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1.  บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

หลักสูตร ภาษาไทยประยุกต์  คณะ ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระน คร  มีผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปีการศึกษา 2558  “ได้มาตรฐาน ”/ “ไม่ได้มาตรฐาน ”  ตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพจากผลการประเมินอยู่ในระดับ ดี  ( 3.31คะแนน) 

  
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 

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   

 
พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 (ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1) หลักสูตร.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ “ผ่าน  

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน 6 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ ดีมาก (องค์ประกอบท่ี 2 อยู่ในระดับfu  
(องค์ประกอบท่ี 5 ) อยู่ในระดับปานกลาง  (องค์ประกอบท่ี 3,4,6 )  
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร 
 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 

2. หลักสูตรมีการจัดการเรียนกับการสอนท่ีสอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. เพิ่มส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทันสมัยให้มากขึ้นเพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งานการเรียนการสอน 
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2. รายช่ือกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

 

 

รหัสหลักสูตร 25531941102107 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ 

คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 

ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน2559 

 

 

 

 
.................................................. 
(อาจารย์พิชญาณี เชิงคีรี ไชยยะ) 

ประธานคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
 

.................................................. 
(ผศ.นันทวดี วงษ์เสถียร) 

คณะกรรมการ 

 
 
 

.................................................. 
(อาจารย์นุชนาฎ สายทอง) 

คณะกรรมการ 
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3. บทน า 

 

 

3.1  ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 
  

รหัสหลักสูตร :  25531941102107 

ชื่อหลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ 
ระดับ :ปริญญาตรี 
 

3.2  ข้อมูลทั่วไป 

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 - 
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........ 
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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 ระดับการศึกษาทีจ่บ : (ปริญญาตร/ีปริญญาโท/ปริญญาเอก) 
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) : ………….. 
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สาขาวิชาที่จบ : การสอนภาษาไทย 

ชื่อสถาบันที่จบ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

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

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

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

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

 
3) จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 

 

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 

 

3.2  ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
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 4.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 

 
 

4.1  ผลการประเมินคุณภาพ 
 

ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 1  
โปรดขีดเครื่องหมาย  ในตัวบ่งช้ีท่ีท่านคิดว่าหลักสูตรน้ันมีการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี สกอ . ก าหนด 
 

ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร   (ระดับป.ตรี) 
ผ่านเกณฑ/์ไม่

ผ่านเกณฑ์ 
ข้อเสนอแนะ/ระบเุหตุผลหากไม่ผ่าน

เกณฑ ์
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนด โดย สกอ. 

  

เกณฑ์การประเมิน   

1) จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
2) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   
11) การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด   

ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1   
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ผลการประเมินคุณภาพองค์ประกอบที่ 2-6  

ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

ค่าเฉลี่ย  
3.89 

3.89  

ผลการด าเนินงานท่ีพบ : 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินท้ังหมด …… คน  จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษระดับปริญญาตรีท้ังหมด .......... คน   
คิดเป็นร้อยละ ..... โดยมีคะแนนเฉลี่ยท่ีได้จากการประเมินบัณฑิตเท่ากับ ....... 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป ี(ระดับปริญญาตรี) 

ร้อยละ 
......... 

5.00  

ผลการด าเนินงานท่ีพบ : 
จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรท่ีีตอบแบบส ารวจเร่ืองการมีงานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา ...... คน  จาก
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด ..... คน   

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 4.45  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา .... ระดับ 3.00  
 ผลการด าเนินงานท่ีพบ : 
1) การรับนักศึกษา  

มีระบบและกลไก มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 
 
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  

มีระบบและกลไก มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา .... ระดับ 3.00  

ผลการด าเนินงานท่ีพบ : 
1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 

มีระบบและกลไก มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 
 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษท่ี 21   

มีระบบและกลไก มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา  3 ระดับ 3.00  
ผลการด าเนินงานท่ีพบ : 
1) อัตราการคงอยู ่

มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเร่ือง และมีแนวโน้มผลการด าเนินการดังน้ี 
ปริญญาตรี 4 ปี 
 ปีการศึกษา 2555 คิดเป็นร้อยละ 91.67 

 ปีการศึกษา 2556 คิดเป็นร้อยละ 78.75 

 ปีการศึกษา 2557 คิดเป็นร้อยละ 69.32 

 ปีการศึกษา 2558 คิดเป็นร้อยละ 63.51 

ปริญญาตรีเทียบโอน 
- ปีการศึกษา 2555 คิดเป็นร้อยละ 89.28 
 ปีการศึกษา 2556 คิดเป็นร้อยละ 89.02 

 ปีการศึกษา 2557 คิดเป็นร้อยละ 77.05 

 ปีการศึกษา 2558 คิดเป็นร้อยละ 71.43 

 
2) การส าเร็จการศึกษา    

มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเร่ือง และมีแนวโน้มผลการด าเนินการดังน้ี  
ปริญญาตรี 4 ปี 
 ปีการศึกษา 2555 ผู้ส าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 44.32 

 ปีการศึกษา 2556 ผู้ส าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 47.13 

 ปีการศึกษา 2557 ผู้ส าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 33.77 

 ปีการศึกษา 2558 ผู้ส าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ NA 

ปริญญาตรีเทียบโอน 
- ปีการศึกษา 2555 ผู้ส าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 25.84 
 ปีการศึกษา 2556 ผู้ส าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 45.78 

 ปีการศึกษา 2557 ผู้ส าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 66.07  
 ปีการศึกษา 2558 ผู้ส าเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ NA 

 

3) ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

มีการรายงานผลการด าเนินงานครบทุกเร่ือง และมีแนวโน้มผลการด าเนินการดังน้ี 
ปีการศึกษา2556 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.68    
ปีการศึกษา2557 มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.75 
ปีการศึกษา2558  มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.92 
และมีผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษาชัดเจน 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 3.00  

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ .... ระดับ 3.00  

ผลการด าเนินงานท่ีพบ : 
1) ระบบการรับอาจารย์และแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

มีระบบและกลไก มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 
 
2) ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

มีระบบและกลไก มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 
 

3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
มีระบบและกลไก มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพอาจารย ์ … คะแนน 1.67  

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.  

4. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง ผศ. 3 

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

 
3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คิดเป็นรอ้ยละผลรวมถ่วงน้ าหนัก ...0.....  

คะแนนประเมิน .....0..........  
ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ ค่าน้ าหนัก 

 -  
 
 

  

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก  
 

ตัวบ่งชี้ที่  4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ์ .... ระดับ 4.00  
 

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  
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

 

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 การได้รับการแต่งต้ังให้
ท าหน้าท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
รวมทั้งการได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือท าหน้าท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งไม่ได้ หมายรวมถึงอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร)    

แสดงผลที่เกิด มีการสอบถามความคิดเห็น พบว่า 
จากอัตราคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจากการลาออก และจาก
แบบสอบถามความพึงพอใจ สรุปได้ว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความพึงพอใจต่อการบริหารจัดการหลักสูตร มี
ความก้าวหน้าข้ึน  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที ่ 4 2.89  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร .... ระดับ 3.00  
ผลการด าเนินงานท่ีพบ : 
1) การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชา 

มีระบบและกลไก มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 

 
2) การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

มีระบบและกลไก มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

กระบวนการจากผลการประเมิน 
 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการ
สอน 

.... ระดับ 3.00  

ผลการด าเนินงานท่ีพบ : 
1) การก าหนดผู้สอน 

มีระบบและกลไก มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 

 

2) การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และมคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน 

มีระบบและกลไก มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 

 

3) การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีท่ีมีการบูรราการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

มีระบบและกลไก มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การประเมินผู้เรียน .... ระดับ 3.00  

ผลการด าเนินงานท่ีพบ : 
1) การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

มีระบบและกลไก มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก และมีการประเมินกระบวนการ  
 

2) การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
มีระบบและกลไก มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก และมีการประเมินกระบวนการ 
 

3) การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)    
มีระบบและกลไก มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมิน 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.50   

ผลการด าเนินงานที่พบตามกรอบ TQF  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

- ไม่ประเมิน 

 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

  

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

  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้า
มี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

  

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการด าเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

  

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ท่ี
ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาท่ีเปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา 

  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานท่ีรายงานใน มคอ.7 
ปีท่ีแล้ว 

  

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

  

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหน่ึงครั้ง 

  

ผลการด าเนินงานที่พบตามกรอบ TQF  ผ่าน 
 ไม่ผ่าน 

- ไม่ประเมิน 

 

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี 

  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการ
ประเมิน 

คะแนน ข้อเสนอแนะ/เหตุผลที่ให้
คะแนน 5 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตท่ีมีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 
จากคะแนนเต็ม 5.0 

  

รวมตัวบ่งช้ีในปีน้ี   

จ านวนตัวบ่งช้ีท่ีด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีท่ี 1-5 4.5  
ร้อยละของตัวบ่งช้ีท่ี 1-5 4.5  

จ านวนตัวบ่งช้ีในปีน้ีท่ีด าเนินการผ่าน 11  

ร้อยละของการด าเนินการท้ังหมดในปีน้ี 4.5  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5   

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ .... ระดับ 3.00  
ผลการด าเนินงานท่ีพบ : 
1) ระบบการด าเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้  

มีระบบและกลไก มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 

 

2) จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 

มีระบบและกลไก มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา
กระบวนการจากผลการประเมิน 

 

3) กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
มีระบบและกลไก มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก มีการประเมินกระบวนการ และมีการปรับปรุง/พัฒนา

กระบวนการจากผลการประเมิน 
 

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 3.00  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรวม  13 ตัวบ่งชี ้ 3.31  

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร ์ปีการศึกษา 2558  
 

17 

 

5. ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 
5.1  ตารางสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2558 

ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน 
ข้อเสนอแนะ/เหตุผล

ที่ให้คะแนน 5 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรท่ีก าหนด โดย สกอ. 

ผ่านเกณฑ์/ไม่ผ่านเกณฑ ์
ระบเุหตุผลหากไม่ผ่าน
เกณฑ ์

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบ่งช้ีท่ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ค่าเฉลี่ย  
............. 

3.89  

ตัวบ่งช้ีท่ี 2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท า หรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี (ระดับปริญญาตรี) 

ร้อยละ 
......... 

5.00  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 2 4.45  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งช้ีท่ี 3.1 การรับนักศึกษา .... ระดับ 3.00  
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา .... ระดับ 3.00  
ตัวบ่งช้ีท่ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา .... ระดับ 3.00  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 3 3.00  

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย ์

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ .... ระดับ 3.00  
ตัวบ่งช้ีท่ี 4.2 คุณภาพอาจารย์ … คะแนน 1.67  

ตัวบ่งช้ีท่ี 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ .... ระดับ 4.00  
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที ่ 4 2.89  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร .... ระดับ 3.00  

ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการเรียนการสอน .... ระดับ 3.00  
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน .... ระดับ 3.00  
ตัวบ่งช้ีท่ี 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ ...... 4.50  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 5 3.38  

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
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ตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานหลักสูตร (ระดับป.ตรี) ผลการประเมิน คะแนน 
ข้อเสนอแนะ/เหตุผล

ที่ให้คะแนน 5 

ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ .... ระดับ 3.00  
คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินองค์ประกอบที่ 6 3.00  

คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินรวม  13 ตัวบ่งชี ้ 3.31  

 
5.2 ตารางผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    

 
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 

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 ตัว

บ่งช้ี) พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 (ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1) หลักสูตร.ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ 
“ผ่าน  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน 6 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบท่ี 2 อยู่
ในระดับfu  (องค์ประกอบท่ี 5 ) อยู่ในระดับปานกลาง  (องค์ประกอบท่ี 3,4,6 ) 
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6. รายงานผลการวิเคราะห์ จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
 

องค์ประกอบที่ 1 : การก ากับมาตรฐาน 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 

1. อาจารย์ใส่ใจ ดูแลนักศึกษาอย่างดีมาก 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


