตามการทาวิทยานิพนธ์)
การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ จากผลการประเมิน
จากการประเมินกระบวนการในการช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ
และการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา ร่วมกันในที่ประชุม (เอกสารแนบที่ 4.21 – วาระการประชุม
ติดตามการทาวิทยานิพนธ์) อาจารย์ประจาหลักสูตร ร่วมกันเสนอแนวทางการพัฒนากระบวนการโดยได้ข้อ
สรุปว่า เนื่องจากปี 2558 อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมติดตามผลการตีพิมพ์งานวิจัยเพียงครั้งเดียว
ตอนสรุปงานปลายปีการศึกษา และเพื่อให้เกิดระบบในการติดตามผลงานนิสิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ที่
ประชุมจึงมีมติให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์แต่ละคนปรับปรุงและพัฒนารวมทั้งพิจารณาแผนการให้
คาปรึกษาแก่นิสิตอย่างเป็นรูปธรรม ติดต่อนิสิตในที่ปรึกษาให้มากกว่าเดิม และให้อาจารย์ประจาหลักสูตรแต่
ละท่านสอดแทรกเกร็ดข้อมูล แนวทางในการแบ่งเวลา หรือข้อคิดต่างๆ ในการทาวิทยานิพนธ์ให้เสร็จทันตาม
กาหนดเวลา ผ่านทางการสอนในแต่ละรายวิชา เพื่อให้นิสิตซึมซับและมีความเข้าใจรวมทั้งมีกาลังใจในการทา
วิทยานิพนธ์มากยิ่งขึ้น
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.00 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
...............................................................................................................................................................
4.10 รายงานผลการดาเนินงาน การประเมินผู้เรียน –ตัวบ่งชี้ 5.3-ผลการดาเนินงาน
การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ระบบและกลไก
เพื่อให้ได้ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติสานักบัณฑิตมีการดาเนินการ
ตาขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ (ระบบ)
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมเพื่อรับรอง มคอ.
3 ก่อนเปิดภาคเรียน 30 วันเพื่อตรวจสอบเนื้อหา
สาระและกระบวนการการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตาม มคอ.2 ในกรณีอาจารย์ประจาหลักสูตร
พิจารณาว่าควรมีการปรับแก้ มคอ. 3 สานักบัณฑิต
จะดาเนินการส่งกลับไปยังอาจารย์ผู้สอนเพื่อแก้ไข
และส่งกลับมายังสานักบัณฑิตก่อนเปิดภาค
การศึกษา (เอกสารแนบที่ 4.11 – วาระการประชุม
วางแผนการเรียนการสอนก่อนเปิดภาคเรียนเทอม
ต้นและเทอมปลาย 2560)

ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
อาจารย์ประจาวิชาสอนของแต่ละภาคการศึกษา/
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่
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ผลการดาเนินงาน
2. เมื่อสิ้นภาคการศึกษาอาจารย์ประจาหลักสูตรจะ
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่
ทาการประชุมรับรองผลการเรียนการสอน มคอ. 5
หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาปี 2560 ภายใน 15 วัน
เพื่อตรวจสอบว่าแต่ละรายวิชาได้จัดการเรียนการ
สอนเป็นไปตาม มคอ. 3 (เอกสารแนบที่ 4.22 –
วาระการประชุมสรุปหลังปิดภาคเรียนเทอมต้นและ
เทอมปลาย2560)
3. กระบวนการทวนสอบรายวิชาปีละ 1 ครั้ง ร้อย
เจ้าหน้าที่คณะ
ละ 100 ของรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560
(เอกสารแนบที่ 4.2 – หลักฐานการทวนสอบ)
4. สรุปผลทวนสอบเสนอเพื่อทราบในวาระการ
นิสิต/อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ประจาหลักสูตร/
ประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรและพิจารณาการ
เจ้าหน้าที่คณะ
ดาเนินการวัดผลในปีการศึกษาต่อไป (เอกสารแนบ
ที่ 4.3 - ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา
2560) แม้ผลทวนสอบจากนิสิตจะได้คะแนนอยู่ใน
ระดับมาก แต่นิสิตไม่ได้เขียนถึงข้อเสนอแนะดังนั้นที่
ประชุมเสนอให้ในวงรอบต่อไปอาจจะเพิ่มการ
สัมภาษณ์นิสิตเพื่อให้เข้าใจถึงที่มาของระดับ
คะแนน)
5. การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ
นิสิต/ เจ้าหน้าที่คณะ
ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการทางานของ
บัณฑิต (เอกสารแนบที่ 4.23 – สรุปความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต)
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนิสิต
จากระบบและกลไกที่ดาเนินงานตามขั้นตอนที่ 1- 5 ทาให้แต่ละรายวิชาดาเนินการจัดการเรียนการสอน
(มคอ.3) และการประเมินผลสัมฤทธิ์ในแต่ละรายวิชา(มคอ.5) เป็นไปตามกรอบ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (มคอ.2) (เอกสารแนบที่ 4.22 – วาระการประชุมสรุปหลังปิดภาคเรียนเทอมต้นและ
เทอมปลาย 2560)
การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
จากระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทาให้
มคอ.3 และมคอ.5 เป็นไปตามกรอบ มคอ. 2 โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตของหลักสูตรอยู่ใน
ระดับมาก
การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา

1. นิสิตเสนอหัวข้อ (Ts1.)ได้ตามกาหนดปฏิทินการศึกษาและได้หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องสอดคล้อง
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ผลการดาเนินงาน
กับสาขาวิชาและความก้าวหน้าของศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม (เอกสารแนบที่ 4.13 – การ
ขออนุมัติชื่อเรื่อง Ts1)
2. นิสิตยื่นสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Ts2.) และรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (Ts3.) ได้
ดาเนินการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด (เอกสารแนบที่ 4.24 - TS3 ปี
2560)
3. นิสิตยื่นสอบวิทยานิพนธ์ (Ts4.) และรายงานผลการสอบวิทยานิพนธ์ (Ts5.) ได้ดาเนินการเป็นไปตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัยกาหนด (เอกสารแนบที่ 4.25 – TS5 ปี 2560)
สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.00 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน
.................................................................................................................................................................

4.11 รายงานผลการดาเนินงาน ผลการดาเนินหลักสูตรตามกรอบ TQF --ตัวบ่งชี้ 5.4-ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2560
ข้อ 1 อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อย
ละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพือ่ วางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร

ผลการดาเนินงาน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตรตลอดวงรอบอย่างสม่าเสมอและมี
อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าร่วมประชุมอย่างน้อย 4 คนจากอาจารย์
ประจาหลักสูตร 5 คน คิดเป็นร้อยละ 80
(เอกสารแนบที่ 4.11 – วาระการประชุมวางแผนการเรียนการสอนก่อนเปิด
ภาคเรียนเทอมต้นและเทอมปลาย 2560)
(เอกสารแนบที่ 4.22 – วาระการประชุมสรุปหลังปิดภาคเรียนเทอมต้นและ
เทอมปลาย 2560)
(เอกสารแนบที่ 4.3 - ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2560
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2560
ข้อ 2 มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐาน
คุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวและโรงแรม
ไม่มี มคอ.1 โดยรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) กาหนดมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ 5 ด้านอย่างครบถ้วน คือ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 มีรายละเอียดของรายวิชา
ข้อ 3 มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) (มคอ.3) แต่ไม่มรี ายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) ทุกรายวิชาส่ง
ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อน มคอ. 3 ก่อนเปิดสอนอย่างน้อย 30 วันจานวนรายวิชาที่เปิดสอนดังนี้ ดังนี้
การเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก - ภาคการศึกษา 1/2560 เปิดสอน 8 รายวิชา
รายวิชา
- ภาคการศึกษา 2/2560 เปิดสอน 8 รายวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 มีการจัดทารายงานผลการ
ข้อ 4 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินงานของ
ดาเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5) แต่ไม่มีรายวิชาประสบการณ์ภาคสนาม
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. (มคอ.4) ภายใน 30 วันหลังสิ้นแต่ละภาคการศึกษา ดังนี้
5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค - ภาคการศึกษา 1/2560 เปิดสอน 8 รายวิชา
การศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
- ภาคการศึกษา 2/2560 เปิดสอน 8 รายวิชา
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
วันสุดท้ายของการเรียนการสอน ภาคการศึกษา 2/2560 คือ
ข้อ 5 จัดทารายงานผลการดาเนินงานของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลัง วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
สิ้นสุดปีการศึกษา
1. ประธานหลักสูตรรายงาน มคอ.7 วันที่ 7 กรกฎาคม 2561

ข้อ 6 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3
และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา
ข้อ 7 มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงาน
ที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

2. คณบดีเห็นชอบ มคอ.7 วันที่ 12 กรกฎาคม 2561
สรุปว่า  ผ่าน  ไม่ผ่าน
ในปีการศึกษา 2560 ทั้ง 2 ภาคเรียนมีรายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
จานวน 16 รายวิชา ได้ดาเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ที่กาหนดใน มคอ.3 จานวน 7 รายวิชาคิดเป็นร้อยละ 43.75
ของรายวิชาทั้งหมด
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อเสนอแนะการปรับปรุงใน มคอ.7
การดาเนินงานปรับปรุง
ปีการศึกษา 2559
1.ควรมีการกาหนดระบบและกลไกที่ 1. หลักสูตรได้มีการกาหนด
ชัดเจนและควรทาการประเมินระบบ ระบบและกลไกและการ
และกลไกทุกๆ ครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการ
ประเมินระบบและกลไกทุกๆ
ดาเนินงาน
ครั้งเมื่อเสร็จสิ้นการ
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2560

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินงานที่ชัดเจนยิ่งขี้นกว่า
วงรอบประเมินปีที่ผ่านมา เช่น
ระบบและกลไกเกี่ยวกับการ
วางแผนและประเมินระบบ
การจัดการเรียนการสอนซึ่ง
หลักสูตรได้กาหนดให้มีการจัด
วาระการประชุมวางแผน
เกี่ยวกับรายวิชาที่เปิดสอน
อาจารย์ผู้สอน และ การส่ง
มคอ. 3 และตรวจเนื้อหา
รายวิชาให้เป็นไปตาม มคอ. 2
ก่อนเปิดภาคเรียน รวมถึงการ
ประเมินผล มคอ.5 เมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษา
2. ควรมีการทบทวนระบบและ
กลไกเกีย่ วกับการช่วยเหลือ
กากับติดตาม การทา
วิทยานิพนธ์ของนิสิต รวมทั้ง
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
เพื่อให้สาเร็จการศึกษาตาม
กาหนด

ในวงรอบประเมินทีผ่ ่านมา
จากเดิมที่มเี พียงการใช้สมุด
บันทึกเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษา
เป็นเครื่องมือหลักในการ
ควบคุมและติดตามการทา
วิทยานิพนธ์ของนิสิต รวมทั้ง
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน
เพื่อให้สาเร็จการศึกษาตาม
กาหนดในวงรอบนี้ได้เพิ่ม
ระบบการวางแผน การ
ดาเนินงานและการติดตาม
อย่างมีระบบและกลไกที่มี
ความขั้นตอนและกลไกมาก
ยิ่งขึ้น กล่าวคือ
1. สานักบัณฑิตประชาสัมพันธ์
เกี่ยวกับปฏิทินการศึกษา การ
ให้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเกี่ยวกับ
ฐานข้อมูลการตีพิมพ์ เกณฑ์
การตีพิมพ์ของบัณฑิตศึก
ศึกษา แจ้งข่าวสารเกี่ยวกับ
กาหนดการเสนอสอบ
วิทยานิพนธ์ของแต่ละภาค
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2560

ผลการดาเนินงาน
การศึกษา และการแจ้งเตือน
การลงทะเบียน เป็นต้น ผ่าน
Facebook และเว็บไซด์ของ
สานักบัณฑิต
2. เจ้าหน้าที่สานักบัณฑิตแจ้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อติดตาม
งานกับนิสิตที่เกี่ยวกับการ
จัดทาวิทยานิพนธ์ เช่น การส่ง
รายงานความก้าวหน้า และ
การขยายเวลารายงานผล
ความก้าวหน้า
3. มีการแจ้งในวาระที่ประชุม
เพื่อทราบถึงความก้าวหน้า
ของนิสิตและพิจารณา
ดาเนินการ
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรต้องเข้า 1.อาจารย์ประจาหลักสูตรมี
ร่วมประชุมร้อยละ 80 ทุกครั้ง การประชุมเพื่อวางแผน
และควรมีกาหนดวาระการ
ติดตาม และทบทวนการ
ประชุมอย่างน้อยเกี่ยวกับการ ดาเนินงานหลักสูตรตลอด
วางแผนบริหารจัดการหลักสูตร วงรอบอย่างสม่าเสมอและมี
การกาหนดติดตามให้เป็นไป
อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้า
ตามแผนและการทบทวนการ
ร่วมประชุมอย่างน้อย 2 คน
บริหารจัดการหลักสูตร
จากอาจารย์ประจาหลักสูตร 3
คน คิดเป็นร้อยละ 80
(เอกสารแนบที่ 4.10 – วาระ
การประชุมวางแผนการเรียน
การสอนก่อนเปิดภาคเรียน
เทอมต้นและเทอมปลาย
2560)
(เอกสารแนบที่ 4.22 – วาระ
การประชุมสรุปหลังปิดภาค
เรียนเทอมต้นและเทอมปลาย
2560)
(เอกสารแนบที่ 4.3 - ผลการ
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปี 2560)
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2560
ข้อ 8 อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน
ข้อ 9 อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รบั การ
พัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้ง

ผลการดาเนินงาน
มีอาจารย์ใหม่ 1 ท่าน คือ อ.ดร.เมษ์ธาวิน พลโยธี

อาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 3 คน และได้รับการพัฒนาทางวิชาการ
และ/หรือวิชาชีพ จานวน 3 คน
ที่ ชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
1 อ.ดร.ลินจง โพชารี
โครงการ KM การส่งเสริมและ
พัฒนาด้านการวิจัย
2 อ.ดร.โอชัญญา บัวธรรม
โครงการการพัฒนาองค์ความรู้
และเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการและ
วิจัย ประจาปีการศึกษา 2559
ครั้งที่ 2
3 อ.ดร.ปรีดา ไชยา
โครงการการพัฒนาองค์ความรู้
และเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการและ
วิจัย ประจาปีการศึกษา 2559
ครั้งที่ 2
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อ 10 จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษา จังหวัดจันทบุรี
สอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือ
มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จานวน 1 คน และ ได้รับการพัฒนา
วิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 100
ที่ ชื่อบุคลากรสายสนับสนุนฯ
หลักสูตรที่ได้รับการพัฒนาฯ
1 นางสาวปิยะวรรณ จันทมาน โครงการการพัฒนาองค์ความรู้
และเพิ่มศักยภาพด้านวิชาการและ
วิจัย ประจาปีการศึกษา 2560
ครั้งที่ 2
สรุปว่า ผ่าน ไม่ผ่าน
ข้อ 11 ระดับความพึงพอใจของนิสิตปีสุดท้าย/ นิสิตปีสุดท้ายมีความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร ค่าเฉลี่ย 4.62
บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
ข้อ 12 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มี ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อบัณฑิตใหม่ ค่าเฉลี่ย 4.67
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลีย่ ไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0
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ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานTQF
ตามที่ระบุใน มคอ.2 ปีการศึกษา 2560
ข้อ 13 นิสิตมีงานทาภายใน 1 ปี หลังจาก
สาเร็จการศึกษาไม่ต่ากว่าร้อยละ 80
ข้อ14 มหาบัณฑิตที่ได้งานทาได้รบั เงินเดือน
เริ่มต้นไม่ต่ากว่าเกณฑ์ ก.พ. กาหนด
สรุปผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชีT้ QF
ตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2560

ผลการดาเนินงาน
นิสิตหลังจากสาเร็จการศึกษาแล้วมีงานทา ร้อยละ 100
(เอกสารแนบที่ 4.29 – ภาวะการมีงานทาของมหาบัณฑิต)
มหาบัณฑิตที่ได้งานทาได้รับเงินเดือนเริ่มต้นมากกว่าเกณฑ์ ก.พ. กาหนด
(เอกสารแนบที่ 4.29 – ภาวะการมีงานทาของมหาบัณฑิต)
1. ตัวบ่งชี้TQFตาม มคอ.2 ปีการศึกษา 2560 จานวน 14 ตัวบ่งชี้
2. มีผลการดาเนินงานผ่านตามเกณฑ์ จานวน 14 ตัวบ่งชี้
3. คิดเป็นร้อยละ 100 ที่ผ่านตามเกณฑ์
4. คิดเป็น 5 คะแนน

หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
5.1 การบริหารหลักสูตร
ประเด็น
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร

ข้อมูลรายละเอียด
จากปัญหาในการบริหารหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 พบว่า การดาเนิน
โครงการเป็นไปอย่างล่าช้า จึงมีการปรับปรุงให้มีการประชุมวางแผนการ
จัดกิจกรรมก่อนเปิดภาคการศึกษา ซึ่งในการประชุมหลักสูตรและอาจารย์
ผู้สอน ระบุว่า งบประมาณไม่เพียงพอส่งผลต่อการดาเนินกิจกรรมของ
หลักสูตร
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
เมื่อมีงบประมาณไม่เพียงพอจึงส่งผลให้ความคล่องตัวในการดาเนินงาน
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
กิจกรรมและการส่งเสริมการศึกษาต่างๆ ไม่เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ตั้งเป้าหมายไว้
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาในอนาคต บูรณาการกิจกรรมและโครงการทีส่ ามารถทาร่วมกันได้ภายในครั้งเดียวเพื่อ
ลดรายจ่าย

ทั้งนี้ หลักสูตร ได้มีการจัดทาแบบประเมินความพึงพอ โดยให้นิสิตทาการประเมินหลังสิ้นสุดการเรียนใน
รายวิชา เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอน (เอกสารแนบที่ 4.23 – สรุปความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต)
5.2 รายงานผลการดาเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ --ตัวบ่งชี้ 6.1-ผลการดาเนินงาน
 ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ระบบ และกลไก
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ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงาน จากปี 2559 จากทางคณะและหลักสูตร มีแผนสนับสนุนให้จัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ให้เหมาะสมต่อการเรียนการสอน โดยมีแผนปรับปรุงห้องเรียน ด้วยการจัดรูปแบบและเปลี่ยนครุภัณฑ์ให้
เหมาะสมต่อการเรียนการสอน การติดตามความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอน เช่น อุปกรณ์เทคโนโลยี
และสิ่งอานวยความสะดวก โดยมีการให้คณาจารย์ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน เพื่อเป็นการสะท้อนถึง
ปัญหา ลงใน มคอ. 5 และผลประเมินของนิสิตโดยตรง ดังนั้น หลักสูตรจึงประชุมร่วมกันเพื่อวางแผนระบบใน
การเตรียมความพร้อมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการสอน ดังนี้
(เอกสารแนบที่ 5.1- วาระประชุมวางแผนสิ่งสนับสนุน)
ระบบการดาเนินงาน
สารวจความต้องการของอาจารย์และนิสิตที่มีต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ที่เป็นที่ต้องการ
จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามความต้องการของ
นิสิตและอาจารย์ประจาหลักสูตร
กากับและดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพตลอดปีการศึกษา
ประเมินผลความพึงพอใจ

ผู้รับผิดชอบ (กลไก)
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่
หลักสูตร/ คณะ
เจ้าหน้าที่/ เจ้าหน้าที่คณะ
อาจารย์ประจาหลักสูตร/ เจ้าหน้าที่

การนาระบบ กลไก ไปสู่การปฏิบัติ/ดาเนินการ
หลักสูตรมีการจัดการดาเนินงานสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ตามความต้องการของอาจารย์ประจาหลักสูตรและนิสิต ได้แก่ ระบบเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไร้สาย ห้องบริการ
เอกสารตาราและการเขียนวิทยานิพนธ์ บริการติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่จาเป็นต่อการวิจัยของนิสิต และ
คณะมีการจัดตั้งศูนย์การท่องเที่ยวชาญฉลาด (Smart Tourism Center) เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้วย
ตนเองผ่านระบบ QR Code และเป็นศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองของนิสิต มีการของบซื้อคอมพิวเตอร์ให้
นิสิต และมีงบถ่ายเอกสารการเรียนการสอนให้แก่นิสิต (เอกสารแนบที่ 5.2- วาระประชุมวางแผนสิ่งสนับสนุน)

การประเมินกระบวนการ
- ประเมินผลความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1 และ 2/2560
- ประชุมร่วมกันเพื่อสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
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ผลการดาเนินงาน
จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน จากปี 2559 หลักสูตร ได้มีแผนสารวจแล้วพบว่าควรจัดทาห้องสมุดจากผลประเมินที่ได้
ทางหลักสูตรจึงทาการพัฒนา ให้เป็นตามแผน โดยจะมีการปรับปรุงพื้นที่ในสานักงานบางส่วนให้เป็นห้องสมุด
และสามารถนั่งทางานได้ ส่งผลให้ ผลการประเมินความพึงพอใจนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1/2560 ค่าเฉลี่ย 4.22 และ ภาคเรียนที่ 2/2560 ค่าเฉลี่ย
4.18 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก แสดงให้เห็นว่าจานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีความเพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน


กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน จากการดาเนินการแผนและระบบการดาเนินการต่างๆ มีการประเมินความพึงพอใจจาก
คณาจารย์และนิสิต พบว่า อุปกรณ์เทคโนโลยีในการเรียนชารุด เสียหายทาให้มีผลกระทบต่อการเรียนการสอน
ทางคณาจารย์จึงได้ชี้แจงต่อคณะกรรมการบริหารและฝ่ายอาคาร ให้ตรวจสอบและแก้ไขปรับเปลี่ยนอุปกรณ์
ต่างๆให้พร้อมต่อการใช้งาน เช่น ปรับปรุงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้คานวณ
สถิติ ความรวดเร็วและคุณภาพในการถ่ายเอกสารและปริ้นงานให้นิสิต เป็นต้น


สรุปผลการประเมินตนเองในภาพรวมของผลการดาเนินงานทั้งหมดของตัวบ่งชี้ เท่ากับ 3.00 คะแนน
เหตุผล กรณีประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน

หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น
6.1 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน
ประเด็น

ข้อมูลรายละเอียด

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน

ด้านการบริหารและพัฒนาหลักสูตร
1) มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานกาหนด
2) ควรจัดให้มีการวางแผนพัฒนาคุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตรการเข้าสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มขึ้น
3) มีการวางแผนปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ด้านนิสิต
1) การดาเนินการรับนิสติ ในปีการศึกษา 2560 นี้ไม่เป็นไปตามแผน ดังนั้น หลักสูตรจึง
เสนอให้จัดทาฐานข้อมูลที่ชัดเจนถึงแหล่งที่มาของผู้เรียนทีม่ ีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่
ต้องการ ไม่ว่าจะเป็น ผลการเรียน สถานศึกษาที่จบ ระดับความสนใจ และ

แบบ มคอ.7 และ IQA ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

55

ความคิดเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

การนาไปดาเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร

แหล่งข้อมูลที่ได้รับ เป็นต้น เพื่อนามาวิเคราะห์เชิงปริมาณและคุณภาพ ประกอบการ
จัดทาแผนการรับนิสิต รวมถึงแผนการประชาสัมพันธ์ต่อไป
2) หลักสูตรยังไม่มีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาในปีการศึกษานี้ จึงเสนอให้ใน
ปีการศึกษา 2561 ควรมีการวางแผนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้กับผู้ที่
ผ่านการสอบเข้าที่จบไม่ตรงสายเรียนเพื่อเสริมให้นิสติ สามารถเรียนได้ทันเพื่อนร่วมชั้น
ด้านการเรียนการสอน
1) หลักสูตร มีการติดตามปัญหา อุปสรรค การจัดการเรียนการสอน ในแต่ละชั้นปี
เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา
2) หลักสูตรมีการวางแผนกาหนดผู้สอน จัดทาตารางเรียนตารางสอน การวิพากษ์
แผนการสอน การกากับติดตามการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการประเมินการ
สอนอย่างเป็นระบบ
3) หลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพนิสิตและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่
21 ด้วยการจัดงบประมาณ ทรัพยากรที่ครอบคลุมทุกประเภทกิจกรรม มีบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมนิสิตมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมที่ช่วย
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่างครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี และทักษะชีวิตและอาชีพ
ด้านการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน
1) อาจารย์ประจาหลักสูตรมีส่วนร่วมในการกาหนดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน โดยการจัดทาแผนปรับปรุง
ห้องเรียน การจัดรูปแบบและเปลีย่ นครุภณ
ั ฑ์ให้เหมาะสมต่อการเรียนการสอน การ
ติดตามความพร้อมของอุปกรณ์การเรียนการสอน โดยให้คณาจารย์ประเมินความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุน เพื่อเป็นการสะท้อนถึงปัญหา ลงในมคอ. 5 และผลประเมินของ
นิสิตโดยตรง
2) หลักสูตรฯ มีกระบวนการประเมินความพึงพอใจของนิสิตและอาจารย์ต่อสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ทุกภาคเรียน เพื่อปรับปรุงให้พร้อมใช้งานอย่างเหมาะสม
ข้อเสนอแนะความพึงพอใจอาจารย์ประจาหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร เพื่อการ
พัฒนาบริหารจัดการหลักสูตรนั้น ไม่มีอสิ รภาพทางความคิดและถูกตีกรอบความเป็นมือ
อาชีพด้านในการบริหารหลักสูตร ดังนั้นอาจารย์ต้องพบปะหารือกันเป็นประจาเพื่อ
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นกัน นาสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่นิสติ
จากข้อคิดเห็นข้างต้น หลักสูตร ได้จัดทาเป็นบันทึกรายงานการประชุมตลอดระยะเวลา
การจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทาแผนพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษา
หน้าต่อไป
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6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้สาเร็จการศึกษา
ประเด็น
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

ข้อมูลรายละเอียด

6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ประเด็น

ข้อมูลรายละเอียด

กระบวนการประเมิน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน

หมวดที่ 7 การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี
ประเด็น
ข้อมูลรายละเอียด
การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) การเปลีย่ นแปลงด้านงบประมาณที่ลดลง
ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี 1) ทาให้เกิดการจัดการ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยรวมของนิสิตลดลง เช่น การไป
ที่ผ่านมา
ทัศนศึกษา ร่นระยะทางในการดูงาน หรือลดจานวนแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้เหมาะสมกับ
งบประมาณการได้รับจัดสรรมา
2) ลดจานวนวิทยากรที่จะมาให้ความรู้ทางด้านวิชาชีพลง และทาการสอนโดย
อาจารย์ในหลักสูตรแทน ซึ่งในบางหัวข้อจาเป็นต้องใช้ทักษะทางวิชาชีพเป็นหลัก
หรือต้องการความทันสมัยเป็นปัจจุบัน ซึ่งวิทยากรภายนอกทางสายวิชาชีพจะมี
ความรู้ในแวดวงสายวิชาชีพที่มีการเปลีย่ นแปลงไป มากกว่าอาจารย์ซึ่งมีความรู้เน้น
ไปทางวิชาการ
การเปลีย่ นแปลงด้านการบริหารงานภายในคณะ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทาให้เกิดการชะงักของการบริหารงานที่ทาให้การ
จัดการบางเรื่องในหลักสูตรล่าช้าลงไป โดยเฉพาะเรื่องงานเอกสาร และการตัดสินใจ
อนุมัติเรื่องต่างๆ
การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน
การเปลีย่ นแปลงด้านเวลาการเปิด-ปิดภาคเรียน ตาม AEC
(ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร
1) จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทาให้เกิดการจัดการเรื่องแผนการสอนตามหัวข้อได้
ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
อย่างไม่เหมาะสมกับการเรียนการสอน เนื่องจากเวลาไม่เพียงพอและติด
วันหยุดราชการหลายวันอย่างต่อเนื่อง ทาให้การเข้าเรียนของนิสิตลดลง
2) ความเหมาะสมของสภาพอากาศต่อการเรียนรู้ในช่วงเวลาดังกล่าว สร้างอุปสรรต่อ
การเรียนการสอนเนื่องจากเป็นฤดูร้อน ทาให้นิสิตขาดสมาธิในการเรียนเป็นอย่าง
มาก
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หมวดที่ 8 แผนการดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร
8.1 บันทึกแผนปฏิบัติการประจาปี
แผนการดาเนินงาน
1. การวางแผน การจัดการเรียน การสอน
ของแต่ละภาคการศึกษา
2. การติดตามและการประเมินผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตร (เช่น การติดตามและ
ประเมิน มคอ. 3และ มคอ. 5, Ts1-Ts6 เป็นต้น)
3. การจัดทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ร้อยละ 25
ของรายวิชาที่เปิดสอน

กาหนดเวลาที่แล้วเสร็จ
อย่างน้อย 30 วันก่อนเปิดภาค
การศึกษา
ตามปฏิทินการศึกษาของ
บัณฑิตศึกษา และ ขั้นตอนการ
ติดตาม และประเมินผลของสานัก
บัณฑิต
ปีละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันหลัง
สิ้นสุดภาคเรียนที่ 2

4. โครงการบริการวิชาการของหลักสูตร

ปีละ 1 ครั้ง

5. โครงการศึกษาดูงาน

จัด 1 ครั้งก่อนสิ้นปีการศึกษา

6. โครงการกีฬาสานสัมพันธ์น้องพี่

งานประจาปี จัดปีละ 1 ครั้ง
ต้นภาคการศึกษา 1/ 2558
ปีละ 1 ครั้ง

7. โครงการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและ
บาเพ็ญประโยชน์
8. โครงการอบบรมให้ความรู้ด้านการวิจัย
9. งานประชาสัมพันธ์ รับสมัคร และ
คัดเลือกนิสิตใหม่

ปีละ 1 ครั้ง
ตามปฏิทินบัณฑิตศึกษา
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ผู้รับผิดชอบ
อาจารย์ประจาหลักสูตร/
อาจารย์ผู้สอน/ เจ้าหน้าที่
อาจารย์ประจาหลักสูตร/
อาจารย์ผู้สอน/ เจ้าหน้าที่

อาจารย์ประจาหลักสูตร/
อาจารย์ผู้สอน/ เจ้าหน้าที่/
นิสิต
อาจารย์ประจาหลักสูตร/
นิสิต/เจ้าหน้าที่
อาจารย์ประจาหลักสูตร/
นิสิต/เจ้าหน้าที่
อาจารย์ประจาหลักสูตร/
นิสิต/เจ้าหน้าที่
อาจารย์ประจาหลักสูตร/
นิสิต/เจ้าหน้าที่
อาจารย์ประจาหลักสูตร/
นิสิต/เจ้าหน้าที่
อาจารย์ประจาหลักสูตร/
นิสิต/เจ้าหน้าที่
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8.2 ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนและข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร
ในการดาเนินการตามแผนงานดาเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร ได้มีการจัดการการวางแผนในแต่ละด้าน
ได้แก่ ด้านการจัดการการเรียนรู้ โดยมีแผนการจัดการเรียนรู้ในการวิจัย เพื่อให้นิสิตได้เรียนรู้และพัฒนาเป็นหัวข้อ
วิทยานิพนธ์ ประกอบการการเรียนในแต่ละรายวิชา
การดาเนินการของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 ได้มีการพัฒนาในการจัดทาโครงการและแผนด้านการ
วิพากษ์ และประเมินการเรียนการสอนในแต่ภาคการศึกษา โดย มีการจัดทาให้มีการประชุมเพื่อกาหนดสาระ
รายวิชา ก่อนการ วิพากษ์การเรียน ทั้งภาคเรียนที่ 1/2560 และ ภาคเรียนที่ 2/2560เพื่อสามารถกาหนดสาระ
เนื้อหารายวิชา ได้ในทิศทางเดียวกันของการเรียนตลอดหลักสูตร และการเรียนของแต่ละชั้นปีการศึกษา เพื่อ
สามารถปรับปรุงทั้งเนื้อหาการเรียนการสอน และรูปแบบการการสอนแต่ละเทอม และนามาซึ่งการประเมินและ
ทวนสอบรายวิชาในแต่ละภาคการศึกษา
ในทางด้านความรู้ทักษะ และการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน ในปีการศึกษา 2560 จึงมีการกาหนดโครงการ
บริการวิชาการ เพื่อให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย การถ่ายทอดความรู้ไปสู่ชุมชน
ข้อเสนอแนะ ควรทาต่อเนื่องเป็นประจาทุกปี และอื่นๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
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