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รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการประเมินตนเอง  ตามตัวบ่งชี้ สกอ .

ระดับหลักสูตร  รหัสหลักสูตร 25531941102107 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาษาไทยประยุกต์ ปี 

พ.ศ. 2558  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ประจ าปีการศึกษา 2558 (1 

สิงหาคม 2558ถึง 31 กรกฎาคม 2559) 

การด าเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตร สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ ด าเนินการตามเกณฑ์  

มาตรฐานหลักสูตร ของ สกอ. จ านวน  6  องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ การด าเนินงานหลักสูตร ปี 2558   

มีระบบและกลไกในการบริหารจัดการหลักสูตร     ซึ่งมีการพิจารณาถึงกระบวนการ  ผลการด าเนินงาน  

การประเมิน  และแนวทางการพัฒนาในปี 2557 ที่ผ่านมา  เพื่อน ามาปรับใช้เป็นกระบวนการในปี 2558  

จากนั้นมีการด าเนินงานตามกระบวนการ ปรากฏผลการด าเนินงาน  มีการประเมินกระบวนการ  และ

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเพื่อใช้ในปี 2559 ต่อไป 

 การประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ของหลักสูตรภาษาไทยประยุกต์ จึงเป็นการประเมินเกี่ยวกับ  

การด าเนินงานหลักสูตรตามล าดับขั้นตอนของระบบและกลไก    ซึ่งมีการวางแผน  ติดตาม  และ  

ทบทวน ประเมินผล  เกี่ยวกับกระบวนการและผลการด าเนินงานปี 2558    มีการประเมินและเสนอ 

แนวทางการปรับปรุงพัฒนาต่อไป      ซึ่งกระบวนการเหล่านี้ช่วยให้การบริหารจัดการหลักสูตรด าเนิน  

ไปอย่างมีประสิทธิภาพ     เกิดผลงานตามวัตถุประสงค์    และมีการพัฒนางานให้ได้ผลดียิ่งขึ้น  

 

 

 

 

 

 

สารบัญ 

   หน้า 

บทสรุปส าหรับผู้บริหารการประเมินตนเอง  
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หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 5 

ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1)  

หมวดที่ 2 : อาจารย์ 9 

ผลการด าเนินงานคุณภาพอาจารย์ (ตัวบ่งช้ี 4.2)  

ผลการด าเนินงานการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งช้ี 4.1)  

ผลการด าเนินงานผลท่ีเกิดกับอาจารย์อาจารย์ (ตัวบ่งช้ี 4.3)  

หมวดที่ 3 : นักศึกษาและบัณฑิต 17 

ผลการด าเนินงานการรับนักศึกษา (ตัวบ่งช้ี 3.1)  

ผลการด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งช้ี 3.2)  

ผลการด าเนินงานผลท่ีเกิดกับนักศึกษา (ตัวบ่งช้ี 3.3)  

ผลการด าเนินงานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(ตัวบ่งช้ี 2.1)  

ผลการด าเนินงานร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสสระภายใน 1 ปี     

(ตัวบ่งช้ี 2.2) (ปริญญาตร)ี 

ผลการด าเนินงานผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งช้ี 2.2) (ปริญญาโท) 

ผลการด าเนินงานผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกที่ได้รับการตีพิมพ์

หรือเผยแพร่ (ตัวบ่งช้ี 2.2) (ปริญญาเอก) 

 

หมวดที่ 4 : ข้อมูลสรุปรายงาน 27 

ผลการด าเนินงานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งช้ี 5.1)  

ผลการด าเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งช้ี 5.2)  

ผลการด าเนินงานการประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งช้ี 5.3)  

ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ี 5.4)  

หมวดที่ 5 : การบริหารหลักสูตร 42 

ผลการด าเนินงานสิ่งสนับสุนนการเรียนรู้  (ตัวบ่งช้ี 6.1)  

หมวดที่ 6 : ข้อคิดเห็น 45 

หมวดที่ 7 : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 47 

หมวดที่ 8 : แผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร 48 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร   
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1. ตารางผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งช้ี สกอ. ระดับหลักสูตร  

2. ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ตาราง IPO)  

3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหารการประเมินตนเอง 

 

1. บทน า (ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสังเขป) 

 ปรัชญา     มุ่งผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยและน าความรู้มาประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างสรรค์ และมีคุณธรรม 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
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1.  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร      

    2. เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีทักษะการใช้ภาษาไทยในการฟัง พูด อ่าน เขียน ในการด าเนินชีวิต และประกอบอาชีพ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

              3.  เพื่อผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ด้านภาษาไทย บูรณาการความรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมกับศาสตร์ ต่าง ๆ เพื่อ

การประกอบอาชีพทั้งภาครัฐ เอกชน และ อาชีพอิสระ 

4.  เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม  จริยธรรม  จรรยาบรรณในวิชาชีพ และมีเจตคติท่ีดีต่อสังคมและ   

วัฒนธรรมไทย               

 

การประเมินตนเองตามผลการด าเนินงานของหลักสูตร.ศิลปศาสตรบัณฑิต  ภาษาไทยประยุกต์                     
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในปีการศึกษา 2558  มีผลการด าเนินงาน “ได้
มาตรฐาน ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี 3.31 คะแนน)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    

 

องค์ประกอบที ่
 

 

คะแนน 

ผ่าน 
 

 

I 
 

 

P 
 

 

O 
 

 

คะแนน 

เฉลี่ย 
 

ผลประเมนิ 
0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย 
2.01-3.00 
ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01-5.00 
ระดับคุณภาพดีมาก 
 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
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2  - - 4.45 4.45 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 คะแนนเฉล่ีย 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 ของทกุตัวบง่ชี้ 2.89 - - 2.89 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 ในองค์ประกอบ 3.00 3.50 - 3.38 ระดับคุณภาพดี 

6 ที ่2 - 6 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม  2.95 3.38 4.45 3.31 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมนิ ระดับคุณภาพปานกลาง ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดีมาก   

 
จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี) 

พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 (ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1) หลักสูตร.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ “ผ่าน  ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน 6 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบท่ี 2 อยู่ในระดับดี  (องค์ประกอบท่ี 
5 ) อยู่ในระดับปานกลาง  (องค์ประกอบท่ี 3,4,6 )  
 

3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร  

จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 

2. หลักสูตรมีการจัดการเรียนกับการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. เพ่ิมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้มากข้ึนเพ่ือให้เพียงพอต่อการใช้งานการเรียนการสอน 

  
รหัสหลักสูตร :  25531941102107 

ชือ่หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์  
ระดับ :ปริญญาตรี 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตามเล่ม มคอ.2) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร วุฒิการศึกษา

สูงสุด 

วัน/เดือน/ปี  
ท่ีเข้าท างาน 

วัน/เดือน/ปี  
ท่ีลาออก 

1 ผู้ช่วยศาสตารจารย์ นายอ านาจ  เอ่ียมส าอางค์ ปริญญาโท 2  มี.ค. 2541 - 
2 ผู้ช่วยศาสตารจารย์ นางอุบลศรี  อุบลสวัสด์ิ ปริญญาโท 8  มิ.ย. 2526 - 
3 ผู้ช่วยศาสตารจารย์ นายยุทธภูมิ สุวรรณเวช ปริญญาโท 1  พ.ย. 2532 - 
4 อาจารย์ นางวิไลลักษณ์  ตางาม ปริญญาโท 29 ต.ค. 2535 - 
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5 อาจารย์ นางสาวพรกนก  ศรีงาม ปริญญาโท 1 เม.ย.2542 - 
 

⬜มีการปรับปรุงหลักสูตร ☑ ไม่มีการปรับปรุงหลักสูตร 

 

หมายเหตุ :  ปรับปรุงใหม่เน่ืองจาก.ครบรอบการปรับปรุง โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 7/2559 
เมื่อวันท่ี 27 ก.ค.2559  สกอ.รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันท่ี........ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ืออาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

ข้อมูลประวัติการศึกษา 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อ านาจ  เอ่ียมส าอางค์ ระดับการศึกษาที่จบ:(ปริญญาตร/ีปริญญาโท/ปริญญาเอก) 
ปีที่จบ : 2546   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา:การศึกษามหาบัญฑิต(ภาษาไทย) 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาที่จบ : ภาษาไทย 

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ 
ประสบการณ์การท าการสอน : 18 ป ี

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางอุบลศรี  อุบลสวัสด์ิ ระดับการศึกษาที่จบ : (ปริญญาตร/ีปริญญาโท/ปริญญาเอก) 
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ปีที่จบ : 2526 

ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : การศึกษามหาบัญฑิต( เทคโนโลยี
ทางการศึกษา) 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาที่จบ : เทคโนโลยีทางการศึกษา 

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ 
ประสบการณ์การท าการสอน : 32 ป ี

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายยุทธภูมิ สุวรรณเวช 
 

ระดับการศึกษาที่จบ : (ปริญญาตร/ีปริญญาโท/ปริญญาเอก) 
ปีที่จบ : 2536 

ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : การศึกษามหาบIัณฑิต 
(ภาษาไทย) 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาที่จบ : ภาษาไทย 

ชื่อสถาบันที่จบ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ 
ประสบการณ์การท าการสอน : 33 ป ี

4 อาจารย์ นางวิไลลักษณ์  ตางาม ระดับการศึกษาที่จบ : (ปริญญาตร/ีปริญญาโท/ปริญญาเอก) 
ปีที่จบ : 2542 

ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : ครุศาสตรมหาบัญฑิต (การสอน
ภาษาไทย) 
กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาที่จบ : การสอนภาษาไทย 

ชื่อสถาบันที่จบ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ 
ประสบการณ์การท าการสอน :  24 ป ี

5 อาจารย์ นางสาวพรกนก  ศรีงาม ระดับการศึกษาที่จบ : (ปริญญาตร/ีปริญญาโท/ปริญญาเอก) 
ปีที่จบ : 2548  
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : การสอนภาษาไทย 

กลุ่มสาขาวิชาที่จบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาที่จบ : ภาษาไทย 

ชื่อสถาบันที่จบ :มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
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ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ 
ประสบการณ์การท าการสอน : 17 ป ี

 
3. อาจารย์ผู้สอน      

 ต าแหน่ง 
ทางวิชาการ 

ชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒ/ิสาขาวิชาที่จบ 

1 อาจารย์ นางวิไลลักษณ์  ตางาม ค.ม. /การสอนภาษาไทย 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางณัฐติยา  จตุรนาคากุล ศศ.บ./บรรณารักษศาสตร์ 
3 อาจารย์ นางสุกัญญา  เจียมวิเศษ กศ.ม /ภาษาไทย 

4 อาจารย์ นางสาวเบญจมาศ  สังข์นุช กศ.ม /ภาษาไทย 

5 อาจารย์ นางสาวเพ็ญพิมล  ทุมประเสน กศ.ม /ภาษาไทย 

6 อาจารย์ นางสาวพรกนก  ศรีงาม กศ.ม /ภาษาไทย 

7 อาจารย์ นางสาวทิพย์อาภา  ศรีรัตนะ ค.ม./การสอนภาษาจีนเพื่อชาวต่างชาติ 

8 อาจารย์ นายชัยวุฒิ  ชัยฤกษ์ ศศ.ม./การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

9 อาจารย์ นายพัลลพ  หามะล ิ ศศ.ม./การจัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว 

10 อาจารย์ นายก าพร  สุวรรณฉิม MS.C/ Master of Science in Management 
(Marketing) 

11 อาจารย์ Mr.Deng  Weiyun ศศ.บ/ ภาษาไทยประยุกต์ 

12 อาจารย์ นายมนัส  บุญวงศ์ วท.ม./จิตวิทยาอุตสาหกรรม 

13 อาจารย์ นายธนภณ  รัชตกุลพัฒน์ M.B.A/ การบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ 

14 อาจารย์ นางสาวสุจินตนา อดิศรวัฒนา
รมณ์ 

ศศ.ม./ภาษาศาสตร์ประยุกต์ 

อาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
1 - - - 
 
4. สถานที่จัดการเรียนการสอน :  คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
           ที่อยู่ 86 คณะศิลปศาสตร์ แขวงสวนจิตลดา ดุสิต กทม.  

 

5. ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 (ตัวบ่งชี้ 1.1) (ระดับปริญญาตร)ี 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน    

(☑ ผ่านเกณฑ์/⌧ ไม่ผ่านเกณฑ)์ 
ผลการด าเนินงาน 

1 ☑จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์ 
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(กรณีที่หลักสูตรหลักสูตร ป .ตรี มีแขนงวิชา ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชาโดยมี
คุณวุฒิครอบคลุมแขนงวิชา) 

2 ☑ คุณสมบัติอาจารย์ประจ า
หลักสูตร 
 

มีคุณวุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาเอก .-.. คน , ปริญญาโท 5 คน 

มีต าแหน่งทางวิชาการ : ผศ. 3  คน , รศ. .....-.....คน ,  
ศ. …-....... คน 

ซึ่งเป็นคุณวุฒิท่ีตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา  
11 ☑ การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ

ระยะเวลาท่ีก าหนด 

หลักสูตรได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งท่ี 7/2559   เมื่อวันท่ี 27 กรกฎาคม 2559  สกอ.รับทราบให้ความ
เห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันท่ี .....-... และมีการปรับปรุงหลักสูตรเน่ืองจาก
....-...... โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี .......  เมื่อวันท่ี 
.....-....... สกอ.รับทราบ เมื่อวันท่ี …-..... และจะครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตรใหม่ในปี …-...... 

 

สรุปผลการประเมิน     ☑ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร      ⬜ ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

หลักฐานเอกสารท่ีต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งช้ี 

1.  เอกสารหลักสูตรฉบับท่ี สกอ. ประทับตรารับทราบ 

2.  หนังสือน าท่ี สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
3.  กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ . หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ . และรายงานการ

ประชุมสภาท่ีอนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 

รายการหลักฐานหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

รหัสหลักฐาน รายการ 

1.1 - 01 เล่มหลักสูตรที่ได้รับการอนุมัติ 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
 

การบริหารและ 

พัฒนาอาจารย ์

(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

1) ระบบการรับอาจารย์และแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

จากปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา หลักสูตรมีกระบวนการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 3 
ขั้นตอนคือ หลักสูตรท าแผนอัตราก าลัง ฝ่ายวิชาการแต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัคร และ
ด าเนินการรับสมัครอาจารย์ใหม ่มีการด าเนินการโดยการพิจารณา และทบทวนการรับ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และประเมินพบว่า ป2ี557
อาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดเดิมยังมีคุณสมบัติและยังม ี

อัตราคงอยู่ของการเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเหมือนเดิม   ไม่มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย ์
ประจ าหลักสูตร  
หลักสูตรมีการปรับกระบวนการให้ชัดเจนขึ้นและน ามาใช้ในปีการศึกษา 2558 ดังนี้  
1. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวางแผนจัดท าแผนอัตราก าลังอาจารย์  
2. หลักสูตรด าเนินการส่งแผนอัตราก าลังให้คณะพิจารณาด าเนินการต่อไป 

3. หลักสูตรติดตามผลและร่วมด าเนินการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปี 2558 ดังนี ้
1.คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวางแผนจัดท าแผนอัตราก าลังอาจารย์โดยให้มีคุณสมบัติ ตาม
เกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดของหลักสูตร มีการพิจารณาถึงความต้องการอาจารย์ในหลักสูตร
เพิ่มข้ึน 1 อัตรา แทนอาจารย์ท่ีเกษียณ ในปี 2557 โดยพิจารณาคุณวุฒิการศึกษา ท่ีต้องการ
รับคือ ปริญญาเอก  ทางด้านภาษาไทย ท่ีประชุมเห็นชอบ จึงด าเนินการท าบันทึกส่งแผน
อัตราก าลังและการรับสมัครอาจารย์ 
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2.หลักสูตรด าเนินการส่งแผนอัตราก าลังให้ฝ่ายวิชาการด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการในการ
รับสมัครอาจารย์และงานบุคลากรประสานงานกับหลักสูตรด าเนินการตามกระบวนการ 

รับสมัคร และแจ้งผลการด าเนินการให้หลักสูตรทราบ 

3.คณะกรรมการหลักสูตรติดตามผลของการรับสมัครอาจารย์ ได้รับทราบผลการด าเนินการ 

รับสมัครอาจารย์จากบุคลากร พบว่า ไม่มีผู้สมัครระดับปริญญาเอกมาสมัคร จึงน าผลกลับมา
พิจารณาทบทวนปรับลดคุณวุฒิ  
หลักสูตรได้ด าเนินการทบทวนเกี่ยวกับหลักสูตรและการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ป.ี2558 
สรุปว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่จะมีการรับสมัครอาจารย์
ผู้สอนเข้ามาในหลักสูตร แทนอาจารย์ผู้สอนท่ีเกษียณ 

คณะกรรมการหลักสูตรได้ประเมินกระบวนการ  
พบว่า การรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร กระบวนการท่ี 1 ซึ่งมีเกณฑ์ ปี 2558 ของ สกอ.ท่ี
จะต้องพิจารณาคืออาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องม ี

ผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี และการรับอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรแทนอาจารย์เกษียณ 
จ านวน 1 อัตรา โดยปรับลดคุณวุฒิจากปริญญาเอก เป็น ระดับปริญญาโท ทางด้านภาษาไทย 

คณะกรรมการหลักสูตร มีแนวทางปรับปรุงพัฒนากระบวนการ คือ กระบวนการที่ 1 การ
วางแผนปรับแผนอัตราก าลัง  เพื่อน าไปปรับใช้ในปี 2559 เกี่ยวกับการพิจารณณา 
รับอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีผลงานวิชาการเผยแพร่ย้อนหลัง 5 ปี  และการรับอาจารย์ใน
หลักสูตรแทนอาจารย์ท่ีเกษียณ โดยมีคุณวุฒิระดับปริญญาโท ทางด้านภาษาไทย 

 

2) การรับแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต ์
 

จากปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมาคณะกรรมการหลักสูตรได้มีกระบวนการในการแต่งตั้ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตร จ านวน 2 ขั้นตอนและได้ด าเนินการตามกระบวนการ โดย
หลักสูตรได้ประชุมพิจารณา 
ทบทวนเกี่ยวกับการวางแผน การด าเนินงาน การติดตาม และประเมินกระบวนการ  
พบว่าในปี 2557 อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังมีอัตราและความคงอยู่เหมือนเดิม แต่จะต้องมี
การปรับปรุงหลักสูตร โดยท าแผนด าเนินการหลักสูตรไว้ในปี 2557 ซ่ึงการด าเนินการ
วางแผน ปรับแผน ทบทวบแผน และแก้ไขอยู่หลายครั้ง และเป็นช่วยระยะเวลาคาบ
เกี่ยวกับการพิจารณาให้หลักสูตรปรับปรุงมีการปรับหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่ของ 
สกอ. ปี 2558 ซ่ึงท าให้มีการพิจารณากระบวนการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม
เกณฑ์ใหม ่

ของ สกอ. และปรับกระบวนการน ามาใช้ในปี 2558 ดังนี ้



ระดับปริญญาตร ี                

ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์       คณะศิลปศาสตร์    มทร.พระนคร                    ปีการศึกษา 2558                         

 

 

    1.หลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อก าหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

ให้ตรงตามเกณฑ์ของ สกอ. ปี2558 

     2.หลักสูตรด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามแผน 

     3.หลักสูตรพิจารณาทบทวนคุณสมบัติและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามเกณฑ์ของ 
สกอ.ปี2558 

คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการในปี 2558 ดังนี ้
        1.หลักสูตรได้มีการประชุมทบทวนถึงแผนการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ในปี 
2557ซึ่งด าเนินมาระยะหน่ึงแต่ยังไม่แล้วเสร็จ จึงปรับแผนการปรับปรุงหลักสูตร 

ตามเกณฑ์ใหม่ของ สกอ.ปี2558 โดยได้ปรึกษาและประสานงานกับ สวท.     
     2.หลักสูตรได้ด าเนินการการปรับปรุงหลักสูตรตามแผนดังน้ี 

คณะกรรมการประจ าหลักสูตจัดการประชุมร่วมกับอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเพื่อพิจารณา
ทบทวนรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยการส ารวจคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
ตามระเบียบเกณฑ์ใหม่ของ สกอ.ปี2558 เกี่ยวกับการแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร พิจารณา
ถึงคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ และผลงานทางวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ 
ย้อนหลังภายใน 5 ปี  ตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. ปี 2558 จากการทบทวนการส ารวจคุณสมบัติ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพบว่า มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 คน คือ  
อาจารย์วิไลลักษณ์ ตางาม และอาจารย์พรกนก ศรีงาม ไมม่ีผลงานวิชาการตามเกณฑ์ย้อนหลัง 
5 ปีของ สกอ. จึงแจ้งอาจารย์เพื่อรับทราบ 
 

-มีการเสนอช่ือและลงมติได้รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตร ท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม ครบตาม
เง่ือนไข -แจ้งอาจารย์ผู้ได้รับการพิจารณาแต่งต้ังเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 คน คือ 
อาจารย์กิจทวีสิน วิชัยดิษฐ ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาไทย มีวุมิการศึกษาทางด้าน
ภาษาไทย และผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ อาจารย์ส าเร็จการศึกษาในสาขา
ท่ีเกี่ยวข้องคือสาขาภาษาศาสตร์เพื่อขอความร่วมมือเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

3.หลักสูตรด าเนินการแจ้งคณะฯเพื่อปรับเปลี่ยนรายช่ือและแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ 
2 คน ได้แก่ อาจารย์กิจทวีสิน  วิชัยดิษฐ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์ ใน
การปรับปรุงหลักสูตร ปี 2558   
คณะกรรมการหลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ       
เห็นว่าในกระบวนการที่ 3 การพิจารณาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ใหม่ของ สกอ. มีการด าเนินการพิจารณาและได้
รายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรตามเกณฑ์ใหม่ของ สกอ. การแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรใน
การปรับปรุงหลักสูตรครั้งน้ี  ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
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คณะกรรมการหลักสูตรมีแนวทางการปรับปรุงพัฒนา เน้นกระบวนการที่ 3 

โดยการพิจารณาคุณวุฒิการมีผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และส่งเสริมให้
ทุกคนท าผลงานทางวิชาการหรือการวิจัยทุกปี ซึ่งจะน ากระบวนการไปใช้ในปี 2559 ต่อไป 
 

2) ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
จากปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมาคณะกรรมการหลักสูตรได้มีกระบวนการบริหารอาจารย์
ประจ าหลักสูตรจ านวน 2 ขั้นตอนคือการท าแผนอัตราก าลังอาจารย์ในหลักสูตรและการ
ก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ มีการด าเนินการจัดท าแผนอัตราก าลัง ท าให้ทราบว่า
จะต้องเพิ่มเติมกระบวนการขั้นตอนการติดตามการด าเนินงาน และการสรุปผลการ
ด าเนินงาน มีการปรับกระบวนการน ามาใช้ใน ปี 2558 ดังนี ้

1. หลักสูตรจัดท าแผนอัตราก าลังระยะเวลา 5 ปี 
2. ก าหนดบทบาทหน้าท่ีและมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบของอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร 

3. การติดตามและการสรุปผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการในป2ี558 ดังนี ้
   1. หลักสูตรมีการจัดท าแผนอัตราก าลังระยะเวลา 5 ปี แสดงให้เห็นถึงอัตราก าลังท่ีคงอยู่ 
จ านวนผู้เกษียณในแต่ละปี จ าแนกตามคุณวุฒิ และต าแหน่งวิชาการ ซึ่งในปี 2558 อาจารย์ผู้
เกษียณคือ ผศ.วีนา สงวนพงษ์ อาจารย์ผู้สอนภาษาไทย ซึ่งหลักสูตรได้วิเคราะห์ถึงแผนการ
ด าเนินงานในแต่ละปี เพื่อแสดงให้เห็นถึงจ านวนอาจารย์ท่ีขาดแคลนต้องสรรหามาปฏิบัติ
หน้าท่ีผู้สอน และปฏิบัติหน้าท่ีงานต่างๆ ของหลักสูตร ซึ่งมีภาระงานมากมาย       
2.หลักสูตรมีการประชุมพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับบทบาทหน้าท่ีและมีการมอบหมายงานให้แก่
อาจารย์ประจ าหลักสูตรตามความถนัดและความเหมาะสมของงานอย่างชัดเจน 

โดยให้เหมาะสมกับคุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเช่ียวชาญ และ
ประสบการณ์และแรงจูงใจในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน   ได้แก่ อาจารย์หลักสูตร
ต้องมีคุณวุฒิตรงตามหลักสูตร มีความรู้ความเช่ียวชาญในหลักสูตร มีประสบการณ์การสอน ซึ่ง
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีประสบการณ์สอนต้ังแต่ 22 ปีข้ึนไปถึง 32 ปี  เช่น ประธานหลักสูตร 
มีหน้าท่ีก ากับ ดูแลการบริหาจัดการหลักสูตร   คณะกรรมการท้ัง 5 รับผิดชอบงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา         การปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  
และมีการมอบหมายงานให้อาจารย์ท าหน้าท่ีในงานการเทียบโอนหลักสูตร   การท าโครงการ  
การเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา  การท า มคอ.3  มคอ.5 มคอ.4 มคอ.7   เป็นต้น 

3. มีการติดตามและสรุปผลการด าเนินงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยการประชุม
พิจารณาการปฏิบัติงานแต่ละครั้ง พิจารณาจากรายงานโครงการ มกีารสรุปผลการด าเนินงาน 
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และประเมินผล เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ในการติดตามการด าเนินงานพบว่า การปฏิบัติงาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่เน่ืองจากอาจารย์ในหลักสูตรมีจ านวนน้อยแต่มีภาระงานมาก  

การท าโครงการหรืองานต่างๆ ต้องช่วยกันท าจึงจะเสร็จสมบูรณ์และรวดเร็ว 

คณะกรรมการหลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการระบบการบริหารอาจารย ์
ประจ าหลักสูตร พบว่า ควรปรับปรุงกระบวนการที่ 2 เรื่องการมอบหมายงาน การท างานท่ี
ได้รับการมอบหมาย โดยท าคนเดียวจะท าให้งานด าเนินไปได้ช้า ผู้ปฏิบัติงานขาดขวัญและ
ก าลังใจในการท างาน  หลักสูตรมีการพิจารณาเห็นว่าควรปรับการบริหารอาจารย์ให้อาจารย์
รับผิดชอบเป็นคณะท างาน หน่ึงงานช่วยกันท าหลายๆคน จะมีการก าหนดงานและค าสั่งแต่งต้ัง
ผู้ปฏิบัติงานเป็นคณะท างาน โดยมีอาจารย์ผู้หน่ึงเป็นประธานและมีสมาชิกร่วมกันท างาน งาน
จึงจะส าเร็จเรียบร้อย และรวดเร็ว 

คณะกรรมการหลักสูตรได้มีแนวทางการปรับปรุงพัฒนากระบวนการขั้นที่ 2 การมอบหมาย
งาน เป็นรูปแบบคณะผู้ท างาน โดยการประชุม มอบหมาบงานและค าสั่งแต่งต้ังรายช่ือ
คณะท างานมีประธานและกรรมการในกลุ่ม ซึ่งจะน ากระบวนการดังกล่าวไปปรับใช้ในปี 2559 
ต่อไป 
 
 

3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
จากปีการศกึษา 2557 ที่ผ่านมาหลักสูตรได้ด าเนินการตามกระบวนการจ านวน 3 ขั้นตอน 
คือ การท าแผนพัฒนาตนเอง  การส่งเสริมอาจารย์ไปพัฒนา และการติดตามผล ผลการ
ด าเนินงานพบว่าอาจารย์กลับจากการพัฒนา มีการเผยแพร่ความรู้หรือการขยายผล 
(KM)น้อย จึงมีการปรับกระบวนการเพื่อน ามาในปี 2558 เป็น 4 ขั้นตอน ดังนี ้
      1. หลักสูตรประชุมวางแผนให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ทุกคนจัดท าแผนพัฒนาตนเอง 

      2. ประชุมหลักสูตรพิจารณาแผนพัฒนาอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตรและเสนอคณะกรรมการของคณะพิจารณาต่อไป 

      3. ส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรพัฒนาตนเองตามแผน 

      4.การติดตามผลการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการในปี 2558 ดังนี ้
   1. หลักสูตรประชุมวางแผนเกี่ยวกับการส่่งเสริมและพัฒนาตนเองโดยให้อาจารย์ 

จัดท าแผนพัมนาตนเองตามแบบฟอร์มท่ีคณะก าหนดให้  แสดงความประสงค์ในการพัฒนา
ตนเองว่าต้องการพัฒนาตนเองในด้านการศึกษาต่อ และการท าผลงานทางวิชาการอะไร ท่ีไหน 
เมื่อไร ส่งเสริมอาจารย์ในการท าวิจัยท้ังงบประมาณแผ่นดิน และงบรายได้ของคณะ การ
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อบรมการประกันคุณภาพการศึกษา   การบริหารหลักสูตร   อาจารย์ที่ปรึกษา และเปิด
โอกาสให้อาจารย์ผู้สอนมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองด้านการสอน การปรับปรุง
หลักสูตร  และการบริการวิชาการ โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยเทคโนโลยีการอาชีพ
หนานหนิง 

 เพื่อฝึกอบรมภาษาไทย แก่นักศึกษาจีน เป็นเวลา 1 ปี 

เป็นต้น โดยพิจารณาให้ศึกษาต่อให้ตรงตามหลักสูตรท่ีสอน หรือ พิจารณาการได้ประโยชน์ใน
การพัฒนาตนเอง   พัฒนาหน่วยงานจาก การฝึกอบรมสัมมนาการประชุมวิชาการต่างๆ          
  2. ด าเนินการประชุมคณะกรรมการหลักสูตร เกี่ยวกับการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่
ละบุคคล โดยพิจารณาการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตร  
ความเช่ียวชาญของอาจารย์  เช่น การท าผลงานวิชาการ การท าวิจัย การฝึกอบรมทางด้าน
วิชาการของหลักสูตร และส่งแผนการพัฒนาให้คณะฯพิจารณาด าเนินการอนุมัติต่อไป 

 3. ด าเนินการการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ในด้านต่างๆ โดยการติดตามผลการ
พิจารณาจากคณะ และแจ้งผลให้อาจารย์ทราบ และด าเนินการให้อาจารย์ศึกษาต่อ หรือ
ฝึกอบรม ตามแผน 

4. การติดตามผลการพัฒนา เมื่ออาจารย์ด าเนินการพัฒนาตนเองเสร็จส้ินแล้ว เน้นท่ีการ
ติดตามผลการเขียนรายงานส่งและมีการขยายผลหรือการจัดการความรู้ (KM) เพื่อพัฒนา
ความรู้ความสามารถและการแบ่งปันความรู้ทางวิชาการ ตามท่ีพบปัญหาจากปี 2557  
คณะกรรมการหลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการ พบว่า การติดตามผลการพัฒนา
ตนเองด้านการขยายผลหรือการจัดการความรู้ (KM) มีมากขึ้น ตามแนวทางการพัฒนา
ในปี 2557 และจากการประเมินพบว่า   ควรเน้นกระบวนการที่ 3 คือการสนับสนุน
อาจารย์ในการท าวิจัย  การท าผลงานวิชาการ ให้มากขึ้น ซึ่งอาจารย์ยังไม่มีผลงานทาง
วิชาการอีกจ านวนมาก ตลอดจนการส่งเสริมให้อาจารย์ฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการท่ี
ตรงกับหลักสูตร 

คณะกรรมการได้มีแนวทางปรับปรุงพัฒนากระบวนการที่ 3 

เพื่อน าไปปรับใช้ในปี 2559 คือ กระบวนการท่ี 3 การสนับสนุนอาจารย์ไปพัฒนาตนเอง
ในการท าวิจัย  การท าผลงานทางวิชาการ  และการฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการท่ีตรงกับ
หลักสูตร 

 
 

 
ผลการประเมินตนเอง  : ระดับ  3  คะแนนขึ้นไป ทุกคน 
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เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
 

ตัวบ่งชี ้
ที่ 4.2 คุณภาพ

อาจารย์ 
 

4.2 คุณภาพอาจารย ์

4.2.1 ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
 

คุณภาพอาจารย ์

(ตัวบ่งชี้ 4.2) 
1) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ………-………   

             ไม่มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก คะแนนประเมิน ......0......... 
 

2) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 3 คน = 60%   
              คะแนนประเมิน ..5...  

 

รายการข้อมูล จ านวน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท้ังหมด 5 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่ง อ. 2 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทีด่ ารงต าแหน่ง ผศ. 3 

5. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่ง รศ. - 
6. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีด ารงต าแหน่ง ศ. - 

 

3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คิดเป็นร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนัก ...0.....  
คะแนนประเมิน .....0..........  

ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ชือ่ผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ ค่าน้ าหนัก 
 -  
 
 

  

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก  
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  คะแนนเฉลี่ย ((1)+ (2)+ (3)) = 0+5+0 หาร 3 = 1.67 คะแนน 
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ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 
 

ผลที่เกิดกับอาจารย ์

(ตัวบ่งชี้ที่ 4.3) 
-    

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์ จ านวนอาจารย์ที่คงอยู ่ ร้อยละ 

2556 5 คน 5 คน 100 

2557 5 คน 5 คน 100 

2558 5 คน 5 คน 100 

 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
แสดงผลท่ีเกิด  = 5 คน  
 

แสดงผลการศึกษาความพึงพอใจ 

             ประเด็นการประเมิน 2556 2557 2558 

1.ด้านหลักสูตร 3.40 4.60 4.68 

2.ด้านคุณสมบัติผู้สอน 3.83 4.00 4.36 

3.ด้านการเรียนการสอน 3.62 3.88 4.52 

4. ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ 3.40 3.84 4.44 

5.ด้านการบริหารจัดการ 3.55 4.15 4.67 

6. ด้านการให้บริการ  3.53 4.12 4.50 

7.ด้านการประเมินผล 3.84 4.10 4.48 

                      คะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.56 4.09 4.48 

 

-ความพึงพอใจของอาจารย์ (ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร การ
ได้รับการแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
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รวมทั้งการได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือท าหน้าท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งไม่ได้ หมายรวมถึงอาจารย์ผู้สอน
ของหลักสูตร)    

แสดงผลที่เกิด มีการสอบถามความคิดเห็น พบว่า 
จากอัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการ
ลาออก และจากแบบสอบถามความพึงพอใจ สรุปได้ว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร มีความก้าวหน้าข้ึน  
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  ...3.......... คะแนน 

 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
 

รายการหลักฐานหมวดที่ 2 อาจารย ์

รหัสหลักฐาน รายการ 

4.1-01 ค าส่ังแต่งต้ังหน้าท่ีด าเนินงานต่างๆของอาจารย์ประจ าหลักสูตร- 
4.1-02 บันทึกข้อความรายช่ืออาจารย์ประจ าสาขาเข้ารับการอบรมพัฒนา 

4.1-03 ใบรายช่ืออาจารย์ประจ าหลักสูตรพร้อมคุณวุฒิทางวิชาการ 

4.2 -01  ผลงานทางวิชาการ  - 
4.2-02       - 
4.2-03 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 

 
  

 
1. ข้อมูลนักศึกษา (ปีการศึกษาที่รับเข้า 2557 ถึงปีการศึกษาที่ต้องรายงาน 2558) 
(สามารถปรับปีการศึกษาได้) 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จ านวน  
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(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) นักศึกษา
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ใน
แต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 

รุ่นปีการศึกษา 2556 30 30 
100% 

27 
90% 

0 

รุ่นปีการศึกษา 2557 8  8 
100% 

8 
100% 

รุ่นปีการศึกษา 2558 15   14 
93.33% 

ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษาปี 2558 100 95 % 96.66 
 

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา :  
- ไม่มีหอพักภายในมหาวิทยาลัยรองรับนักศึกษาต่างชาติได้เพียงพอ นักศึกษาจึงไปเรียนท่ีอื่นท่ีมีหอพักใน

มหาวิทยาลัย 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

การรับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.1) 

1) การรับนักศึกษา  
 

ในปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมาหลักสูตร ได้ด าเนินการตามกระบวนการ 3 ขั้นตอน คือ การจัดท า

แผนการรับนกัศึกษา  การจัดระบบการรับตรง การแต่งตั้งอาจารย์คัดเลือกนักศึกษา การด าเนินงาน

ตามกระบวนการพบว่า นักศึกษามีจ านวนลดลง เหลือ 8 คน และแผนการรับนักศึกษางขาดบาง

ขั้นตอน จึงมีการปรับกระบวนการในการรับสมัคร 

เพื่อให้ผลการรับนักศึกษาเพิ่มขึ้นและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

จึงปรับกระบวนการน ามาใช้ในปี 2558 ดังนี ้

1. หลักสูตรทบทวนแผนการรับนักศึกษาปี 2558   

2. จัดท าข้อมูลการรับนักศึกษาเสนอฝ่ายวิชาการเพื่อน าเข้าท่ีประชุมคณะ 

     3.   หลักสูตรก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา 

     4.   ด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก  

คณะกรรมการหลักสูตรไดด้ าเนินการในปี 2558 ดังนี ้

       1.  หลักสูตรจัดประชุมเพื่อทบทวนแผนการรับนักศึกษา ปี 2557 พบว่านักศึกษากลุ่มเป้าหมาย

เดิมมีจ านวนลดลงเหลือ 8 คน  จึงมีพิจารณาหาสาเหตุ พบว่าสาเหตุมาจากอัตราค่าเล่าเรียนสูงข้ึน และ

ประเทศเกิดความขัดแย้งทางการเมือง สถานท่ีต้ังในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในต าแหน่งท่ีมีการมา
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รวมตัวประท้วงทางการเมือง และหอพักภายในคณะจะมีการร้ือถอนเพื่อก่อสร้างใหม่ ท าให้นักศึกษา

ลดลง จึงมีการปรับแผนการ รับนักศึกษาประจ าปี 2558 โดยการพิจารณาลดอัตราค่าเล่าเรียน มีการ

ช้ีแจงข้อมูลไปยังสถาบันการศึกษาของกลุ่มเป้าหมายถึงมาตรการ การก ากับดูแลความปลอดภัยของ

นักศึกษา สถานการณ์การเมืองท่ีกลับเข้าสู่ภาวะปกติ การประสานงานหาหอพักภายนอกท่ีอยู่ใกล้

มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาพักอาศัย เพื่อให้ได้กลุ่มเป้าหมายเพิ่มข้ึน และก าหนดแผนการรับนักศึกษา

จ านวน 15 คน 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันคือ การดูแลนักศึกษาจะได้ท่ัวถึง 

ในกรณีที่นักศึกษาอยู่หอพักข้างนอก เน่ืองจากหอพักภายในถูกรื้อถอนเพื่อก่อสร้างใหม่ 

    2. น าข้อสรุปจากการทบทวนแผนการรับนักศึกษา ปี 2557 เสนอท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริหารคณะซึ่งคณะกรรมการคณะเห็นชอบให้สาขาด าเนินการรับสมัครนักศึกษาจ านวน

15 คน และน าไปก าหนดไว้ในแผนการรับสมัครนักศึกษาประจ าปีการศึกษา2558 ของคณะ 

   3. หลักสูตรด าเนินการจัดประชุมเพื่อก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา 

            1. ก าหนดวิธีการสอบคัดเลือก โดยมีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 

            2. ก าหนดคุณสมบัติของผู้สมัคร 

                2.1  เป็นนักศึกษาต่างชาติ 

                2.2  เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรช้ันสูงทางด้าน 

ภาษาไทยหรือเทียบเท่า (คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ ) สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ดีท้ังฟัง 

พูด อ่าน และเขียน 

                2.3 เป็นผู้มีความประพฤติดี มีสุขภาพสมบูรณ์ท้ังทางร่างกายและจิตใจ 

   4. ด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือก  ข้ันตอนการรับสมัครและสอบคัดเลือกมีดังน้ี  

           1. จัดท าประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

           2. แต่งต้ังกรรมการออกข้อสอบ กรรมการสอบข้อเขียน  กรรมการสอบสัมภาษณ์            

           3. สอบคัดเลือกนักศึกษา   ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือก และรายงานตัว  

คณะการรมการได้มีการประเมินกระบวนการทั้ง 4 กระบวนการ พบว่า   การด าเนินงานเป็นไปตาม

กระบวนการทุกข้ันตอนในปี 2558 เป็นการด าเนินงานท่ีได้ผลดีข้ึน  คือ ได้รับนักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติ

ตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

และได้จ านวนนักศึกษาตามแผนท่ีก าหนดไว้คือจ านวน 15 คน ซึ่งได้กลุ่มเป้าหมายมากข้ึนจากปี 2557  

ในการปรับปรุงเพื่อพัฒนาต่อไปน้ัน คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณาว่าหลักสูตรควรมี 

การประชาสัมพันธ์ท่ีกว้างขวางมากข้ึน  เพื่อจะท าให้ได้รับนักศึกษาจ านวนมากข้ึน 

คณะกรรมการหลักสูตรจึงมีแนวทางการปรับปรุงพัฒนากระบวนการ โดยเพิ่มกระบวนการ การ
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ประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา เป็นขั้นตอนที่ 4 การด าเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกเป็นขั้นตอนที่ 

5  

โดยมีการพัฒนากระบวนการข้อท่ี 4 คือ มีการก าหนดวิธีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรกับผู้เรียนโดยตรง 

เช่น ผ่านช่องทางผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยและคณะ  ระดับสาขา  อาจารย์ท่ีปรึกษา อาจารย์

ผู้สอน นักศึกษารุ่นพี่  และการประชาสัมพันธ์ทางอินเตอร์เน็ต 

 

2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

   ในปีการศึกษา 2557  ที่ผ่านมาหลักสูตรพบว่ากระบวนการของปี 2557 มี 3ขั้นตอนและมี
การด าเนินการตามกระบวนการ คือ คณะส ารวจความต้องการการเรียนปรับพื้นฐานของ
หลักสูตร หลักสูตรพิจารณารายวิชาส าหรับผู้เรียน   
มหาวิทยาลัย และคณะจัดเตรียมการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ประเมินการด าเนินงานพบว่ายังไม่มีกระบวนการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าศึกษา  
และเน้นการด าเนินงานเร่ิมต้นที่หลักสูตร  
ได้ปรับกระบวนการน ามาใช้ในปีการศึกษา 2558 ดังนี้  

1. หลักสูตร วิเคราะห์ความสามารถทางภาษาไทยของนักศึกษาคะแนนสอบการเข้าศึกษาต่อ 

และส ารวจความต้องการพัฒนาตนเองของนักศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการเรียนปรับพื้นฐาน 

ของนักศึกษา 

2. หลักสูตรพิจารณารายวิชาของการเรียนปรับพื้นฐานส าหรับนักศึกษาและแจ้งคณะ 

เพื่อด าเนินการ  และจัดการเตรียมความพร้อมการเรียนปรับพื้นฐาน 

3. หลักสูตร ร่วมมือกับคณะ และมหาวิทยาลัยจัดเตรียมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 ให้แก่นักศึกษาในหลักสูตร 

คณะกรรมการหลักสูตรวิชาได้ด าเนินการ ในปี 2558 ดังนี ้ 

     1.  คณะกรรมการหลักสูตรได้จัดประชุมเพื่อท าการวิเคราะห์ความรู้ของนักศึกษาจาก 

คะแนนการวัดความสามารถทางภาษาไทย  และ การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อและส ารวจ 

ความต้องการจัดท าโครงการสอนปรับพื้นฐานให้แก่นักศึกษาพบว่านักศึกษาต่างชาติ 

ยังขาดทักษะการใช้ชีวิตในประเทศไทยและวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาท่ีนักศึกษาควรเรียน  

เพิ่มเติม หลักสูตรจึงได้พิจารณาก าหนดรายวิชาเรียนปรับพื้นฐานคือ  วิชาภาษาอังกฤษ  และวิชา

ทักษะการใช้ชีวิต เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเรียน 

2.  หลักสูตรด าเนินการแจ้งฝ่ายวิชาการคณะเพื่อด าเนินการต่อไป  และหลักสูตรแจ้งนักศึกษา

เกี่ยวกับการเรียนปรับพื้นฐานจ านวน 2 วิชา จ านวน 30 ช่ัวโมง ซึ่งจัดเรียนการสอนในเดือนสิงหาคม 

2558 การเรียนด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย มีการวัดผลประเมินผลโดยอาจารย์ผู้สอนและหลักสูตร
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โดยการพิจารณาผลคะแนนการเรียนเตรียม 

ความพร้อมและการซักถามนักศึกษา การทดสอบภาคปฏิบัติ พบว่า มีผลการเรียนก้าวหน้าข้ึนกว่าเดิม 

3.  หลักสูตรร่วมกับคณะด าเนินการจัด นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะ 

ประจ าปีการศึกษา 2558 โดยการประสานงานร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะ และหลักสูตร

มอบหมายให้อาจารย์ท่ีปรึกษาควบคุมดูแลการเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ นักศึกษาเข้าร่วม

ปฐมนิเทศทุกคน นอกจากน้ียังมีการปฐมนิเทศระดับหลักสูตรด้วย 

คณะกรรมการหลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ พบว่ากระบวนการที่ 3 การเข้าร่วมกิจกรรมนั้น 

นักศึกษายังขาดการเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ นอกเหนือจากกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่และจาก

ผลการประเมินผลการเรียนปรับพื้นฐานจากการทดสอบฝึกปฏิบัติ  ต้องมีการเรียน 

ความรู้พื้นฐานเร่ืองศิลปวัฒนธรรมไทย เช่น การไหว้ การเข้าร่วมงานพิธีการตามขนบธรรมเนียม 

ประเพณีไทย และ การท ากิจกรรมกลุ่ม  เป็นต้น 

คณะกรรมการมีแนวทางการปรับปรุงพัฒนากระบวนการในขั้นตอนที่ 3  เพื่อน าใช้ ในปี 2559 คือ 

หลักสูตรร่วมมือกับคณะและมหาวิทยาลัยจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และกิจกรรมอื่นๆแก่นักศึกษา  

เช่น การเตรียมความพร้อมปรับความรู้พื้นฐานด้านภาษาไทย 

หากนักศึกษามีความรู้พื้นฐานด้านภาษาไทยน้อยหรือตามความต้องการของนักศึกษา และกิจกรรมอื่นๆ 

ท่ีหลักสูตรพิจารณาจัดเพิ่มเติมให้นักศึกษา และส่งเสริมนักศึกษาให้เข้าร่วมกิจกรรมท่ีคณะและ

มหาวิทยาลัยจัด เพื่อส่งเสริมการแสดงออก   และการใช้ทักษะภาษาไทย การพัฒนาบุคลิกภาพ เช่น  

การเข้าร่วมกิจกรรมค่าย  การร่วมกิจกรรมกีฬา  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ร่วมกับนักศึกษาไทย การ

ฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรมโดยชมรมศิลปวัฒนธรรมและการแสดง  เป็นต้น   

 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  3 คะแนน 
 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

การส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
 
จากปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมาคณะกรรมการหลักสูตร ได้มีกระบวนการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษาจ านวน 2 ขั้นตอน 
คือการจัดงานแนะแนวเพื่อให้บริการแก่นักศึกษา 
และหลักสูตรตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าปรึกษาด้านวิชาการ   จากการด าเนินงานพบว่า 
นักศึกษาต่างชาติไม่กล้าไปร่วมกิจกรรมทางวิชาการหรือปรึกษาอาจารย์นอกหลักสูตร จึงมีการ
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ปรับกระบวนการโดยเน้นอาจารย์ที่ปรึกษาและได้น ามาใช้ในปี 2558 ดังนี ้
    1.หลักสูตรประสานงานกับฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษาเกี่ยวกับการให้ค าปรึกษา 
วิชาการและแนะแนวของคณะ 
    2. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเสนอรายช่ือแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา 
    3. อาจารย์ท่ีปรึกษารับหน้าท่ีและปฏิบัติหน้าท่ีตามค าสั่งแต่งต้ัง 
    4. การติดตามผลการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการในป2ี558 ดังนี ้
1.หลักสูตรด าเนินการติดต่อประสานงานกับฝ่ายวิชาการและฝ่ายกิจการนักศึกษาเกี่ยวกับการให้ 
ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวของคณะซึ่งดูได้จากปฏิทินการศึกษาและการติดต่อประสานงาน 
โดยตรงหรือจากการประชาสัมพันธ์และแนะน าให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการให้ค าปรึกษา 
ทางวิชาการและการแนะแนว  เช่น  การจัดงานแนะแนวการท างาน การสมัครงาน เป็นต้น  
การให้ทุนการศึกษา  การปัจฉิมนิเทศนักศึกษา เป็นต้น . 
2. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรเสนอรายช่ือแต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาโดยการประชุม 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรพิจารณารายช่ืออาจารย์ในสาขาโดยใช้ระบบการหมุนเวียน  และ
สอบถามความสมัครใจ ซึ่งอาจารย์ในสาขาฯท่ีครบรอบการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาในปี 2558      คือ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ เอี่ยมส าอางค์   สาขาจึงน าเสนอรายช่ืออาจารย์ท่ีปรึกษาเสนอคณบดี ผ่าน
ฝ่ายวิชาการและวิจัยเพื่อด าเนินการแต่งต้ังต่อไป  
3   หลักสูตรประชุมมอบหมายหน้าท่ีแก่อาจารย์ท่ีปรึกษาในการปฏิบัติหน้าท่ีตามค าสั่งแต่งต้ัง ให้พบ
นักศึกษาในวันปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชา อาจารย์ ท่ีปรึกษาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
วิชาการ ระบบการเรียนการสอน และการปฎิบัติตนตามกฏระเบียบของมหาวิทยาลัย ระบบเรียนการ
สอนในมหาวิทยาลัย การลงทะเบียน การขอเอกสารทางราชการต่าง ๆ การเข้าช้ันเรียน พร้อมท้ัง
แนะน าการต่อวีซ่า การต่ออายุการอยู่ในประเทศไทย 90 วัน และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการใช้
ชีวิตประจ าวัน  และเข้าพบนักศึกษาในวันพุธช่วงบ่ายทุกสัปดาห์ 
4. การติดตามการด าเนินงานของอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ค าแนะน าน้ัน  หลักสูตรด าเนินการ ประชุม
อาจารย์ท่ีปรึกษาประจ า 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง และประชุมในกรณีเร่งด่วนเมื่อมีปัญหาหรือต้องการแจ้ง
ข้อมูลผ่านอาจารย์ท่ีปรึกษา มีการสรุปผลการด าเนินงาน  ปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษา 
จากการด าเนินงานพบว่า อาจารย์ท่ีปรึกษาท าหน้าท่ีได้ดี ให้ค าแนะน าทางวิชาการ แก่นักศึกษา เช่น
การตรวจทานรายวิชาตามหลักสูตร  การลงทะเบียนเรียน ข้อแนะน าการประพฤติปฏิบัติตนใน
สังคมไทย ซึ่งอาจารย์ท่ีปรึกษาสามารถให้ค าแนะน าแก้ไขปัญหาให้แก่นักศึกษาได้  แต่การปรึกษามี
รูปแบบเป็นการเข้าพบ  เรียกพบ หรือการพูดคุยในช่ัวโมงสอน ซึ่งยังไม่เป็นทางการ  
คณะกรรมการหลักสูตรได้มีการประเมินกระบวนการ พบว่า ควรปรับปรุงกระบวนการท่ี 2 เพื่อการ
พัฒนางานอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ดีข้ึน คณะกรรมการและอาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาเห็นตรงกันว่า 
ควรมีการก าหนดช่ัวโมงพบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ชัดเจน และแน่นอน และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีชัดเจนมากข้ึน 
ในการด าเนินงานปี 2558 พบว่า  การต่อวีซ่า และการต่ออายุ 90 วันซึ่งเป็นเร่ืองส าคัญที่นักศึกษาปี
ก่อนๆ บางคนมีปัญหาไปต่อวีซ่าไม่ทัน แต่นักศึกษาในปี2558  ท่ีมีอาจารย์ท่ีปรึกษาแนะน า จึงสามารถ
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ไปด าเนินการได้ตรงเวลาด้วยตนเอง แต่ยังมีปัญหาเร่ืองการต้ังใจเรียน  เน่ืองจากนักศึกษาสนใจท่ีจะ
ท างานพิเศษมากเกินไป ไม่สนใจเรียนเท่าท่ีควร อาจารย์ท่ีปรึกษาต้องตักเตือนอยู่เสมอ  
ในการพัฒนางานอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ดีข้ึน คณะกรรมการและอาจารย์ท่ีปรึกษาพิจารณาเห็นตรงกันว่า 
ควรมีการก าหนดช่ัวโมงพบอาจารย์ท่ีปรึกษาให้ชัดเจน และแน่นอน และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานอาจารย์ท่ีปรึกษาท่ีชัดเจนมากข้ึน 
โดยก าหนดให้มีการลงช่ัวโมงพบอาจารย์ท่ีปรึกษาในตารางเรียน (home room ) เพื่อความสะดวกใน
การให้ค าปรึกษาอย่างเป็นทางการ   สม่ าเสมอ และท่ัวถึงนักศึกษาทุกคนและท าแบบประเมินความพึง
พอใจต่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 
คณะกรรมการหลักสูตรจึงมีแนวทางการปรับปรุงพัฒนาในกระบวนการที่ 2   คอื อาจารย์ที่ปรึกษา
ปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งแต่งตั้งและมีการการก าหนดชั่วโมงพบอาจารย์ที่ปรึกษา 
ในตารางเรียน (home room)   เพื่อให้นักศึกษาได้พบกับอาจารย์ท่ีปรึกษามากข้ึน 
และได้รับการแนะน าอย่างทั่วถึงทุกคน และร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างเหมาะสม   
และการพัฒนากระบวนการที่ 4 คือ การติดตามผลการด าเนินงานอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเพิ่มเติม
การด าเนินการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาระบบอาจารย์ท่ี
ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งจะใช้เป็นกระบวนการในปี 2559 ต่อไป  
 
 
 
2) การควบคุมระบบการดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา   
           ---ไม่มี 
 
3) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
จากปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหลักสูตรได้มีการด าเนินการพัฒนาศักยภาพ 
นักศึกษา คือ การจัดให้นักศึกษาเรียนรายวิชาวิชาชีพทางด้านการท่องเที่ยวและโรงแรม และ
วิชาชีพบริหารธุรกิจ  การเรียนวิชาภาคนิพนธ์เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าเพื่อเสริมสร้าง 
ทักษะการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ 
เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้นอกห้องเรียน ซ่ึงพบว่าการ
ด าเนินการในป2ี557เป็นกระบวนการพัฒนาศักยาภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่ยังไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงมีการปรับปรุง 
และก าหนดกระบวนการเพื่อน าไปใช้ในปี 2558 ดังนี้     
1.หลักสูตรทบทวนการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
กับการพัฒนานักศึกษาโดย ท า มคอ3 ให้สอดรับกับการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21  
และการทวนสอบผลการด าเนินงาน มคอ. 5 
2. หลักสูตรก าหนดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3.มอบหมายผู้รับผิดชอบด าเนินโครงการ 
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4. การติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินผล   
คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการในปี 2558 ดังนี ้

1.หลักสูตรด าเนินการประชุมเพื่อทบทวนการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนานักศึกษาโดย ท า มคอ .3  ให้สอดรับกับการเรียนรู้ 
ในศตวรรษท่ี 21และการทวนสอบผลการด าเนินงาน มคอ. 5 ได้แก่ รายวิชาการเขียนเชิงวิชาการ เป็น
รายวิชาบูรณาการให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพในการท าวิจัยอย่างเป็นระบบ รู้จักการพัฒนาการคิด
วิเคราะห์  การเรียบเรียงองค์ความรู้ด้วยตนเอง  รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถาน
ประกอบการ  รายวิชาสัมมนาภาษาไทย รายวิชาภาษาไทยในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและโรงแรม 
รายวิชาการน าเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์  เป็นต้น เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาได้พัฒนา
ศักยภาพและการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การ
น าเสนอ การสร้างภาวะผู้น า เป็นต้น 
2. หลักสูตรด าเนินการจัดท าโครงการและส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงต่างๆ ท่ีคณะและ
มหาวิทยาลัยจัดข้ึนเพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ได้แก่ การจัด
โครงการศึกษาดูงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทยของนักศึกษาต่างชาติ โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาท่ี
คณะจัดข้ึน  โครงการกีฬาภายในคณะ  กีฬามหาวิทยาลัย โครงการศิลปวัฒนธรรมของคณะและ
มหาวิทยาลัย  เป็นต้น 
3. หลักสูตรประชุมเพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบโครงการ จัดท าค าสั่งคณะกรรมการด าเนินโครงการ  
4. การติดตามผลการด าเนินงาน และการประเมินโครงการ  ในแต่ละโครงการมีการท ารายงานสรุปผล 
โครงการ    การประเมินโครงการโดยให้นักศึกษาท าแบบสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ พบว่า
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการร่วมโครงการต่างๆ นักศึกษาได้รับประสบการณืการเรียนรู้ในศตวรรษ
ท่ี 21 
คณะกรรมการหลักสตูรมีการประเมินกระบวนการ  
พบว่า การทวนสอบกระบวนการท่ี 1 พบว่ารายวิชาท่ีเกี่ยวข้องยังไม่มีการก าหนดกิจกรรม และการ
ก ากับติดตาม 
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ท่ีชัดเจนใน มคอ .3 และ มคอ.5 จึงเสนอแนะเป็นแนวทางปรับปรุง
พัฒนาในปี 2559 ต่อไป 
ส่วนการประเมินกระบวนการท่ี 2  การจัดท าโครงการ พบว่า ท าให้นักศึกษาได้พัฒนาศักยภาพและ
เสริมสร้าง 
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
คณะกรรมการหลักสูตรจึงมีแนวทางการปรับปรุงพัฒนากระบวนการที่ 1 การก าหนดกิจกรรมและ
การก ากับติดตามการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ท่ีชัดเจนใน มคอ .3 และ มคอ.5 ในรายวิชาท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  3  คะแนน 
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เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

1) อัตราการคงอยู่ แสดงผลที่เกิด (ควรมีข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี เพื่อแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของ
นักศึกษาในหลักสูตร) 

-  

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวน 
นักศึกษา
รับเข้า 

 
จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ใน

แต่ละปีการศึกษา 

2556 2557 2558 

รุ่นปีการศึกษา 2556 30 30 
100% 

27 
90% 

0 

รุ่นปีการศึกษา 2557 8  8 
100% 

8 
100% 

รุ่นปีการศึกษา 2558 15   14 
93.33% 

ร้อยละการคงอยู่ของนักศึกษาปี 2558 100 95 % 96.66 

-  
-  

 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา :  
 ในปี 2557 ท่ีมีจ านวน 8 คน  เน่ืองจาก  การก าหนดอัตราค่าเล่าเรียนสูงข้ึน และประเทศเกิดความ
ขัดแย้งทางการเมือง   สถานท่ีต้ังในการจัดการเรียนการสอนอยู่ในต าแหน่งท่ีมี  
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การมารวมตัวประท้วงทางการเมือง และหอพักภายในคณะจะมีการร้ือถอนเพื่อก่อสร้างใหม่ ท าให้
นักศึกษาลดลง จึงมีการปรับแผนการ รับนักศึกษาประจ าปี 2558 โดยการพิจารณาลดอัตราค่าเล่า
เรียน มีการช้ีแจงข้อมูลไปยังสถาบันการศึกษา 

ของกลุ่มเป้าหมายถึงมาตรการการก ากับดูแลความปลอดภัยของนักศึกษา สถานการณ์การเมืองท่ีกลับ
เข้าสู่ภาวะปกติ การประสานงานหาหอพักภายนอกท่ีอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยให้นักศึกษาพักอาศัย เพื่อให้
ได้กลุ่มเป้าหมายเพิ่มข้ึน และก าหนดแผนการรับนักศึกษาจ านวน 15 คน 

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบันคือ การดูแลนักศึกษาจะได้ท่ัวถึง 

และมีการด าเนินการติดต่อประชาสัมพันธ์กับสถานศึกษาของกลุ่มเป้าหมายโดยตรง   
ท าให้จ านวนนักศึกษาเพิ่มข้ึน 
 
2) การส าเร็จการศึกษา  นักศึกษาปีการศึกษา 2557 จ านวน 8 คน ส าเร็จการศึกษา   ในภ าคเรียนท่ี 
1/2558 (เน่ืองจากเป็นนักศึกษาเทียบโอน ซึ่งเรียน 3 ภาคการศึกษาปกติ และ 1 ภาคฤดูร้อน) 
 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า จ านวนท่ีรับเข้า ปีท่ีส าเร็จ จ านวนท่ีส าเร็จ ร้อยละ 

นักศึกษารุ่นปี2556 30 2557 30 100 

นักศึกษารุ่นปี2557 8 2558 8 100 

นักศึกษารุ่นปี 2558 15 2559 ยังไม่จบ  

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบ 

นักศึกษาส าเร็จการศึกษาตามแผน ไม่มีปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษาของนักษา 

3) ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารหลักสูตร 
 และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาย้อนหลัง 3 ปี 
 

                  ประเด็นการประเมิน 2556 2557 2558 

1.ด้านหลักสูตร 3.50 4.14 4.02 

2. ด้านคุณสมบัติผู้สอน 3.86 4.19 4.00 

3. ด้านการเรียนการสอน 3.70 4.25 4.18 
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4. ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ 3.65 4.17 4.00 

5. ด้านการบริหารจัดการ 3.62 4.14 4.12 

6. ด้านการให้บริการ 3.40 4.05 4.04 

7. ด้สนการประเมินผล 3.59 4.11 4.00 

                คะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.59 4.15 4.05 

 

จากผลการด าเนินในปีการศึกษา 2557  ได้รับข้อร้องเรียนจากนักศึกษาเกี่ยวกับ เร่ือง เครื่อง

โสตทัศนูปกรณ์ ภายในห้องเรียน ท่ียังขาดแคลนยังไม่เพียงพอ ได้แก่เครื่องฉายภาพสามมิติ (PVL) เป็น

ต้น ทางหลักสูตรได้น าข้อร้องเรียนมาเข้าท่ีประชุม และด าเนินการแก้ไข จัดท างบประมาณขอซื้อ

เครื่องสนับสนุนการเรียนรู้ เครื่องฉายภาพสามมิติ ซึ่ง ปี 2558 ได้ครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพสามมิติ 

จ านวน 2 เครื่องติดต้ังท่ี ห้อง 12.03 และ ห้อง1204 และมีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับขอซื้อตู้เย็นไว้ในหอพัก 

ปี2558 หลักสูตรได้ด าเนินการซื้อ ตู้เย็นจ านวน 2 ตู้ให้นักศึกษาใช้ในหอพัก ข้อร้องเรียนเร่ือง WIFI 

หลักสูตรได้น าเสนอคณะเพื่อขอให้มีการติดต้ังWIFI บริการให้นักศึกษาเพิ่มข้ึน 

 
 

ผลการประเมินตนเอง  :  ......3....... คะแนน 
 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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 - 
3. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.1)  
  

มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 8 คน โดยมีบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ของจ านวนบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตแต่ละด้าน ดังน้ี 

 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ์ ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 

(คะแนนเต็ม 5)  
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 3.95 

2. ด้านความรู้ 3.84 

3. ด้านทักษะทางปัญญา 3.81 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและความรับผิดชอบ 4.12 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.77 

ผลการประเมินตนเอง : ค่าเฉลี่ยคะแนนผลประเมิน 5 ด้าน 3.89 คะแนน 

6. ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ ์ 3.88 
 
4. รายงานผลการด าเนินงาน ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งชี้ 2.2)(ระดับปริญญาตร)ี 
วันท่ีส ารวจ ………………………    

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 

1. จ านวนบัณฑิตท้ังหมด 8 100 

2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีตอบแบบส ารวจ 

เร่ืองการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

          8 100 

3. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จ
การศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

8 100 

- ตรงสาขาท่ีเรียน 8      100 
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- ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน   

4. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีประกอบอาชีพอิสระ           -         - 
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 
6. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา - - 
7.จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีอุปสมบท - - 
8. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีเกณฑ์ทหาร - - 
9. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีมีกิจการของตนเองทีมีรายได้ 

ประจ าอยู่แล้ว 

- - 

วิธีค านวณ  
(3.+4.) 

X 100 

= 100 

ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสสระภายใน 1 ป ี

2.-(5.+6.+7.+8.+9) 

 

 

 

 
ผลการประเมินตนเอง (ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100)  :  .....5........ คะแนน 

 

 
การวิเคราะห์ผลที่ได ้

จากการส ารวจภาวะการมีงานของบัณฑิตท่ีส าเร์จการศึกษา  พบว่า บัณฑิตมีงานท า  ๑๐๐ %  โดยบัณฑิตส่วนใหญ่
ท างานตรงกับสาขาวิชาท่ีส าเร็จการศึกษา  โดยท างานเป็นล่ามแปลภาษาไทย -จีน  ท างานในธุรกิจน าเข้าส่งออกระหว่าง
ประเทศ     ท างานเป็นมัคคุเทศก์   
รายการหลักฐานหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

รหัสหลักฐาน รายการ 

3.1 - 01 แบบส ารวจภาวะการมีงานท า 
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1. สรุปข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 
 

รหัส ช่ือวิชา ภาค/ปี
การศึกษา 

ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B
+ 

B C+ C D
+ 

D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

01002102 

ภาษาอังกฤษ 1 

1/58 4 2 5 1 3 0 0 0 15 15 

01003102 

มนุษยสัมพันธ์ 
1/58 5 5 1 0 0 1 1 2 15 15 

01412204 

การเขียน 2 

1/58 2 0 9 3 0 0 0 1 15 14 

01412316 

การอ่านตีความ 

1/58 1 1 6 4 2 1 0 0 15 15 

01413209 

ภาษากับวัฒนธรรม 

1/58 5 2 3 2 1 1 1 0 15 15 

02001103 

สถิติเบ้ืองต้น 

1/58 8 2 3 0 2 0 0 0 15 15 

02002101 

วิทยาศาสตร์ในชีวิต 

ประจ าวัน 

1/58 11 1 1 20 0 0 0 0 15 15 

03311103-53 

หลักการจัดการ 

2/58 6 1 0 1 2 0 0 1 11 
มีการเทียบ 

โอน 

10 

03712101-53 

ความรู้เบ้ืองต้นทางธุรกิจ 

ระหว่างประเทศ 

2/58 1 1 3 1 1 3 1 1 12 11 

01412317-53 

สัมมนาภาษาไทย 

2/58 0 1
5 

0 0 0 0 0 0 15 15 

01412315-53 

วรรณกรรมสุนทรภู่ 
2/58 3 1 1 2 3 0 2 2 15 13 
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01411102-53 

ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 

2/58 2 2 6 2 2 0 0 1 15 15 

01001102-53 

วรรณคดีมรดก 

2/58 4 2 3 2 3 0 0 1 15 15 

01412418-53 

ภาคนิพนธ์ 
2/58 S 

10 

u
1 

I 
4 

     15 15 

 
2. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกต ิ
 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกต ิ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกต ิ มาตรการแก้ไข 

- - - - - - 
 

3. รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา สาเหตุที่ไม่เปิดสอนสอน มาตรการที่ด าเนินการ 
- - - - 

 

4. รายวิชาที่สอนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา 
 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

- - - - - 
 
5. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนในปีที่รายงาน  และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รหัส ช่ือรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 

มี ไม่มี 
- - - - - 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยภาพรวม 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

6. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
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มาตรฐานผลการเรียนรู ้ สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่าง  ๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีทัศนคติท่ีดีต่อ
อาชีพ มีความรับผิดชอบในหน้าท่ี มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนา มีภาระ
ผู้น า และมีวินัยในการท างาน 

พัฒนาคุณธรรมจริยธรรม
ความรับผิดชอบในการเรียน
และการท างานเป็นหมู่คณะ 

ความรู้ มีความรู้ด้านการใช้ภาษาไทยท้ังการฟัง 
พูด อ่าน เขียน และสามารถบูรณาการ
ความรู้กับศาสตร์อื่นๆได้ แต่ยังมีความ
แตกต่างด้านการใช้ภาษาไทยอย่างมาก 

พัฒนาการศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้เพิ่มเติมนอกช้ันเรียน 
ให้อ่านหนังสือเพิ่มเติมและ
อาจารย์ในสาขาพยายามเรียก
นักศึกษามาฝึกการใช้
ภาษาไทย 

ทักษะทางปัญญา มีความสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อ
การสื่อสารในงานอาชีพอย่างมี
ประสิทธิผล 

อภิปรายแสดงความคิดเห็น 
หาข้อบกพร่อง ฝึกซ้ า พัฒนา
ความสามารถในการ ศึกษาหา
ข้อมูล การประมวลความรู้ 
และการวิเคราะห์เพื่อ
แก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลและความ
รับผิดชอบ 

สามารถสื่อสารและรับผิดชอบงานตาม
บทบาทหน้าท่ีของตนได้อย่างเหมาะสม 
และท างานเป็นหมู่คณะได้ มีส่วนร่วม
และช่วยเหลือผู้ร่วมงาน และสามารถ
พัฒนาตนเองได้ 

มอบหมายงาน ท างานกลุ่ม มี
การประชุมแสดงความคิดเห็น 
แบ่งงาน ให้ทุกคนมีหน้าท่ี
ความรับผิดชอบในการท างาน
เป็นหมู่คณะ 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สามารถใช้เทคนิคพื้นฐานทาง
คณิตศาสตร์ในการคิด วิเคราะห์ และ
สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารและน าเสนองานได้อย่าง
เหมาะสม มีประสิทธิภาพ 

ฝึกและพัฒนาโดยการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆมา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนและ
การท างาน 

 
7. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

การปฐมนิเทศเพื่อช้ีแจงหลักสูตร มี ❑ ไม่มี ☑   
จ านวนอาจารย์ใหม่ …………-……………. จ านวนอาจารย์ท่ีเข้าร่วมปฐมนิเทศ …………-……… 
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8. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนที่เข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้รับ อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 

โครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ ของคณะศิลปศาสตร ์

   5  การพัฒนาบุคลาการสายวิชาการครั้งนี้ได้รับ 

ความรู้ 
    
 
 

9. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

สาระของรายวิชา
ในหลักสูตร 

(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

จากปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหลักสูตรได้มีกระบวนการ 9 ขั้นตอน ได้มีการ
พิจารณาด าเนินการออกแบบหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตร โดยหลักสูตรได้ประชุมพิจารณา 
ทบทวนเกี่ยวกับการวางแผน การด าเนินงาน การติดตาม และประเมินกระบวนการ  
พบว่าในปี 2557 จะต้องมีการปรบัปรุงหลักสูตรโดยท าแผนด าเนินการหลักสูตรไว้ในปี 2557 
ซ่ึงมีการด าเนินการ การท าแผน ปรับแผน ทบทวบแผน และแก้ไขอยู่หลายครั้ง เพื่อปรับป็นไป
ตามเกณฑ์ใหม่ของ สกอ. ปี 2558 ซ่ึงกาหลักสูตรให้เรปรับปรุงหลักสูตรคาบเกี่ยวมาตั้งแต่ปี 
2557 จนถึงต้นปี 2558 สวท.จึงให้ปรับมาใช้เกณฑ์ใหม่ของปี 2558 จึงมีการปรับกระบวนการ
ใช้ในปี 2558 ดังนี ้
     1. แต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

     2. รวบรวมข้อมูลการจัดการศึกษาข้อหลักสูตรท่ีผ่านมา 

     3.  จัดท าร่างหลักสูตร 

     4.   วิพากษ์หลักสูตร 

     5.   ปรับปรุงตามท่ีผู้ทรงเสนอแนะ 

     6.   น าเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ 

     7.    น าเสนอกรรมการตรวจร่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

     8.    น าเสนอสภาวิชาการ  สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  และ สกอ.รับทราบ 

คณะกรรมการหลักสูตรมีการด าเนินการตามกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร มีดังน้ี  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร โดย 
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1. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนแจ้งคณะผ่านงานวิชาการและงานหลักสูตร 
ถึงประธานหลักสว่าถึงก าหนดการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี 2557   
           2.  ประธานหลักสูตรเชิญอาจารย์ประจ าหลักสูตรและผู้เกี่ยวข้องประชุมเพื่อแจ้งให ้

ทราบถึงก าหนดการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในปี 
2557  และแต่งต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ  
      2.     รวบรวมข้อมูลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่ผ่านมา  

             1. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรเดิม(หลักสูตรศิลปศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ พ.ศ.2553) โดยน าผลการวิเคราะห์ผลงานวิจัยเรื่องแนวทาง 

การจัดการศึกษาหลักสูตรภาษาไทยประยุกต์ส าหรับชาวต่างชาติและงานวิจัยเรื่องคุณลักษณะ 

บัณฑิตสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ท่ีพึงประสงค์ของสถานประกอบการมาประกอบการพิจารณา 
ปรับปรุงหลักสูตร   
             2. คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจัดท าแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้ใช้ 

หลักสูตรเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและน ามาประกอบเพื่อดูทิศทางและแนวโน้มของ 

หลักสูตรตามความต้องการของสถานประกอบการและตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

       3.    จัดท าร่างหลักสูตร     คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรจัดท าร่างหลักสูตร ท าการ 

ปรับลด เพิ่มเน้ือหารายวิชารวมถึงจัดท ารายวิชาใหม่เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้อง 

กับความต้องการของสถานประกอบการและผู้ใช้หลักสูตร 

        4.    วิพากษ์หลักสูตร 

              เชิญผู้ทรงคุณวุฒิและแต่งต้ังกรรมการวิพากษ์หลักสูตร ประกอบด้วย  

                1. ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญในสาขาวิชาการสอนภาษาไทยให้ชาวต่างชาติ  

                2. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านหลักสูตร  

                3. คณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

                4. หัวหน้าคณะวิชาศึกษาท่ัวไปและหัวหน้างานหลักสูตร 

                5. ตัวแทนของสถานประกอบการและศิษย์เก่า 

                6. อาจารย์ผู้สอนภาษาไทย  

       5.    ปรับปรุงหลักสูตรตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิและกรรมการวิพากษ์หลักสูตรเสนอแนะ  
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โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรน าข้อเสนอแนะจากการวิพากษ์หลักสูตรมาจัดท าหลักสูตร
ปรับปรุงตามแบบ มคอ.2  จัดท าตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบวิชาเก่าและใหม่ และท ารูปเล่ม
หลักสูตรปรับปรุง 
      6. น าเสนอคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา  โดยท าบันทึกส่งรูปเล่มหลักสูตร
ปรับปรุงเสนอคณะกรรมการบริหารคณะฯ โดยมีผู้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมพิจารณา 
ประชุมพิจารณาหลักสูตร คณะกรรมการปรับปรุงแก้ไขตามท่ีคณะกรรมการบริหารคณะเสนอแนะ 

      7. น าร่างหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาเห็นชอบจากรรมการบริหารคณะฯ เสนอกรรมการ

ตรวจร่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยและปรับแก้ไขรายละเอียด เช่น ความถูกต้องของการเขียนของ

ค าอธิบายรายวิชา ท้ังภาษาไทยภาษาอังกฤษ คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

      8. น าเสนอสภาวิชาการ   สภามหาวิทยาลัย พิจารณา 

โดยคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรน าหลักสูตรฉบับร่างท่ีผ่านการประชุมพิจารณาของ

คณะกรรมการตรวจร่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัยจ านวน 35 เล่ม  และ น าเสนอสภา

มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบ ในวันท่ี 27 กรกฎาคม 2559 และน าเสนอ สกอ. รับทราบ 

ต่อไป    

คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการประเมินกระบวนการที่ 1 การแต่งต้ังคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร  จากการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจร่าง ของมหาวิทยาลัยพบว่า 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 2 ท่านมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์ใหม่ (พ.ศ. 2558) ท่ี สกอ.
ก าหนด จึงมีแนวทางปรับปรุงกระบวนการโดยให้มีการปรับเปล่ียนอาจารย์ประจ า 

หลักสูตรใหม่ และพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้มีลงานวิชาการเผยแพร่ อย่างต่อเนื่องท้ัง

ในระดับประเทศและต่างประเทศ ในปีการศึกษา 2559  

คณะกรรมการหลักสูตรมีแนวทางการปรับปรุงพัฒนา กระบวนการที่ 1 การพัฒนา

อาจารย์ปะจ าหลักสูตร ให้มีผลงานวิชาการ ย้อนหลัง 5 ปี และมีการกระตุ้นให้อาจารย์

ประจ าหลักสูตรทุกคนท าผลงานทางวิชาการอยู่เสมอ 

 

2.       รวบรวมข้อมูลการจัดการศึกษาข้อหลักสูตรที่ผ่านมา ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร
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ให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ 

 จากปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหลักสูตรได้มีการวางแผนกระบวนการ  
ในการปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชา โดย
การพิจารณารายวิชาทุกรายวิชาในหลักสูตร มีการประชุมในหลักสูตร มีการสอบถาม
ผู้เก่ียวข้อง และก าหนดรายวิชาใหม่ขึ้น ซ่ึงหลักสูตรได้ทบทวนกระบวนการและการ
ด าเนินงาน พบว่าต้องปรับกระบวนการให้เป็นไปตามล าดับ เพื่อน ามาใช้ในปี 2558 ดังนี้ 

1. ก าหนดแผนการปรับปรุงหลักสูตร 
2. ประชุมอาจารยฺประจ าสาขาและอาจารย์ผู้สอนปรับปรุงหลักสูตร 
3. จัดท าการปรับปรุงหลักสูตร 
4. การวิพากษ์หลักสูตร 
5. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการดังน้ี 
1.การก าหนดแผนปรับปรุง หลักสูตรด าเนินการมาตั้งแต่ปี2557โดยการประชุมคณะกรรมการ
หลักสูตรและผู้สอนรายวิชา 
ของหลักสูตร เพื่อวางแผนปรับปรุงหลักสูตร 2553มีการพิจารณาก าหนดแผนการปรับปรุงตาม
หลักเกณฑ์ของ สกอ.  
2.แจ้งคณะเพื่อขอปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรด าเนินการท าบันทึกเพื่อแจ้งคณะ 
ขอปรับปรุงหลักสูตรผ่านมาตามข้ันตอนคือ งานหลักสูตร ฝ่ายวิชาการและวิจัย และเตรียมการการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามข้ันตอน 
3. ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอนของการปรับปรุงหลักสูตร 
มีการวิพากษ์หลักสูตรโดยเน้นปรับปรุง เปลี่ยนแปลงรายวิชาให้ทันสมัย ไม่ซ้าซ้อน และจัดท าร่าง
หลักสูตร เช่ม ตัดรายวิชาการเขียนจดหมายธุรกิจออก ปรับเปลี่ยนเป็นรายวิชาการใช้ภาษาไทยใน
งานส านักงาน  ปรับรายวิชาวรรณศิลป์ในเพลงไทย เป็นรายวิชาวรรณศิลป์ในภาษา จัดให้มีการ
เรียนรายวิชาเกี่ยวกับการแปลเพิ่ม  นอกจากน้ียังมีการประยุกต์รายวิชาให้เกี่ยวข้องกับศาสตร์อื่นๆ  
เพื่อการประกอบอาชีพ  เช่น วิชาภาษาไทยในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวและโรงแรม  วิชาการ
น าเสนอสารภาษาไทยด้วยคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
ในการปรับปรุงท าร่างหลักสูตร คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการตามกระบวนการพบปัญหา 

การจัดท าเล่มหลักสูตรมีความล่าช้า เน่ืองด้วยเดิมหลักสูตรปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์เดิม ต่อมา

หลักสูตรต้องปรับตามเกณฑ์ใหม่คือเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลท่ีต้อง

ท าความเข้าใจ  มีการทบทวน การปรับแผน  การแก้ไขหลายครั้ง  เช่น ต้องรอใส่ข้อมูลรายวิชา

หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป ขณะท่ีจากสาขาศึกษาท่ัวไปก็อยู่ระหว่างการปรับปรุงรายวิชาเช่นกัน        

ประกอบกับการจัดท าหลักสูตรด าเนินการโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่ีลงมือท าด้วยตนเอง  
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เน่ืองจากไม่มีเจ้าหน้าท่ีประจ าหลักสูตรโดยตรง  จึงต้องด าเนินการเองท้ังหมด ซึ่งใช้เวลามาก อีก

ท้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีภาระการบริหาร  และภาระการสอนมาก จึงท าให้การจัดท าหลักสูตร

ใช้เวลานาน 

4. วิพากษ์หลักสูตร ในการวิพากษ์หลักสูตรด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้

ข้อเสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์อย่างมาก เช่น การปรับวิชาให้มีความทันสมัย  ปรับรายวิชาให้มี

เน้ือหาท่ีเน้นการประยุกต์เพื่อให้นักศึกษาสามารถน าไปประกอบอาชีพได้จริง  การรวมวิชาท่ีมี

เน้ือหาใกล้เคียงกันเให้เป็นวิชาเดียวกัน ควรให้นักศึกษาได้เรียนเกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาไทยให้มาก

เกี่ยวกับความหมายของค าศัพท์  การน าค าศัพท์ไปใช้ให้เหมาะสมกับโอกาส และบุคคล  เป็นต้น  

5. ปรับปรุงตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 

มีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามท่ีผู้ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 

ท าให้ได้รายวิชาท่ีมีความทันสมัย  สามารถน าไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพได้จริง  

6. น าเสนอคณะกรรมการบริหารคณะ 

  เมื่อจัดท าร่างหลักสูตรฉบับปรับปรุงแล้วได้น าเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร 

ของคณะเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนน ามาปรับปรุงตามค าแนะน าของคณะกรรมการ ก่อน

น าเสนอในระดับกรรมการตรวจร่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

7. น าเสนอกรรมการตรวจร่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัย 

การน าเสนอเล่มหลักสูตรต่อกรรมการตรวจร่างหลักสูตรของมหาวิทยาลัย กรรมการตรวจร่าง

พิจารณาและให้ค าแนะน าเพิ่มเติม หลักสูตรจึงน ากลับมาแก้ไขตามค าแนะน า ซึ่งส านักส่งเสริม

วิชาการและงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยให้การสนับสนุน และดูแลแนะน าเป็นอย่างดี 

8. น าเสนอสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบหลักสูตร  

คณะกรรมการหลักสูตรประเมินกระบวนการ ที่ 1 เกี่ยวกับคุณวุฒิของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ต้องมีผลงานทางวิชาการย้อนหลัง 5 ปี ตามเกณฑ์ของ สกอ.ในปี2558 

คณะกรรมการหลักสูตรมีแนวทางปรับปรุงพัฒนากระบวนการที่ 1 คือ พัฒนาอาจารย์ประจ า
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หลักสูตรและอาจารย์ในสาขาให้มีการท าผลงานวิชาการ 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  3 คะแนน 
 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 

(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

การก าหนดผู้สอน  
 จากปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการตามกระบวนการคือ
หลักสูตรประชุมร่วมกับอาจารย์ประจ าสาขาเพื่อพิจารณาก าหนดผู้สอน โดยพิจารณาจากวุฒิ
การศึกษา  ผลงานทางวิชาการ  ประสบการณ์ด้านการสอน  และความเชี่ยวชาญ  การแสดง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ 
ในการจัดผู้สอนให้เหมาะสมที่สุดจากท าเนียบอาจารย์ผู้สอน พบว่า มีการด าเนินงาน 
ตามกระบวนการ จึงน ากระบวนการการก าหนดผู้สอน มาใช้ในปี 2558 ดังนี ้ 

1. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมเพื่อพิจารณาก าหนดผู้สอน 
2. แจ้งฝ่ายวิชาการเกี่ยวกับการก าหนดรายช่ือผู้สอน  

คณะกรรมการหลักสูตรได้มีการด าเนินการในปี 2558 ดังนี ้
1. หลักสูตรจัดประชุม เพื่อพิจารณาก าหนดผู้สอนโดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ผลงาน

ทางวิชาการ   ประสบการณ์ด้านการสอน  และความเช่ียวชาญ 
และร่วมกันพิจารณาจัดผู้สอนให้เหมาะสมท่ีสุดจากท าเนียบอาจารย์ผู้สอน  
คณะกรรมการหลักสูตรมีการด าเนินการและผลการด าเนินการการจัดตาราง 
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ก าหนดตัวผู้สอนดังน้ี 
ผลภาคเรียนท่ี 1 จัดการเรียนการสอนท้ังหมด 7 รายวิชาดังน้ี 

1. ภาษาอังกฤษ 2      อาจารย์ผู้สอน  อ.อรพร  พุทธพงษ์ 
2. มนุษยสัมพันธ์        อาจารย์ผู้สอน  อ สุรภา  ตันติวิทยมาศ 
3. การเขียน 2           อาจารย์ผู้สอน  ผศ.อุบลศรี  อุบลสวัสด์ิ 
4. การอ่านตีความ      อาจารย์ผู้สอน  ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช 
5. ภาษากับวัฒนธรรม  อาจารย์ผู้สอน  ผศ.พัชนี  มานะวาณิชเจริญ 
6. สถิติเบ้ืองต้น          อาจารย์ผู้สอน  อ.ยุพาพิน  อติกานต์กุล 
7. วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน อาจารย์ผู้สอน  อ.ธนาพร  บุญชู 

ภาคเรียนท่ี 2 จัดการเรียนการสอนท้ังหมด 7 รายวิชาดังน้ี 
1. วรรณคดีมรดก           อาจารย์ผู้สอน  อ.วิไลลักษณ์ ตางาม 
2. ภาษาศาสตร์เบื้องต้น    อาจารย์ผู้สอน  ผศ.อุบลศรี  อุบลสวัสด์ิ 
3. วรรณกรรมสุนทรภู่      อาจารย์ผู้สอน  อ.พรกนก  ศรีงาม 
4. ภาคนิพนธ์                อาจารย์ผู้สอน  อ.วิไลลักษณ์  ตางาม 
5. สัมมนาภาษาไทย        อาจารย์ผู้สอน  อ.กิจทวีสิน  วิชัยดิษฐ 
6. หลักการจัดการ          อาจารย์ผู้สอน  อ.มนัส  บุญวงศ์ 
7. ความรู้เบ้ืองต้นธุรกิจระหว่างประเทศ อาจารย์ผู้สอน  อ.ธนภณ  รัชตกุลพัฒน์ 

2. คณะกรรมการหลักสูตรแจ้งรายช่ือผู้สอนท่ีฝ่ายวิชาการของคณะ เพื่อด าเนินการต่อไป 
3. การติดตามผลการด าเนินงานและการประเมินการก าหนดผู้สอน มีการติดตามผลการด าเนินการ
ก าหนดผู้สอนในระดับหลักสูตร คณะ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและมีการประเมินทบทวนการ
ก าหนดผู้สอน 
          คณะกรรมการหลักสูตรประเมินกระบวนการการก าหนดผู้สอน ไม่พบปัญหาในการ
ก าหนดผู้สอน อาจารย์ท่ีสอนมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
         คณะกรรมการหลักสุตรมีแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการการก าหนดผู้สอน โดยเพิ่ม
กระบวนการทบทวนการก าหนดผู้สอนในกระบวนการท่ี 1 น าไปใช้ในปี 2559 ต่อไป 
 
การประเมินการบวนการโดยได้มีการ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และการจัดการ
เรียนการสอน 
จากปี 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหลักสูตรได้มีการด าเนินการติดตามและตรวจสอบการ
จัดท า มคอ 3 และการจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการ คือการก ากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และมคอ.4  การก าหนดวันส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคเรียน ซึ่งหลักสูตร
มีการประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียน การก าหนดวันส่ง  
มคอ 3  มีการประชุมตรวจสอบการจัดท า มคอ 3 และการก ากับกระบวนการเรียนการสอน  
ตามปฏิทินการปฏิบัติงานประจ าภาคการศึกษาของคณะ 

จึงมีการทบทวนและน ากระบวนการมาใช้ในปี 2558 ดังนี ้
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1. หลักสูตรมีการประชุมวางแผนการก ากับติดตามก าหนดวันส่ง มคอ.3  
2. คณะกรรมการหลักสูตรตรวจสอบ มคอ.3 
3. คณะกรรมการด าเนินการจัดการเรียนการสอนในปี 2558  
4. การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

คณะกรรมการหลักสูตรมีการด าเนินการในป ี2558 ดังนี ้
1. คณะกรรมการหลักสูตรประชุมวางแผนเกี่ยวแผนการสอนในปีการศึกษาและแจ้งอาจารย์ 

ผู้สอนถึงก าหนดวันส่ง มคอ.3ก่อนเปิดภาคเรียน ทุกวิชา  โดยมีรายละเอียดตาม TQF ตามปฏิทิน
การปฏิบัติงานของคณะ 

2. คณะกรรมการหลักสูตรมีการประชุมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ  มคอ 3  
ของทุกรายวิชา เพื่อให้ถูกต้องตามหลักสูตร 

3.  คณะกรรมการหลักสูตรด าเนินการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 
ท่ีมีการบูรราการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
เช่น วิชาภาคนิพนธ์ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง เพื่อให้มีทักษะการอ่าน  
การวิเคราะห์  การเขียนเรียบเรียง  และการแสดงความคิดเห็นและได้เอาศิลปวัฒนธรร  
มจีนและไทย มาค้นคว้าศึกษาในหัวข้อต่าง ๆ เช่น อาหารไทย -จีน 
วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เพื่อให้นักศึกษาฝึกการปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริง ท าให้
ได้ประสบการณ์ในการท างาน เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนไปประกอบอาชีพต่อไป  
การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี  
-ได้แก่ การจัดการเรียนการสอนวิชาภาคนิพนธ์ซึ่งมีลักษณะของการศึกษาค้นคว้าวิจัย การ
ช่วยเหลือ ก ากับ ติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงาน 

ด้านการเรียนการสอนสามารถจัดการเรียนการสอนได้เป็นไปตามท่ีสาขาก าหนด  

 4. คณะกรรมการหลักสูตรมีการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการก าหนดส่ง มคอ.3 การ
ตรวจสอบ มคอ.3 และการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โดยการประชุม และแจ้งผู้สอนเกี่ยวกับก าหนดการต่างๆล่วงหน้า มีการรับแจ้งปัญหาและการแก้ไข
ปัญหา 

คณะกรรมการมีการประเมินกระบวนการ พบว่า การจัดวิชาในลักษณะบูรณาการมีประสิทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ แต่มีปัญหาอยู่บ้างเกี่ยวกับการลงรายละเอียดใน มคอ .3 มีการแก้ไขโดยการ

สอบถามหาข้อมูลค าแนะน าจากฝ่ายวิชาการและสวท. ตามล าดับ  

คณะกรรมการหลักสูตรมีแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ ท่ี 1 คือการวางแผนการก าหนดวัน

ส่ง มคอ.3 และการแนะน าการจัดท า มคอ.3  
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ผลการประเมินตนเอง  : 3 คะแนน 
 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

การ
ประเมิน
ผู้เรียน 

(ตัวบ่งชี้ 
5.3) 

  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

     จากปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการการประเมินผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติตามกระบวนการ 2 ขั้นตอนคือ การตรวจสอบตัวอย่าง
ข้อสอบ  ผลคะแนนการสอบปลายภาค และการก ากับติดตามให้มีการประเมินการจัดการเรียนการสอน 
(มคอ.5)  และการรายงานการประเมินหลักสูตร (มคอ.7)  ให้เสร็จตามก าหนดเวลา ซ่ึงหลักสูตรได้ด าเนินการ
ตามกระบวนการ และน ากระบวนการมาปรับใช้ในปี 2558 ดังนี ้

1. หลักสูตรวางแผนการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
2. หลักสูตรด าเนินการการก ากับการประเมินผลการจัดการเรียนการสอน 

และประเมินหลักสูตร มคอ.5 และมคอ. 7 

      3.  การติดตามและประเมินผลการก ากับการประเมินผลการเรียน 

คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการในปี 2558 ดังนี ้
1. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาเกี่ยวกับวิธีการประเมิน  

เกณฑ์การประเมิน และผลการประเมิน  ได้แก่  มีการตรวจสอบตัวอย่างข้อสอบ  ผลคะแนนการสอบปลายภาค  
คณะกรรมการหลักสูตรก ากับติดตามให้มีการประเมินการจัด 

การเรียนการสอน  (มคอ.5)  และการรายงานการประเมินหลักสูตร (มคอ.7)  ให้เสร็จตามก าหนดเวลา  
    2. การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ. 5 และมคอ.7)  
 ได้แก่ ผู้สอนก ากับให้ผู้เรียนประเมินผลการสอนของผู้สอน 
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และผู้สอนประเมินการจัดการเรียนการสอนของตนเอง ระบบออนไลน์ 

3. -คณะกรรมการบริหารหลักสุตรมีการติดตามและวิเคราะห์ผลการประเมิน 

ของผู้สอนและนักศึกษา และมีการพูดคุยกับผู้สอนในการประชุมและพูดคุยกับนักศึกษา 

เมื่อสิ้นปีการศึกษา หลักสูตรมีการจัดท า มคอ.7 และวิเคราะห์ learning outcomes ของผู้เรียน หลังจากการ
จัดการเรียนการสอนเสร็จสิ้นแล้ว 

คณะกรรมการหลักสูตรมีการประเมินกระบวนการ พบว่า  ควรมีการปรับปรุงในกระบวนการที3่ เร่ืองการ
ติดตามผู้สอนและนักศึกษาให้มากขึ้นเพื่อจะได้ทราบปัญหาและแก้ไขปรับปรุงการเรียนการสอนให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ 

คณะกรรมการหลักสูตรมีแนวทางการปรับปรุงกระบวนการ ที่ 3  
การติดตามผู้สอนและนักศึกษาให้มากขึ้น โดยการประชุมและพูดคุยให้บ่อยครั้งขึ้น  
จะน ากระบวนการไปใช้ในปี 2559 ต่อไป  

 

ผลการประเมินตนเอง  :  3 คะแนน 
 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
 

ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 5.4) 
 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลการด าเนินการ ✓ เป็นไปตามเกณฑ ์
✗ ไม่เป็นไปตามเกณฑ ์

1) อาจารย์ประจ าหลักสตูร
อย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงาน
หลักสูตร 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วน
ร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ด าเนินงาน จ านวนท้ังสิ้น 4 ครั้ง  ดังน้ี 

- ครั้งท่ี .1  เมื่อวันท่ี.7 สิงหาคม  2558 มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 
100 ประชุมวางแผนเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน  
ก าหนดส่ง มคอ.3 มีการติดตาม มคอ.3 เมื่อใกล้ถึงก าหนด 
ทบทวนตรวจสอบ มคอ.3 

- ครั้งท่ี 2  เมื่อวันท่ี 30 ตุลาคม 2558 มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วม  จ านวน   4  คน คิดเป็นร้อยละ 80 
ประชุมเกี่ยวกับการท ากิจกรรมโครงการต่างๆ ของ
หลักสูตร และการมอบหมายหน้าท่ีในโครงการ  การท า
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ข้อสอบรายวิชา การประชุมติดตามผลงานของอาจารย์ท่ี
ปรึกษา 

- ครั้งท่ี 3 เมื่อว้นท่ี 18 ธันวาคม 2558 มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เข้าร่วม จ านวน 5 คนคิดร้อยละ100 ประชุม
เกี่ยวกับ การท า มคอ.5 การทบทวนตรวจสอบ มคอ.5 
และสรุปทบทวนผลการด าเนินงาน ภาคเรียนท่ี 1/2558 

- ครั้งท่ี 4 เมื่อวันท่ี 15 มกราคม 2559 มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เข้าร่วม จ านวน 4 คนคิดร้อยละ80 ประชุม
เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนท่ี 2/2558 
การท า มคอ.3 และก าหหนดส่งมคอ.3 การท าปฏิทิน
กิจกรรมของหลักสูตร 

-ครั้งท่ี 5 เมื่อวันท่ี 9 มีนาคม 2559 มีอาจารย์เข้าร่วม
ประชุม 4 คน คิดร้อยละ80 มรการประชุมเกี่ยวกับ ผลการ
ด าเนินงาน  การท า มคอ.5 และวางแผนงานการจัดการ
เรียนการสอน และกิจกรรมในภาคเรียนท่ี 1/2559 

-ครั้งท่ี 6 เมื่อวันท่ี 18 กรกฎาคม 2559 มีอาจารย์เข้า
ประชุม 4 คน คิดร้อยละ 80 มีการประชุมติดตามการ
ด าเนินงานตามแผนท่ีวางไว้ คือการจัดแผนการเรียนการ
สอน  และกิจกรรมต่างๆ การทบทวนแผนและการเริ่ม
ด าเนินการตามแผนก่อนเปิดภาคเรียน การแจ้งก าหนดการ
ท า มคอ.3 และวันส่ง มคอ.3 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.2 ท่ี
สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

2. หลักสูตรมีรายละเอียด ตามแบบ มคอ. 2 ท่ีสอดคล้อง
กับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
และรายละเอียดของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการ

3. หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 
และ มคอ.4   ในภาคเรียนท่ี 1/2558 จ านวน 7 วิชา  ใน
วันท่ี 30 กรกฎาคม 2558 และภาคเรียนท่ี 2/2558. 
จ านวน 7 วิชา ส่งในว้นท่ี 29 ธันวาคม 2558 ก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาครบทุกรายวิชา 
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เปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  
 

4) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิด
สอนให้ครบทุกรายวิชา 

4. หลักสูตรได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ในภาคเรียนท่ี 1/2558. 
จ านวน 7 วิชา ในวันท่ี 9 ธันวาคม 2558 และภาคเรียนท่ี 
2/2558 จ านวน 7 วิชา ในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2559 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบทุกรายวิชา)  
 

 

5) จัดท ารายงานผลการ
ด าเนินการของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.7 ภายใน 60วัน 
หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

5. หลักสูตร มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 และจัดส่งเมื่อ  31 กรกฎาคม 
2558  แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ ท่ีก าหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) 
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปี
การศึกษา 

6.  -ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 7 รายวิชา และมี
รายวิชาท่ีได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ จ านวน..7 .รายวิชา 
  -ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน ..7.... รายวิชา และมี
รายวิชาท่ีมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ จ านวน …7. รายวิชา 
  รายวิชาท่ีได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ.100..
ของรายวิชาท้ังหมด 

 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอน กลยุทธ์
การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จาก
ผลการประเมินการ
ด าเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการด าเนินงานใน มคอ.7
ในปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 

1. .ให้มีการเปรับปรุงพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอน 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตร. 
การพัฒนา/ปรับปรุง จากผลการประเมินการด าเนินงานใน 
มคอ.7 ในปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 

1. มีการเขียนกิจกรรมและการด าเนินการเรียนการสอน 

เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 

 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน 
ได้รับการปฐมนิเทศหรือ

  ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ใหม่จ านวน ..-. คน และได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
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ค าแนะน าด้านการจัดการ
เรียนการสอน 

จ านวน .-.. คน  

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คนได้รับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 
 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน..5 .คน และได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จ านวน 5…..คน 

 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถ้ามี) 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี 

  มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน จ านวน…..คน และ 
ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จ านวน...คน คิด
เป็นร้อยละ.... 
 

 

11) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิต
ใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมี
ต่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย ..4.05.. คะแนน ร้อยละ 81 

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ 
เฉลี่ย 4.05  คะแนน ร้อยละ 81  

 

รวมตัวบ่งช้ีในปีน้ี  10 

จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีด าเนินการผ่าน
เฉพาะตัวบ่งช้ีท่ี 1-5 

  

ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ี 1-5  9 

จ านวนตัวบ่งช้ีในปีน้ีท่ีด าเนินการผ่าน  90 

ร้อยละของตัวบ่งช้ีท้ังหมดในปีน้ี   

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ......4.5....... คะแนน 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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รายการหลักฐานหมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายงาน 

รหัสหลักฐาน รายการ 

5.1 - 01 แบบประเมินความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์  กรณี 

5.2 - 01 สรุปผลความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ 

5.3 - 01  

5.4 - 01  

  
 

การบริหารหลักสูตร 
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา    
ในอนาคต 

นักศึกษาเป็นชาวต่างชาติท าให้มี
ปัญหาเร่ืองความรู้ความเข้าใจใน
วิชาการทางภาษาไทยยังไม่สูง
มาก 

ท าให้นักศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

อยู่ในเกณฑ์ปานกลาง 
มีการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีผลคะแนนสูง 
มีการสอนปรับพื้นฐานภาษาไทย 

มีการสอนเน้นหนักภาคปฏิบัติฟัง พูด 
อ่าน เขียน ให้มากข้ึนกว่าเดิม 
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รายงานผลการด าเนินงาน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชี้ 6.1) 
ตัวบ่งชี ้ ผลการด าเนินงาน 

สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ้
(ตัวบ่งช้ี 6.1) 

จากปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหลักสูตรมีการด าเนินการเกี่ยวกบัสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตามกระบวนการคือการวางแผนการจัดซ้ือสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
และการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการด าเนินการตามกระบวนการพบว่า มีความต้องการซื้อ
ครุภัณฑสื่อประกอบการสอนในห้องเรียนมากแต่งบประมาณน้อย มีการปรับและน ากระบวนการมาใช้ในป ี
2558 ดังนี ้
  1. หลักสูตรประชุมทบทวนการวางแผนจัดซื้อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตามความต้องการใช้งาน  

2. หลักสูตรประสานงานกับคณะและมหาวิทยาลัยในการใช้งานสิ่งสนับสนุน 

การเรียน 

3. การติดตามและประเมินผลเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
คณะกรรมการหลักสูตรได้ด าเนินการในปี 2558 ดังนี ้

1. หลักสูตรประชุมเกี่ยวกับการทบทวนการวางแผนจัดซื้อครุภัณฑ์ประจ าปี 
งบประมาณในปี 2557 และสอบถามความคิดเห็นของผู้สอนและผู้เรียนประกอบ หลักสูตรพิจารณาการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สนับสนุนการเรียนการสอน ว่าจะปรับลดหรือจะซื้อสิ่งสนับสนุนประเภทใดเพิ่มเติม ซึ่งท่ีผ่านมา
หลักศูตรได้ขอซื้อครุภัณฑ์และได้ครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพสามมิติมา 2 เครื่องใช้ประจ าในห้องเรียน สิ่งท่ีต้องการ
ให้มีการเปลี่ยนคือการเปลี่ยนเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนซึ่งเก่ามาก ใช้งานมานาน มีการช ารุด ใช้งานไม่ได้
อยู่เสมอเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ 
   2. หลักสูตรด าเนินการเขียนแบบฟอร์มการของบประมาณ 

ซื้อครุภัณฑ์ประจ าปีส่งคณะเพื่อพิจารณาด าเนินการต่อไป 

ส่วนการแก้ไขซ่อมแซมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้มีการประสานงานกับงานอาคารสถานท่ีและงานเทคโนโลยี
การศึกษาของคณะดูแลสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน  และมหาวิทยาลัยมีการจัดสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
ให้บริการแก่นักศึกษาแต่ละคณะ  คือ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้บริการห้องสมุด และ
ระบบสารสนเทศ  
3. การติดตามและประเมินผลการใช้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ หลักสูตรมีการติดตามและประเมินการใช้งานสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ 
โดยการแจ้งอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียน หากมีปัญหาให้แจ้งด้วยบันทึกข้อความหรือโทรศัพท์งานเทคโนโลยีทาง
การศึกษา กรณีเร่งด่วน 
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ซึ่งมีคณะฯ มีเจ้าหน้าท่ีให้บริการการตรวจเช็ค การซ่อมแซม การแก้ไขให้สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใช้งานได้ทันที   

- 
 คณะกรรมการมกีารประเมินกระบวนการ พบว่า หลักสูตรไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนในภาพรวมของ
คณะ 

คณะกรรมการหลักสูตรมีแนวทางการปรับปรุงพัฒนากระบวนการที่ 3  
ควรมีการติดตามประสานงานกับงานเทคโนโลยีการศึกษาหรือฝ่ายวิชาการ 

หรืองานพัสดุท่ีเกี่ยวข้องเพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
ในภาพรวมของคณะ จะได้ขอใช้บริการหรือของบประมาณสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ประเภทครุภัณฑ์  
ท่ีเพียงพอ  เหมาะสม และทันสมัย 
 

 - จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียน 
การสอน  
          สาขาภาษาไทยประยุกต์ มีห้องเรียน และอุปกรณ์การเรียนการสอน เพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน 
โดยมีห้องเรียนพร้อมอุกรณ์การเรียนการสอน 4 ห้อง  คือห้อง  1201 1202 1203 1204 
-  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ้ 
 
จากปีการศึกษา 2557คณะกรรมการหลักสูตรได้มีการปรับกระบวนการท างาน 
เกี่ยวกับการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์โดยการสอบถามความ
คิดเห็นของนักศึกษาและอาจารย์ พบว่า มีความพึงพอใจระดับหนึ่งแต่ควรมีการปรับปรุงสิ่งสนับสนุนให้
ทันสมัยตามระยะเวลาที่เหมาะสม  หลักสุตรได้น ากระบวนการมาใช้ในปีการศึกษา2558 ดังนี้ 

1. หลักสูตรวิเคราะห์และจ าแนกผลการประเมินความพึงพอใจและแนวทางพัฒนาปรับปรุง 
2. หลักสูตรมอบหมายหรือแจ้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินงาน 
3. หลักสูตรติดตามผลการด าเนินงาน  
4. หลักสูตรแจ้งให้นักศึกษากับอาจารย์ทราบถึงผลการปรับปรุง  

คณะกรรมการมีการด าเนินการในปี 2558 ดังนี ้
     1. หลักสูตรมีการประชุมวิเคราะห์และจ าแนกผลการประเมิน 

ความพึงพอใจและแนวทางพัฒนาปรับปรุง โดยคณะกรรมการ 

ประจ าหลักสูตรมอบหมายให้กรรมการจัดท าการประเมินส่ิงสนับสนุน 

 ท าการวิเคราะห์และจ าแนกผลการประเมิน 

ความพึงพอใจต่อส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้จากแบบประเมินท่ีหลักสูตรจัดท าขึ้นเป็นแบบมาตราส่วน 5 
ระดับเกี่ยวกับห้องเรียน และส่ือการเรียนการสอนประจ าห้องเรียนในเชิงปริมาณและคุณภาพ และ
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รวบรวมแนวทางข้อเสนอแนะในการปรับปรุงห้องเรียนและส่ือการเรียน 

การสอนในห้องเรียนและส่ิงอ านวยความสะดวกอื่นๆ จัดท าเป็นรายงานเสนอคณะกรรมการประจ า
หลักสูตร ประชุมพิจารณา 

    2. หลักสูตรมอบหมายหรือแจ้งหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด าเนินงาน โดยเสนอรายงานแก่คณะ เขียน
แบบฟอร์มขอใช้บริการปรับปรุงแก้ไขจากงาน 

อาคารสถานท่ีและงานเทคโนโลยีการศึกษา กรณีอาจารย์ผู้สอนเสนอขอครุภัณฑ์เครื่องฉายภาพสามมิติ
เนื่องจากจ านวน ไม่เพียงพอ คณะะกรรมการจัดท าค าของบประมาณประจ าปีซื้อครุภัณฑ์ 
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ดังกล่าว 

   3.หลักสูตรติดตามผลการด าเนินงาน โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบงานพัสดุของสาขาติดตามงานการ
ของบประมาณหรือการปรับปรุงแก้ไขส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้จากหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ได้แก่ งาน
อาคารสถานท่ี งานเทคโนโลยีการศึกษา หรือฝ่ายแผนของคณะ ตามวันเวลาท่ีหน่วยงานก าหนด  

   4. แจ้งให้นักศึกษากับอาจารย์ทราบถึงผลการปรับปรุง โดยการปิดประกาศ 

ให้นักศึกษากับอาจารย์ทราบผลการปรับปรุงหรือการของบประมาณ 

ครุภัณฑ์ประจ าปี 
คณะกรรมการมีการประเมินกระบวนการที่ 1 พบว่า งบประมาณท่ีได้รับจากการขอครุภัณฑ์
งบประมาณประจ าปีมีจ านวนน้อย จึงต้องของบประมาณไปทุกปี 
คณะกรรมการหลักสูตรมีแนวทางการพัฒนา ในกระบวนการที่ 1 โดยจัดท าค าของบประมาณ
ประจ าปีทุกปีเพื่อให้ได้รับส่ิงสนับสนุนเพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ผู้สอน 
 
   

  
 

 

ผลการประเมินตนเอง  :  ......3....... คะแนน 

เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
 

 

 

รายการหลักฐานหมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 

รหัสหลักฐาน รายการ 

6.1 - 01 แบบค าขอจัดซื้อครุภัณฑ์ของงานพัสดุ 
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6.1 - 02 บันทึกข้อความการแจ้งการขอรับบริการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 

  
  
 

6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ
ปรับปรุงหลักสูตร 

1.การปรับหลักสูตรควรค านึงถึง
ความต้องการและประโยชน์ของ
ผู้เรียนท่ีจะเอาไปใช้ท างานได้จริง 

มีมติเห็นชอบกับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินและจะ
น าไปปรับหลักสูตร 

ศึกษาความคิดเห็นความต้องการ
ของนักศึกษา สถานประกอบการ 
น าข้อมูลมาปรับวัตถุประสงค์ และ
รายวิชาต่างๆของหลักสูตร 

2.รายวิชาควรมีความทันสมัย และ
สอดคล้องตามมาตรฐาน TQF 

มีมติเห็นชอบกับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินและจะ
น าไปปรับหลักสูตร 
 

ปรับรายวิชาท่ีมีความทันสมัย เช่น 
ปรับจากวิชาการเขียนจดหมาย
ธุรกิจเป็นรายวิชาการใช้ภาษาไทย
ในงานส านักงาน ท่ีมีเน้ือหา
เหมาะสมและ ทันสมัยสามารถ
น าไปใช้งานในส านักงานได้จริง 

3 ควรมีการเน้นการสอนเกี่ยวกับ 

การใช้ค า ความหมายของค าท่ี
หลากหลาย และการน าค าไปใช้ได้
ถูกต้อง 

เหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล  มี
การสอนทักษะการฟัง พูด อ่าน และ
เขียนให้แตกฉาน 

มีมติเห็นชอบกับข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินและจะ
น าไปปรับหลักสูตร 
 

เพิ่มเติมรายวิชา พื้นฐานค าศัพท์
ไทย และรายวิชาท่ีเน้นทักษะการ
ฟัง พูด อ่าน และเขียนให้แตกฉาน 
เช่นวิชา การพูดเชิงวิชาชีพ การ
เขียนเชิงสร้างสรรค์  การเขียนเชิง
วิชาการ เป็นต้น 

 

 

6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา   
การประเมิน (รายงานตามปีท่ีส ารวจ) วันท่ีส ารวจ 15 พฤษภาคม 2558  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
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ผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีต้องการให้เน้นเน้ือหาในรายวิชาท่ี
เหมาะสม สามารถน าไปใช้ท างานได้จริง 
 
 
 

มีมติเห็นชอบกับผลการประเมินของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ี
ต้องการให้เน้นเน้ือหาในรายวิชาท่ีเหมาะสม สามารถ
น าไปใช้ท างานได้จริง 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน มีการปรับเน้ือหาในรายวิชาเดิม และมีการปรับรายวิชา
ข้ึนมาใหม่ให้ทันสมัย สามารถน าไปใช้ท างานได้จริง 
 
 
6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
 

กระบวนการประเมิน โดยการส ารวจภาวะการมีงานท าของบัณฑิต และชี้แจงแจกแบบสอบถามให้นายจ้างของ
บัณฑิตกรอกแบบสอบถามเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

ควรสอนให้นักศึกษามีทักษะการฟัง การพูด การอ่าน 
และการเขียนที่แตกฉาน 

นักศึกษามีความกล้าแสดงออกอย่างม่ันใจ 

เน้นรายวิชาที่สามารถน าไปใช้งานได้จริงในสถาน
ประกอบการ เช่น การเขียนบันทึกสื่อสารทางธุรกิจ 

คณะกรรมการหลักสูตรพิจารณาเห็นชอบที่จะปรับปรุง
เนื้อหา รายวิชาและพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของ
นักศึกษา 
ตามความต้องการ 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
     น าข้อเสนอไปปรับปรุงหลักสูตร 
 
 

 
 
 
 
 

7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ป ี
 

ประเด็น รายการ 

การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน 
(ถ้ามี) 

การร้ือถอนอาคารหอพักของนักศึกษาเพื่อก่อสร้างใหม่ ท าให้นักศึกษาลดลง
เพราะนักศึกษาในหลักสูตรเป็นนักศึกษาต่างชาติต้องการ 
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อยู่หอพักภายในสถาบัน 
 
 
 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน 
(ถ้ามี) 

มีมหาวิทยาลัยท้ังภาครัฐและเอกชนหลายแห่งเปิดรับนักศึกษาต่างชาติ ใน
สาขาวิชาเดียวกัและมีหอพักภายในสถาบันให้นักศึกษา  มีผลท าให้นักศึกษา
เลือกเรียนมหาวิทยาลัยท่ีมีหอพักภายใน 
 
 
 

 
 

 

ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่

สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

ปรับปรุงหลักสูตร 2558 หลักสูตรวิชา
ภาษาไทย
ประยุกต ์

มีการปรับให้หลักสูตรปรับปรุง 
ใช้เกณฑ์ใหม่ของสกอ.2558 ท าให้
การปรับปรุงล่าช้า ต้องแก้ไข
ปรับเปลี่ยนรายละเอียด 

ต่างๆทั้งหมด 
 
 
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ) 
      ปรับโครงสร้างหลักสูตรจ านวน 127 หน่วยกิต  ปรับปรุงกลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 19 หน่วยกิต กลุ่ม
วิชาชีพบังคับ 54 หน่วยกิต กลุ่มวิชาชีพเลือก 18 หน่วยกิต   
2.  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง

วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
มีการเปลี่ยนแปลง รายวิชาให้ทันสมัย เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานTQF ปรับเนื้อหาของรายวิชาให้ตรงตาม

ความต้องการของนักศึกษา และผู้ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบการ เน้นการพัฒนาทักษาการฟัง พูด อ่าน 
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และเขียนให้มากขึ้น  เน้นการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับสาขาวิชาชีพอื่นๆทางการท่องเที่ยว 
โรงแรม และบริหารธุรกิจ 

    เน้นการศึกษาค า ความหมายของค า และการใช้ค าให้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะและบุคคล 
3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
การส่งเสริมสนับสนุนคณาจารย์ฝึกอบรมทางวิชาการ การท าผลงานทางวิชาการ การท าวิจัย และการศึกษาต่อ 

 

แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา 2560 

แผนปฏิบัติการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 

ร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
โครงการพัฒนาทักษะภาษาไทย 

โครงการศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมไทยของ
นักศึกษาต่างชาต ิ

  2559-2560 

  2560 
 

2560 

คณะศิลปศาสตร ์
สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต ์
 

สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับรองความถูกต้องของข้อมูล :  

ต าแหน่ง รายช่ือ ลายเซ็น วันที่ 

1. ประธานหลักสูตร 1. ผศ.อ านาจ  เอ่ียมส าอางค์   

2.อาจารย์ประจ าหลกัสูตร 2. ผศ.อุบลศรี  อุบลสวัสด์ิ     

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 3.ผศ.ยุทธภูมิ  สุวรรณเวช    

4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 4. นางวิไลลักษณ์  ตางาม   
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5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 5. นางสาวพรกนก  ศรีงาม   

เห็นชอบโดย : 

ต าแหน่ง รายช่ือ ลายเซ็น วันที่ 

หัวหน้าสาขาวิชา  นางวิไลลักษณ์  ตางาม   

คณบดี ผศ.ว่าที่ร้อยตรีวัชระ  โพธิสรณ์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งชี้ สกอ. 
ระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  2558 

 
  

1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี ้ระดับหลักสูตร 

 2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
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1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 

ตัวชี้บ่งชี้ 
ผลการ

ด าเนินงาน 
คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ . ผ่าน 
 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ค่าเฉล่ีย.... 3.89 

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน  
1 ปี (ระดับปริญญาตร)ี 

ร้อยละ100 5.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2 4.45 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

3.1 การรับนักศึกษา  3.00 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา  3.00 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา - 3.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3 3.00 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ - 3.00 

4.2 คุณภาพอาจารย์ -  
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- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ   0 3.00 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 80. 1.67 

-         ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 60 4.00 

4.3 ผลท่ีเกิดขึ้นกับอาจารย์ -  

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4 2.89 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - 3.00 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน - 3.00 

5.3 การประเมินผู้เรียน - 3.00 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ร้อยละ....... 4.50 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5 3.38 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู ้  3.00 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6 3.00 

คะแนนเฉลี่ย  (องค์ประกอบที่ 2-6) 
 

3.31 
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2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    
 
 

องค์ประกอบที่ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

 
ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00  ระดับคุณภาพน้อย 
2.01 – 3.00  ระดับคุณภาพปาน
กลาง 
3.01 – 4.00  ระดับคุณภาพด ี
4.01 – 5.00  ระดับคุณภาพดีมาก 
 

1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน/ไม่ผา่น หลักสูตรได้/ไม่ได้มาตรฐาน 
2 บัณฑิต - - 2.1, 2.2   
3 นักศึกษา 3.1, 3.2, 3.3 - -   
4 อาจารย์ 4.1, 4.2, 4.3 - -   
5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

5.1 5.2, 5.3, 5.4 -  
 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 6.1 -    
รวม      

ผลการประเมิน      
 

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งช้ี) 
พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 (ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1) หลักสูตร......................... สาขาวิชา..................... “ผ่าน/ไม่ผ่าน” ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน ...... องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ......... (องค์ประกอบท่ี ......) มีจ านวน ...... 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ..........  (องค์ประกอบท่ี ..... ) และมีจ านวน ... องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ............. 
(องค์ประกอบท่ี ........... )  
 
 
 
 

3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. 

เป็นหลักสูตรส าหรับนักศึกษาต่างชาติ  สถานประกอบการให้ความสนใจต้องการรับบัณฑิตเข้าท างาน แนวทาง
เสริม คือ ร่วมมือกับสถานประกอบการเก่ียวกับการจัดรายวิชาหรือเน้ือหาของวิชาให้สอดคล้องตามความ
ต้องการของสถานประกอบการให้มากและทันสมัย ส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการใช้ภาษาไทยให้มากย่ิงข้ึน 
และส่งเสริมการฝึกงาน 
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2.  

3.  

 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

1. 
พัฒนาเรื่อง จ านวนนักศึกษาให้มากข้ึน  มีแนวทางปรับปรุงโดยการประชาสัมพันธ์ และหาหรือสร้างหอพักให้
นักศึกษาของหลักสูตรซึง่เป็นนักศึกษาต่างชาติพักอาศัย 

2.  

3.  

 


