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รายงานผลการด าเนินการ 
หลักสูตร[คลิกพิมพ์ชื่อหลักสูตร] บัณฑิต 

 สาขาวิชา[คลิกพิมพ์ชื่อสาขาวิชา] 
 ประจ าปีการศึกษา 2557 

 

 

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา   :  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา  :   คณะบริหารศาสตร์ 
 

หมวดที ่๑ ข้อมูลทั่วไป 
 
๑.  หลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)  
 [คลิกพิมพ์ชื่อหลักสูตรภาษาอังกฤษ]  Program  in [คลิกพิมพ์ชื่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษ]  
๒.  ระดับคุณวุฒิ :  ปริญญาตรี   
๓.  สถานที่จัดการเรียนการสอน  :  [คลิกพิมพ์]  
๔.  สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร :  

๔.๑  เป็นหลักสูตรใหม/่ปรับปรุง  พ.ศ. [คลิกพิมพ์]  
๔.๒  เวลาที่เริ่มรับนักศึกษาในหลักสูตรนี้  :  ภาคการศึกษา[คลิกพิมพ์]   ปีการศึกษา [คลิกพิมพ์]   
๔.๓  คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองหลักสูตรของสภามหาวิทยาลัย พิจารณาหลักสูตร 

                ในการประชุมครั้งที่  [คลิกพิมพ์] /[คลิกพิมพ์]  เมื่อวันที่  [คลิกพิมพ์]  
๔.๔  สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่  [คลิกพิมพ์] /[คลิกพิมพ์]          

                เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์]  
 ๔.๕  ส านักงานการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตร เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์]  

๔.๖  องค์กรวิชาชีพ [คลิกพิมพ์] รับรองหลักสูตร เมื่อวันที่ [คลิกพิมพ์] (ถ้ามี) 
๕.  อาจารยป์ระจ าหลักสูตร  :   [คลิกพิมพ์]    
 ๕.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 
 



ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ นางกฤตยา อุทโธ  ประธานหลักสูตร 
๒ นางสาวสุมาลี เงยวิจิตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๓ นางสาวนรา หัตถสิน อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๔ Ms.Marilou L.Villas อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ นายวีรภัทร เกียรติด ารง อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 
 
 
 
 ๕.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตร ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

  □  เหมือนใน มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร 

  □  มีการเปลี่ยนแปลง จาก มคอ. ๒ รายละเอียดหลักสูตร รายชื่อดังนี้ 
 

ล าดับที่ ต าแหน่งทางวิชาการ  
ชื่อ –นามสกุล 

หมายเหตุ 

๑ นางกฤตยา อุทโธ  ประธานหลักสูตร 
๒ นางสาวสุมาลี เงยวิจิตร อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๓ นายคมทัศน์ ทัศวา อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

๔ Mr.Achaleke Henry Fonji อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
๕ Mr.Chenglong Zheng อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

6. Ms.Marilou L.Villas อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   □ สภามหาวิทยาลัยอนุมัติการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
- ในการประชุมครั้งที่ ............ เมื่อวันที่ ............................................................ 

□ เริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ........................................................................................ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมวดที ่๒   ข้อมูลเชิงสถติิของนักศึกษาและบัณฑิต 

 
๑.  จ านวนนักศึกษาในแต่ละชั้นปี 
 

ปีการศึกษา 
 

จ านวนตาม
แผนการรับ 

(คน) 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา  
ชั้นปีที่ ๑ ชั้นปีที่ ๒ ชั้นปีที่ ๓ ชั้นปีที่ ๔ ชั้นปีที่ ๕ 

๒๕๕๗  (๕๗/ปี๑)     
๒๕๕๖  (๕๖/ปี๑) (๕๗/ปี๒)    
๒๕๕๕  (๕๕/ปี๑) (๕๖/ปี๒) (๕๗/ปี๓)   
๒๕๕๔  (๕๔/ปี๑) (๕๕/ปี๒) (๕๖/ปี๓) (๕๗/ปี๔)  
๒๕๕๓  (๕๔/ปี๑) (๕๔/ปี๒) (๕๕/ปี๓) (๕๖/ปี๔) (๕๗/ปี๕) 

 
๒. จ านวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชั้นปีในปีการศึกษา ๒๕๕๗ แยกตามสาเหตุการออกจากหลักสูตร 
 

สาเหตุการออกจาก
หลักสูตร 

จ านวนนักศึกษาในแต่ละปีการศกึษา (คน) 
ชั้นปีที่ ๑ 

(รหัส ๒๕๕๗) 
ชั้นปีที่ ๒ 

(รหัส ๒๕๕๖) 
ชั้นปีที่ ๓ 

(รหัส ๒๕๕๕) 
ชั้นปีที่ ๔ 

(รหัส ๒๕๕๔) 
ชั้นปีที่ ๕ 

(รหัส ๒๕๕๓) 
๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** ๒๕๕๗* สะสม** 

๑. ลาออก           
    ๑.๑ มีปัญหา
สุขภาพ 

          



    ๑.๒ มีปัญหาเรื่อง
การเงิน 

          

    ๑.๓ ย้ายสาขาวิชา           
    ๑.๔ ย้ายคณะ           
    ๑.๕ ไปเรียนท่ี
สถาบันอื่น 

          

    ๑.๔ อื่นๆ           
๒. ประกาศพ้น
สถานภาพนักศึกษา 

          

    ๒.๑ ผลการเรียนต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 

          

    ๒.๒ ไมต่่อทะเบียน           
๓. เสยีชีวิต           
๔. ส าเร็จการศึกษา           
๕. อื่นๆ           

รวม           

 
หมายเหตุ   ๑. * หมายถึง จ านวนที่เกิดขึ้นในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
  ๒. ** หมายถึง จ านวนรวมสะสมตั้งแต่ปีการศึกษาแรกรับจนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๓. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปีการศึกษา) 
ชั้นปีที่ ๑-๒ ชั้นปีที่ ๒-๓ ชั้นปีที่ ๓-๔ ชั้นปีที่ ๔-๕ ชั้นปีที่ ๕-๖ 

๒๕๕๗ -     

๒๕๕๖      

๒๕๕๕      

๒๕๕๔      

๒๕๕๓      

 
หมายเหตุ  จ านวนนักศึกษาที่ใช้ค านวณอัตราการคงอยู่ คือ จ านวนนักศึกษาที่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาในภาคเรียนที่ 
๑ ของแต่ละปีการศึกษา 
  ตัวอย่างการค านวณ  เช่น 

ร้อยละ  นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่เรียนต่อในชั้นปีที่ ๒   



= ๑๐๐ * ( จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ / จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ )  
 
๔. ร้อยละการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 
ปีการศึกษา

แรกรับ  
จ านวนนักศึกษา
แรกเข้า (คน) 

ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

๒๕๕๗      

๒๕๕๖      

๒๕๕๕      

๒๕๕๔      

๒๕๕๓      

 
หมายเหตุ   

๑. ตั้งแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร TQF 
๒. จ านวนนักศึกษาแรกเข้า คือ จ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษานั้น 
๓. ผู้ส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด หมายถึง 
 ๓.๑ ระดับปริญญาตรี  ๔ หรือ ๖ ปี ตามหลักสูตรก าหนด 
 ๓.๒ ระดับปริญญาโท  ๒ ปี 
 ๓.๓ ระดับปริญญาเอก  ๓ ปี 
 
 
 
 
 

๕. ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี 
  

๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖   จ านวน  ........................ คน 
 ๒) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ตอบแบบสอบถาม  จ านวน  ........................ คน 
 ๓) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาตอบแบบสอบถาม  ร้อยละ ………………………. 
 ๔) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่อุปสมบท   จ านวน  ........................ คน 
 ๕) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่เข้ารับการเกณฑ์ทหาร  จ านวน  ........................ คน 
 ๖) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ศึกษาต่อ   จ านวน  ........................ คน 

๗) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาได้งานท า   จ านวน ........................ คน 



๖) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ประกอบอาชีพอิสระ  จ านวน  ........................ คน 
 ๗) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา  จ านวน  ........................ คน 
 ๙) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ยังไม่มีงานท า   จ านวน  ........................ คน 
 ๑๐) จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี จ านวน  ........................ คน 
 ๑๑) ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าและประกอบอาชีพอิสระภายใน ๑ ปี ร้อยละ....................... 
  
๖. คุณภาพบัณฑิตที่รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต 

๖.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  ๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน........................ คน 
  ๒) จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ....................  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ....... ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 

ผลการส ารวจโดยภาพรวมคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
๑.ด้านคุณธรรม จริยธรรม   
๒. ด้านความรู้   
๓. ด้านทักษะทางปัญญา   
๔. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
๕.  ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

  

๖. .............................................   
เฉลี่ยรวม   

 
 
 
 
 

๖.๒ คุณภาพบัณฑิตตามอัตตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   
 “สร้างสรรค์  สามัคคี  ส านึกดีต่อสังคม”  
 



  ๑) บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ จ านวน........................ คน 
  ๒) จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ....................  คน  
                   คิดเป็นร้อยละ ....... ของบัณฑิตท่ีส าเร็จการศึกษา 
  ๓) ผลคะแนนที่ได้จากการประเมิน เท่ากับ ........................ คะแนน จากระดับคะแนนเต็ม ๕ 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
๑. สร้างสรรค์   
๒. สามัคคี   
๓. ส านึกดีต่อสังคม   

เฉลี่ยรวม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หมวดที ่๓ นักศึกษา 
 

๓.๑ การรับนักศึกษา 
 

๑. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
     ตาม มคอ. ๒ หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
     ข้อ ๒ การด าเนินการหลักสูตร  ข้อ ๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
๒. แผนการรับนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินการจากข้อเสนอแนะ การรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๑                

ปีการศึกษา ๒๕๕๗ และหรือ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗    
- ระยะเวลาการคัดเลือก 
- เกณฑ์หรือวิธีการในการคัดเลือก 
- อ่ืนๆ 

๔. รายงานผลการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
หรือ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
- การก าหนดเกณฑ์ท่ีใช้ในการคัดเลือก ซึ่งต้องมีความโปร่งใส ชัดเจน และสอดคล้องคุณสมบัติของนักศึกษาที่

ก าหนดในหลักสูตร 
- การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
- เครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก ข้อมูล หรือวิธีการคัดนักศึกษา เพ่ือให้ได้นักศึกษาท่ีมีความพร้อมทางปัญญา 

สุขภาพกายและจิต ความมุ่งม่ันที่จะเรียน และมีเวลาเรียนเพียงพอ เพื่อให้สามารถส าเร็จการศึกษาได้ตาม
ระยะเวลาที่หลักสูตรก าหนด 

- น าเสนอข้อมูล  
(๑) จ านวนผู้สมัคร 
(๒) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าสอบข้อเขียน (ถ้ามี) 
(๓) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์  
(๔) จ านวนผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ 
(๕) จ านวนผู้มีสิทธิเข้าศึกษา 
(๖) จ านวนนักศึกษาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๑  

๕. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบในการด าเนินงาน 
- การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
- เกณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก 
- ระบบในการรับสมัคร 
- การประสานงานระหว่างหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย 



- อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
๖. ข้อเสนอแนะหรือแผนการด าเนินการปรับปรุงการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๙  

- การก าหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัคร 
- เกณฑ์และเครื่องมือที่ใช้ในการคัดเลือก 
- ระบบในการรับสมัคร 
- การประสานงานระหว่างหลักสูตร คณะ มหาวิทยาลัย 
- อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓.๒ การเตรียมพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
 

๑. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า  
           ตาม มคอ. ๒ ระบุไว้ใน หมวดที่ ๓ ระบบการจัดการศึกษา การด าเนินการ และโครงสร้างของหลักสูตร  
           ข้อ ๒ การด าเนินการหลักสูตร  ข้อ ๒.๓ ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 

๒. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
-   
๓. รายงานผลการด าเนินการแกไ้ขปัญหา/ข้อจ ากัดของนักศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
-  
๔. ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
-   
๕. แผน/กลยุทธ์ที่จะด าเนินการปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าที่พบจากการรับนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในปี

การศึกษา ๒๕๕๘ 
-  

 
๓.๓ การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
 

๑. ระบบและกลไก แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแก่นักศึกษาที่หลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยด าเนินการ 
  
 
๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา                     
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
 



๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๓.๔ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
 

๑. แผนด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
ของหลักสูตรและคณะ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 
๒. รายงานผลการด าเนินงานกจิกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ ๒๑ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 

๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๓.๕ การคงอยู่ของนักศึกษา 
 

๑. เปรียบเทียบอัตราการคงอยู่ของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษาที่รับเข้า 

(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

อัตราการคงอยู่ในแต่ละปีการศึกษา (เริ่มปีการศึกษา) 
ชั้นปีที่ ๑-
๒ 

ชั้นปีที่ ๒-
๓ 

ชั้นปีที่ ๓-
๔ 

ชั้นปีที่ ๔-
๕ 

ชั้นปีที่ ๕-
๖ 

๒๕๕๗ -     

๒๕๕๖      

๒๕๕๕      

๒๕๕๔      

๒๕๕๓      

  



     เขียนบรรยายให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา : ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖) เทียบกับปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา 
(น าข้อมูล หมวดที่ ๒ ข้อมูลสถิติของนักศึกษาและบัณฑิต  ๒. จ านวนนักศึกษาออกจากหลักสูตรในแต่ละชั้นปี แยก
ตามสาเหตุการออกจากหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ มาวิเคราะห์ 
 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลต่อการคงอยู่ของนักศึกษา ในปี

การศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓.๖ การส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 

๑. เปรียบเทียบอัตราการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษาในหลักสูตร 
 

ปีการศึกษา
แรกรับ  

จ านวนนักศึกษา 

แรกเข้า (คน) 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ตามระยะเวลาหลักสูตรก าหนด 
ผู้ส าเร็จการศึกษา 

ทั้งหมด 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

๒๕๕๗      

๒๕๕๖      

๒๕๕๕      

๒๕๕๔      

๒๕๕๓      

 
เขียนบรรยายให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง (ย้อนหลัง ๓ ปีการศึกษา : ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๒๕๕๖) เทียบกับปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
๒. ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 



 
๓. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่มีผลการส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา   
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๓.๗ การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - ช่องทางการรับข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
๒. สรุปข้อร้องเรียนของนักศึกษาต่อหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๓. รายงานการแก้ไขข้อร้องเรียนของนักศึกษาของหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 

๓.๘ การจดัการความเสีย่งด้านนักศึกษา  
 

๑. ระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา (เขียนอธิบาย) 
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - ข้อมูลที่ใช้ประกอบ 
 
๒. แผนการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๓. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงด้านนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๔ อาจารย ์
 

๑. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด    เท่ากับ ...................  คน 



 ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก   เท่ากับ ...................  คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  เท่ากับ  .............. 
 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ ............. จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้ค านวณจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
๒.๑ หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  ๕ = ร้อยละ ๒๐              
ขึ้นไป 
 
๒. ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ๑.๑ อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด     เท่ากับ ...................  คน 
 ๑.๒ อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ   เท่ากับ ...................  คน 
 ๑.๓ ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ  .............. 
 ๑.๔ ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ ........จากคะแนนเต็ม ๕ 
 
หมายเหตุ  

๑. หากมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในปีการศึกษานั้น 
- ให้ค านวณจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรชุดล่าสุด 

๒. ค่าคะแนนร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
๒.๑ หลกัสูตรระดับปริญญาตรี  

   ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม ๕ =              
ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป 
 
๓. ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ (๑ สิงหาคม 
๒๕๕๗ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  จ านวน ...............  เรื่อง  

 
รายละเอียด ค่าถ่วง

น้ าหนัก 
จ านวน 
(เรื่อง) 

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ ๐.๒  
งานสร้างสรรค์ท่ีมีการเผยแพร่สู่สาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ online 

๐.๒  

บทความฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ๐.๔  



วารสารทางวิชาการระดับชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ 
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 

๐.๔  

ผลงานที่ไดร้ับการจดอนุสิทธิบัตร ๐.๔  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบัน ๐.๔  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๒ ๐.๖  
งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ ๐.๖  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่ไม่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือ
ระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทาง
วิชาการส าหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่สถาบันน าเสนอสภา
สถาบันอนุมัติ (ซึ่งไม่อยู่ใน Beall’s list) 

๐.๘  

บทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานข้อมูล TCI กลุ่มท่ี ๑ ๐.๘  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ ๐.๘  

วารสารทางวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมการการอุดมศึกษาว่าด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับ
การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๖ 

๑.๐  

ผลงานที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ๑.๐  

งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาติ ๑.๐  
 
๕. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ 
  ๕.๑ อาจารย์ผู้สอน หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดคณะเดียวกับหลักสูตร 

 
ล าดับ

ที ่
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ชื่อ –นามสกุล 

รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ รองศาสตราจารย์ ดร.อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 
(ระบุ ดร. หากส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

๒ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
๓ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 
๕.๒ อาจารย์ร่วมสอน หมายถึง อาจารย์ประจ าของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สังกัดต่างคณะกับหลักสูตร 

 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัดคณะ 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 
 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  



ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัดคณะ 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๒ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
๓ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 
๕.๓ อาจารย์พิเศษ  หมายถึง อาจารย์หรือผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เช่ียวชาญจากหน่วยงานหรือสถาบันอื่น             

หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ ภาคเอกชน ที่มหาวิทยาลัยฯแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์พิเศษ และท าหน้าที่สอนในหลักสูตร/
สาขาวิชา  
 

ล าดับ
ที ่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
ชื่อ –นามสกุล 

สังกัด 
รายวิชาที่สอน 

รหัสรายวิชา ชื่อรายวิชา 

๑ รองศาสตราจารย์อุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ 
 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

๒ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  
๓ [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  

 
๖. การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
 

๑. การรับอาจารย์ใหม่ 
    ข้อมูลตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  ๓. การบริหารคณาจารย์  
    ๓.๑ การรับอาจารย์ใหม่  
๒. แผนการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
    ข้อมูล ตามที่ระบุไว้ใน มคอ. ๒  หมวดที่ ๖ การพัฒนาอาจารย์ ๑.  การเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ 
๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๑) มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่หรือไม่ 

      ไม่มี               มี  จ านวน  [คลิกพิมพ์]   คน  
     ๒) การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

      ไม่มี               มี  จ านวน  [คลิกพิมพ์]   คน 
  ๓) สรุปสาระส าคัญในการด าเนินการ  :  [คลิกพิมพ์]  
 
  ๔) สรุปการประเมินจากอาจารย์ที่เข้าร่วมกิจกรรม  :  [คลิกพิมพ์]  

 
๔. รายงานการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

- คุณสมบัติของอาจารย์ใหม่ 



- กระบวนการรับอาจารย์ใหม่ 
- การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
๗. การแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

๑. ระบุประกาศ/แนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 
๒. ระบุแนวปฏิบัติ ขั้นตอนการด าเนินการของคณะ/หลักสูตรที่ก าหนดเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
     
 
๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมการส าหรับอาจารย์ใหม่ ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๘. ระบบการบริหารอาจารย์ 
 ๘.๑ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร 
 
๑. การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  
    ตามที่หลักสูตรได้มีการระบกุารมีส่วนร่วมของคณาจารย์ผู้รบัผิดชอบหลักสูตร ในมคอ. หมวดที่ ๗  หัวข้อ ๓.๒ กล่าวคือ 
“คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร จะต้องประชุมร่วมกันในการวางแผนจัดการเรียนการสอนประเมินผลและให้ความ



เห็นชอบการประเมินผลทุกรายวิชา เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อเตรียมไว้ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตร ตลอดจนปรึกษาหารือ
แนวทางท่ีจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามหลักสูตร และได้บัณฑิตไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์”  
 
ในปีการศึกษาปี ๒๕๕๗ คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผนและทบทวนหาแนวทางการ
แก้ไข ก่อนการเปิดภาคการเรียน โดยในการประชุมครั้งที่ ๑ เน้นการวางแผนรายวิชาและมอบหมายอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ เพื่อที่แต่ละท่านจะได้จัดท า มคอ ๓ โดยมีการปรับเปลี่ยน ปรับปรุงให้เหมาะสมกับตัวผู้เรียน (ข้อมูลจาก 
มคอ.๕) และต้องป้อนในระบบ TQF Mapper ก่อนเปิดภาคเรียน ๑ เดือน นอกจากนี้ยังได้วางแผนการเตรียมความ
พร้อมของผู้เรียนจากข้อปัญหาที่พบเรื่องทักษะการใช้ภาษาที่มีความแตกต่างกันค่อนข้างมากระหว่างผู้เรียน เมื่อ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เห็นชอบให้มีการเปลี่ยนช่วงการเปิดปิดมหาวิทยาลัยจากเดือนมิถุนายน เป็นเดือนสิงหาคม 
ท าให้ผู้เรียนมีช่วงเวลาหยุดที่ยาวขึ้น คณาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจึงเห็นชอบให้มีการร่วมกับโครงการ UH-UBU โดย
เรียกตัวผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนในหลักสูตรมาเตรียมความพร้อมด้านภาษาในช่วงเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม ๒๕๕๘  
 
การประชุมครั้งที่ ๒ เมื่อการจัดการเรียนการสอนผ่านมาสักระยะ จะติดตามแนวทางการจัดการเรียนการสอน โดย
พิจารณาจากผลคะแนนกลางภาคในบางรายวิชาค่อนข้างต่ า คณาจารย์บางท่านรวมทั้งประธานหลักสูตรได้มีการ
สอบถามจากตัวผู้เรียน แล้วน าข้อมูลมาหารือกับทางคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จึงได้แนวทางการแก้ไขในเบื้องต้น 
โดยการจัดโครงการพฤหัสสัมพันธ์ หนึ่งในกิจกรรมคือการจัดติวโดยการมีส่วนร่วมจากท้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
นักศึกษาท่ีผ่านการเรียนในรายวิชาดังกล่าวมาก่อน รวมทั้งมีการน าข้อมูลแจ้งอาจารย์ผู้สอนให้ช่วยปรับวิธีการจัดการ
เรียน เช่น การสอนที่ช้าลง เน้นการอธิบายและเพ่ิมตัวอย่างที่ง่ายต่อการท าความเข้าใจ ส่งผลให้ความเข้าใจของผู้เรียนมี
เพ่ิมมากข้ึน จ านวนผู้สอบตกลดน้อยลง  
 
การประชุมครั้งที่ ๓ การประชุมเพ่ือพิจารณาการตัดเกรด  
 
การประชุมครั้งที่ ๔ การพิจารณาผลการทวนสอบรายวิชา โดยเฉพาะรายวิชาที่มีผลการประเมินต่ ากว่า ๓.๕๑ เพ่ือร่วม
หาแนวทางการแก้ไข ในเบื้องต้นได้แนะน าให้ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอน และหารือ
กับคณาจารย์ท่านอ่ืนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ  
 
การประชุมครั้งที่ ๕ มีการประชุมเพ่ือพิจารณาการรับนักศึกษาใหม่ส าหรับปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยเฉพาะคุณสมบัติของ
ผู้เรียนเพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีทักษะ ความสามารถเหมาะกับหลักสูตร โดยคาดว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาการตกออกของ
ผู้เรียนได้ดีข้ึน ด้วยในเทอมต้นปีการศึกษา ๒๕๕๗ มีผู้เรียน ๒ รายยืนยันในระบบ แต่ไม่ได้มาเรียน เพราะเกรงว่าจะ
เรียนไม่ได้ และ อีก ๓ รายต้องการลาออกเมื่อเข้ามาเรียนได้สักพัก ซึ่งมีท้ังปัญหาจากทางบ้านและตัวผู้เรียนเองที่ไม่
สามารถปรับตัวกับการเรียนที่เน้นการคิดวิเคราะห์ และเรียนโดยใช้ภาษาอังกฤษได้  
 
 
ข้อมูลตามที่ระบุไว้ใน มคอ.๒ หมวดที่ ๗ การประกันคุณภาพหลักสูตร  ๓. การบริหารคณาจารย์  
    ๓.๒ การมีส่วนร่วมของคณาจารย์ในการวางแผน การติดตามและทบทวนหลักสูตร  



๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 ๘.๒ แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
๑. แผนการบริหารและการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
  
๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๙. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
 ๙.๑ การพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่อาจารย ์



๑. แผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ (อย่างน้อยด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล และด้านการวิจัย)  
    ตามข้อมูลที่ระบไุว้ ใน มคอ. ๒  หมวดที่ ๖ การพัฒนาคณาจารย์  
 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    ๑) สรุปการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
    ๒) สรุปกิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการ 
 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๙.๒ ระบบการติดตามให้อาจารย์น าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

 

๑. แนวปฏิบัติหรือขั้นตอนการที่เกี่ยวข้องกับการติดตามใหอ้าจารย์น าความรู้และทักษะท่ีได้จากการพัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน 
     
 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     



 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
๑๐. การแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
 

๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ขั้นตอนการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ 
   
 

๒. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    (สรุปผลการด าเนินงาน หมวดที่ ๔ อาจารย์ ข้อ ๕. อาจารย์ผู้สอน/อาจารย์ผู้ร่วมสอน/อาจารย์พิเศษ) 
 
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
๑๑. การคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 
 
๑. รายงานการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสตูร ตั้งแต่เริ่มใช้หลักสูตร จนถึงปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



      มีการเปลี่ยนแปลงทัง้สิ้น ................. คร้ัง ดังนี้ 
       
คร้ังที่ อาจารย์ประจ าหลักสตูรที่เปลีย่นแปลง สาเหตุหรือเหตุทีต่้อง

เปลี่ยนแปลง 
เอกสารอ้างอิง 

   สมอ. ๐๘  
    

 
 
๒. แนวทางหรือกลยุทธ์เพื่อลดการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 
 

๓. รายงานผลการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๔. ปัญหาหรืออุปสรรคในการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวดที ่๕   ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
 

๑. สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคการศึกษา/ปีการศึกษา   
 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

[รหัสวิชา]  [ช่ือวิชาภาษาไทย]                 
[รหัสวิชา]  [ช่ือวิชาภาษาไทย]                 
[รหัสวิชา]  [ช่ือวิชาภาษาไทย]                 

 
ภาคการศึกษาที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

1101141 วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

45 36 - 2 1 9 14 5 5 3 - - - - 3 

1103128 การจัดการเครื่องใช้ไฟฟ้าใน
ชีชีวิตประจ าวัน 

18 15 - 4 7 3 1 - - - - - - - - 

1415102 ภาษาจีน 2 18 9 - 3 3 1 1 1 - - - - - - - 
1716101 ภาษาญี่ปุ่น 1 21 10 - - - 1 3 2 4 11 - - - - - 
1421108 ภาษาอังกฤษเข้มข้น 1 29 23 - 8 5 6 2 2 - 1 - - - - - 
1431101 มนุษย์กับสุนทรยีภาพ 29 28 - 3 13 9 3 - - 1 - - - - - 
1439100 การออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

31 30 18 9 2 - 1 - - 1 - - - - - 

1700200 สถิติธุรกิจ 22 12 - 1 3 2 1 4 1 3 - - - - - 
1701110 หลักการจัดการ 29 27 - 3 5 11 7 1 - 1 - - - - - 
1701230 การพัฒนาภาวะผู้น า 22 22 - 4 4 1 4 5 4 1 - - - - - 
1701340 การจัดการการด าเนินงาน 27 25 - 2 3 3 7 8 2 2 - - - - - 
1702210 หลักการตลาด 51 37 - 6 4 7 6 7 7 6 - - - - - 
1703360 การเงินระหว่างประเทศ 23 21 - - - 4 5 6 6 2 - - - - - 
1704100 ทักษะการศึกษา 29 27 - - - - - - - - - 27 2 - - 
1704371 การจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานระหว่างประเทศ 

27 24 - 2 8 7 7 - - - - - - - - 



รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

1704400 การค้นคว้าอิสระ 1 1 - - 1 - - - - - - - - - - 
1706316 การพาณิชย์อิเล็กทรอนกิส ์ 28 23 - 5 8 9 1 - - - - - - - - 
1707100 หลักการบญัชีเบื้องต้น 25 18 - - 2 2 6 5 3 6 - - - - - 
1707320 การบัญชีบรหิาร 24 21 - - 2 2 12 3 2 1 - - - - - 
1708100 หลักเศรษฐศาสตร์จลุภาค 22 18 - - 1 5 5 2 5 3 - - - - - 
2117201 กฎหมายเกี่ยวกับการ
ประกอบธุรกิจในประเทศไทยและ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

22 15 - 1 2 3 3 3 3 - - - - - - 

[รหัสวิชา]  [ช่ือวิชาภาษาไทย]                 
 
 

 
 ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗  
 

รหัสวิชาและชื่อวชิา 
จ านวนนักศึกษา (คน) การกระจายของระดับคะแนน (คน) 

ลงทะเบยีน สอบผ่าน A B+ B C+ C D+ D F I S U N W 

[รหัสวิชา]  [ช่ือวิชาภาษาไทย]                 
[รหัสวิชา]  [ช่ือวิชาภาษาไทย]                 
[รหัสวิชา]  [ช่ือวิชาภาษาไทย]                 

 
 
๒. การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ   

ค าชี้แจง ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น นักศึกษาได้ระดับคะแนนสูงมาก
หรือต่ าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา หรือนักศึกษาสอบตกมากเกินไป 
การสอนไม่ตรงกับเนื้อหาที่ก าหนดของรายวิชา เป็นต้น นอกจากนี้ให้ระบุวิธีการตรวจสอบสาเหตุความผิดปกติ  เหตุผล
ที่ท าให้เกิดความไม่ปกติจากข้อก าหนดหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และมาตรการแก้ไขท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว  (หากจ าเป็นให้แนบ
ข้อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ไขที่ได้ด าเนินการมาแล้วด้วย)  

 
 

รหัสและชื่อวิชา ความไม่ปกติที่พบ การด าเนินการตรวจสอบ มาตรการแก้ไขท่ีได้ด าเนินการ
แล้ว 

1416100 
ภาษาญี่ปุ่น 1 

มีอัตราการสอบตก ร้อย
ละ 52 

๑.สอบถามทั้งจากตัวผู้สอนและผู้เรียน  
ตามโครงสร้างหลักสูตรรายวิชานี้ถือ
เป็นกลุ่มชีพเลือกด้านภาษาที่ 3 ที่
นักศึกษาในหลักสูตรต้องลงทะเบียน
เรียน ภาษาเดียวกัน ต่อเนื่องไป 4 ตัว 

๑.ให้ข้อมูลแก่นักศึกษารุ่น
ต่อไปก่อนการตัดสินใจเลือก
ภาษา ส่วนกลุ่มที่ตกไปแล้ว 
สามารถเลือกภาษาเดิมหรือ
เลือกภาษาใหม่ก็ได้ ตาม



รวม 12 หน่วยกิต การที่สอบตกเกิน
กว่าร้อยละ 50 เป็นผลจากความไม่
ถนัดของผู้เรียน ซึ่งเข้าใจว่าเป็นภาษา
ที่ง่าย แต่เมื่อเรียนไปแล้ว พบว่ามีต้อง
ใช้การท่องจ า ขยันและฝึกทักษะการ
ใช้เยอะๆ 

ความชอบของแต่ละบุคคล 

 
๓. การเปิดรายวิชาในภาคหรือปีการศึกษา 
 ๓.๑ รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลท่ีไม่ได้เปิดสอน 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ หลักสูตรได้ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องด้วยจากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา มีหลายรายวิชา
ที่ไม่สามารถเปิดสอนได้ โดยเฉพาะรายวิชาสังกัดคณะอ่ืน อาทิ  

วิชาศึกษาทั่วไป ด้วยข้อจ ากัดของจ านวนบุคลากร ตัวอย่างเช่น วิชาหมวดภาษาไทย ซึ่งต้องจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย เมื่อต้องเพ่ิมให้อีกหนึ่งกลุ่มการเรียนที่ต้องสอนแยกเพราะสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

วิชาหมวดชีพเลือก ด้านภาษา ตามโครงสร้างเดิม ภาษาตัวที่ ๑ เริ่มเรียนเทอมปลายปีการศึกษาที่ ๒ แต่
นโยบายการเปิดของคณะศิลปศาสตร์จะเปิดภาษาตัวที่ ๑ ในเทอมต้น  
 
 นอกจากนี้ บางรายวิชาเหมาะกับการเรียนในชั้นปีที่สูง อาทิ 
 วิชาหมวดชีพบังคับ เช่นวิชา1704 321 การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ เดิมอยู่เทอมปลาย ปีการศึกษา
ที่ ๒ ผู้สอนได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรจะย้ายไปเรียนในปีที่สูงขึ้น ด้วยผู้เรียนควรจะได้มีโอกาสเรียนรายวิชาพ้ืนฐานด้านการ
บริหารจัดการมาก่อน จะท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากข้ึน  

 
ค าชี้แจง ให้ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนตามแผนการศึกษา พร้อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอนและ

มาตรการทดแทนท่ีได้ด าเนินการ (ถ้ามี) เช่น เป็นรายวิชาแกนที่ต้องเปิดตามแผนการศึกษาแต่ขาดผู้สอน หรือจ านวนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนน้อยเกินไป และได้ด าเนินการปรับแผนการเปิดรายวิชาเพ่ือเป็นการประกันว่า นักศึกษาสามารถ
ลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได้ในภาคการศึกษาต่อไป 

 

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 

เหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน 

ตามแผนการศึกษา 
มาตรการทดแทน 

ที่ได้ด าเนินการ  
(ถ้าม)ี 

[รหัสวิชา] [ชื่อวิชาภาษาไทย]  อธิบายเหตุผลที่ไม่ได้เปิดสอน  เช่น เปลี่ยนแปลงแผนการศึกษา สอนเสริม 
ฯลฯ 

   
   
 
 ๓.๒ วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้อหารายวิชาไม่ครบถ้วน   



  ไม่มี  
ค าชี้แจง ให้ระบุรหัสและช่ือรายวิชา สาระหรือหัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอนสาระหรือหัวข้อดังกล่าว  พร้อมวิธีแก้ไข (ถ้ามี) เช่น สาระ
ที่ขาดและจ าเป็นต้องสอนเพื่อใช้เป็นพื้นฐานของรายวิชาอื่นได้เพิ่มหัวข้อหรือสาระที่ขาดในรายวิชาที่สูงข้ึน 
 

รายวิชาที่สอนเนื้อหารายวิชา 

ไม่ครบถ้วน 

เหตุผลที่สอนเนื้อหารายวิชา           
ไม่ครบถ้วน 

 

มาตรการทดแทนที่ได้ด าเนินการ 

(ถ้าม)ี 
 

[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]  
 ไม่มี  

อธิบายสาระ หัวข้อที่ขาด 
สาเหตุ  

เช่น มอบหมายงานให้ค้นคว้าเพ่ิม 

   

   

 

๔. การปรับปรุงเนื้อหาของรายวิชาให้ทันสมัย สอดคล้องกับความกา้วหน้าทางวิชาการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

รายวิชา รายละเอียดที่ปรับปรุง เหตุผลทีป่รับปรุงเนื้อหารายวิชา 

[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]    
[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]    

[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]    

 
 
 
 
๕. การปรับปรุงแผนการศึกษาหรือเงื่อนไขรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ หลักสูตรได้ขออนุมัติปรับแผนการศึกษา เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๕๗ เพ่ือให้การบริหาร
จัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น เนื่องด้วยจากการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา มีหลายรายวิชา
ที่ไม่สามารถเปิดสอนได้ โดยเฉพาะรายวิชาสังกัดคณะอ่ืน อาทิ  

วิชาศึกษาทั่วไป ด้วยข้อจ ากัดของจ านวนบุคลากร ตัวอย่างเช่น วิชาหมวดภาษาไทย ซึ่งต้องจัดการเรียนการ
สอนให้กับนักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย เมื่อต้องเพ่ิมให้อีกหนึ่งกลุ่มการเรียนที่ต้องสอนแยกเพราะสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 

วิชาหมวดชีพเลือก ด้านภาษา ตามโครงสร้างเดิม ภาษาตัวที่  ๑ เริ่มเรียนเทอมปลายปีการศึกษาที่ ๒ แต่
นโยบายการเปิดของคณะศิลปศาสตร์จะเปิดภาษาตัวที่ ๑ ในเทอมต้น  
 
 นอกจากนี้ บางรายวิชาเหมาะกับการเรียนในชั้นปีที่สูง อาทิ 

 วิชาหมวดชีพบังคับ เช่นวิชา1704 321 การเป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ เดิมอยู่เทอมปลาย ปีการศึกษา
ที่ ๒ ผู้สอนได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรจะย้ายไปเรียนในปีที่สูงขึ้น ด้วยผู้เรียนควรจะได้มีโอกาสเรียนรายวิชาพ้ืนฐาน
ด้านการบริหารจัดการมาก่อน จะท าให้การจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น 

รายวิชา รายละเอียดที่ปรับปรุง เหตุผลที่ปรับปรุง 



Xxxxxx หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปกลุ่ม
วิชาภาษาไทย 

ปรับจากเรียนภาคต้นเป็นภาคปลาย ข้อจ ากัดในความพอเพียงของ
อาจารย์ผู้สอน 

1701210 หลักการตลาด ปรับจากเรียนในปี ๒ เป็น ปี ๑ ในผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนในกลุ่มวิชา
แกนเพิ่มมากข้ึน เพ่ือสร้างความคุ้นชิน
ในภาษาท่ีใช้ และลดการกระจุกตัวของ
รายวิชาศึกษาท่ัวไปในปีการศึกษาที่ ๑ 
เพ่ือลดปัญหาข้อจ ากัดของอาจารย์
ผู้สอนในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป  

1708110 หลักเศรษฐศาสตร์
จุลภาค 

ปรับจากเรียนในชั้นปีที่ ๒ ภาคต้นเป็น 
ภาคปลายของชั้นปีที่ ๑ 

ในผู้เรียนได้มีโอกาสเรียนในกลุ่มวิชา
แกนเพิ่มมากข้ึน เพ่ือสร้างความคุ้นชิน
ในภาษาท่ีใช้ และลดการกระจุกตัวของ
รายวิชาศึกษาท่ัวไปในปีการศึกษาที่ ๑ 
เพ่ือลดปัญหาข้อจ ากัดของอาจารย์
ผู้สอนในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป 

1708111 หลักเศรษฐศาสตร์มห
ภาค 

ปรับจากเรียนในชั้นปีที่ ๒ ภาคปลาย
เป็น ภาคต้นของชั้นปีที่ ๒ 

ปรับเลื่อนขึ้นตามวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์จุลภาค 

[รหัสวิชา]  ภาษาท่ีสามตัวที่ ๑ ปรับจากเรียนในชั้นปีที่ ๒ ภาคปลาย
เป็น ภาคต้นของชั้นปีที่ ๒ 

ให้สอดรับกับแนวปฏิบัติของคณะต้น
สังกัด ที่เปิดภาษาตัวที่ ๑ และ ๓ ใน
เทอมต้น ตัวที่ ๒ และ ๔ ในเทอม
ปลาย 

[รหัสวิชา]  ภาษาท่ีสามตัวที่ ๒ ปรับจากเรียนในชั้นปีที่ ๓ ภาคต้น เป็น 
ภาคปลายของชั้นปีที่ ๒ 

ให้สอดรับกับแนวปฏิบัติของคณะต้น
สังกัด ที่เปิดภาษาตัวที่ ๑ และ ๓ ใน
เทอมต้น ตัวที่ ๒ และ ๔ ในเทอม
ปลาย 

[รหัสวิชา]  ภาษาท่ีสามตัวที่ ๓ ปรับจากเรียนในชั้นปีที่ ๓ ภาคปลาย 
เป็น ภาคต้นของชั้นปีที่ ๓ 

ให้สอดรับกับแนวปฏิบัติของคณะต้น
สังกัด ที่เปิดภาษาตัวที่ ๑ และ ๓ ใน
เทอมต้น ตัวที่ ๒ และ ๔ ในเทอม
ปลาย 

[รหัสวิชา]  ภาษาท่ีสามตัวที่ ๔ ปรับจากเรียนในชั้นปีที่ ๔ ภาคต้น เป็น 
ภาคปลายของชั้นปีที่ ๓ 

ให้สอดรับกับแนวปฏิบัติของคณะต้น
สังกัด ที่เปิดภาษาตัวที่ ๑ และ ๓ ใน
เทอมต้น ตัวที่ ๒ และ ๔ ในเทอม
ปลาย 

1704320 การจัดการธุรกิจระหว่าง
ประเทศ 

ปรับจากเรียนในชั้นปีที่ ๓ ภาคต้น เป็น 
ภาคปลายของชั้นปีที่ ๒ 

ย้ายมาแทนรายวิชา 1704321 การ
เป็นผู้ประกอบการระหว่างประเทศ ที่
จะย้ายไปเรียนในเทอมปลายของชั้นปี



ที่ ๓  
1704321 การเป็นผู้ประกอบการ
ระหว่างประเทศ 

ปรับจากเรียนในชั้นปีที่ ๒ เป็นชั้นปีที่ ๓  เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรายวิชาด้าน
บริหารมากพอที่น ามาใช้ในรายวิชา
ผู้ประกอบการระหว่างประเทศได้ 

1707320 การบัญชีบริหาร ปรับจากเรียนในชั้นปีที่ ๓ เทอมปลาย
เป็น เทอมต้น 

ทดแทน 1704320 การจัดการธุรกิจ
ระหว่างประเทศ 

[รหัสวิชา]  [ชื่อวิชาภาษาไทย]    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่๖ การบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน  
    รายละเอียดท่ีระบุไว้ ใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๘ ๑. การประเมินประสิทธิผลของการสอน 
 ๑) ประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา  
 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา 
   
 
๒. สรุปผลการประเมินรายวิชา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



    - ผลการประเมิน แยกภาคการศึกษา  

 
 

ที่ รายวิชา ผลการประเมิน 

คะแนน ระดับ ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

๑ ๑๔๑๑ ๑๐๑ ภาษาไทยกบัการ
สื่อสาร 

๔.๔๓ ระดับมาก  

๒ ๑๔๑๑ ๑๐๔ ศิลปะการใช้ภาษาไทย ๔.๔๗ ระดับมาก  

๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการประเมินรายวิชาโดยนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 ๒) การประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน 
   
 
๒. สรุปผลการประเมินการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    - ผลการประเมิน 
     
 
๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการประเมินทักษะของอาจารย์ในการใช้แผนกลยุทธ์การสอน                  
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
 



๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๒. การด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา (ถ้ามี) 
 
ยังไม่ถึงช้ันปีท่ีจะออกฝึกประสบการณ์ภาคสนาม 
๑. ระบบและกลไกที่ด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา 
     - ระบบการคัดเลือกสถานประกอบการที่จะให้นักศึกษาเข้าไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาหรือฝึกงาน 
     - ระบบการติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาสหกิจศึกษา โดยมีส่วนร่วมของสถานศึกษา 
และสถานประกอบการหรือแหล่งฝึก 
 
๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึกประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา ในปี
การศึกษา ๒๕๕๗ 
    - จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม  
    - จ านวนแหล่งฝึกหรือสถานประกอบการที่เข้าร่วม     
 
๓. ปัญหาหรือข้อเสนอแนะท่ีส าคัญจากผลการผลการด าเนินการเกี่ยวกับการด าเนินการเกี่ยวกับการฝึก
ประสบการณ์ภาคสนามหรือสหกิจศึกษา  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 



๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๓.  
 
 
๒. การก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน (Senior project) 
 
ไม่มี  
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์
ที่ปรึกษาโครงงาน 
   
 
๒. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
     
     
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการก าหนดหัวข้อและการแต่งตั้งอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงงาน  ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๔. การก ากับติดตามความกา้วหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา 

  

๑. ประกาศ/แนวปฏิบัติ/ขั้นตอนที่หลักสูตรใช้เกี่ยวกับการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior 



project) ของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 
 

๒. รายงานผลการด าเนินงานเกีย่วกับการก ากับติดตามความก้าวหน้าในการท าโครงงาน (senior project) ของ
อาจารยท์ี่ปรึกษา 

 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบจากการด าเนินการในปีการศกึษา ๒๕๕๗ 
  
๕. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๔. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๕. การให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา (ถ้ามี) 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา รวมทั้งแหล่งทุน 
   
 
๒. รายงานการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการให้ทุนวิจัยและทุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยแก่นักศึกษา ในปีการศึกษา 
๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 



 
๖. การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
  ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ ได้ด าเนินการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาของหลักสูตร (Plan; P) ใน
การประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตร จากนั้นด าเนินการเรียนการสอนตามแผนที่ได้ก าหนดไว้ (Do, D)  
(MS_IBM57_5.2_1-001)  
 
ในระหว่างการเรียนการสอนในปีการศึกษานั้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้มีการประชุมกันเพ่ือหารือและประเมินว่าการ
ก าหนดอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ  มีความเหมาะสมและสอดคล้องหรือไม่ (Check; C) ซึ่งจากการประเมิน(ผลการ
เรียนและการสอบถามผู้เรียน) พบว่าอาจารย์ที่ได้ก าหนดให้ในรายวิชาต่างๆ มีความเหมาะสมแล้ว โดยไม่ต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้สอน แม้จะมีบางรายวิชาที่ผู้เรียนได้คะแนนกลางภาคไม่ค่อยดีนัก ซึ่งเป็นผลมาจากทั้งตัวผู้เรียน (การฟัง
ส าเนียงภาษายังไม่ดีนัก) และผู้สอน (เทคนิคต่างๆ ยังน้อย ด้วยสอนเป็นครั้งแรก) แต่เมื่อมีการให้ข้อมูล ผู้สอนมีการ
ปรับปรุง ผู้เรียนร่วมติว ท าให้ความเข้าใจเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นผู้สอนที่วางไว้ในแต่ละรายวิชาสามารถที่ท าหน้าที่ของตัวเอง
ต่อไปได้ (Act; A) (MS_IBM57_5.2_1-002) 
 
 
๒. รายงานการการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    การพิจารณาก าหนดผู้สอน 

 สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ มีการก าหนดผู้สอนที่ตรงตามคุณสมบัติเหมาะสมกับรายวิชาที่สอน มี
ความรู้และความช านาญในเนื้อหาวิชาที่สอน โดยมีการพิจารณาการมอบหมายรายวิชาให้กับอาจารย์ผู้สอนใน
การประชุมคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร และกรรมการวิชาการคณะ ตามล าดับ  

 
ในการพิจารณาการมอบหมายรายวิชา หลักสูตรค านึงถึงความหลากหลายในมุมมองและแนวคิดท่ีผู้เรียนควรจะ

ได้รับ จึงพยายามมอบหมายรายวิชาตามความช านาญของผู้สอน และ ในแต่ละภาคการศึกษา ไม่มีนักศึกษาที่ได้เรียน
กับอาจารย์ผู้สอนคนเดิมเกิน 2 วิชา 
 

รวมทั้งมีการก าหนดอย่างน้อย ๑ รายวิชาที่เชิญการเชิญวทิยากรพิเศษที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพมาให้ความรู้แก่
นักศึกษา และแลกเปลี่ยนกับอาจารย์ในหลักสูตร  
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา รายวิชาแกนบางรายวิชาที่สังกัดสาขาวิชาอ่ืน และจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนให้กับทุก
หลักสูตรของคณะ จะเผชิญปัญหาภาระงานสอนเกิน ท าให้อาจารย์ในสาขาดังกล่าวไม่สามารถจัดการเรียนการสอนให้
ได้ แต่หลักสูตรควรต้องด าเนินการตามแผน เพราะเป็นรายวิชาที่ผู้เรียนต้องเรียนผ่านก่อนถึงจะลงทะเบียนรายวิชา



ต่อไปได้  
นอกจากนี้ได้รับการบอกกล่าวจากอาจารย์พิเศษบางท่านขอหยุดรับสอนสักพัก แต่ในปีการศึกษานี้ท่านยังยินดี

ช่วยอยู่ เลยยังไม่ได้รับผลกระทบ   
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

หลักสูตรจึงได้มอบหมายให้อาจารย์ในหลักสูตรที่มีความรู้ความสามารถในรายวิชาดังกล่าวสอนแทน แต่ด้วยเป็นครั้ง
แรก จึงอ่อนประสบการณ์ ขาดเทคนิคการสอนที่หลากหลาย ท าให้เกิดผลต่อคะแนนสอบของผู้เรียน 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

จากผลที่ผู้เรียนได้คะแนนกลางภาคในบางรายวิชาไม่ค่อยดีนัก ซึ่งเป็นผลมาจากทั้งตัวผู้เรียน(การฟังส าเนียงภาษายัง
ไม่ดีนัก) และผู้สอน (เทคนิคต่างๆ ยังน้อย ด้วยสอนเป็นครั้งแรก) แต่เมื่อมีการให้ข้อมูล ผู้สอนมีการปรับปรุง ผู้เรียนเข้า
ร่วมติว รวมทั้งการจับส าเนียงเริ่มคุ้นชินมากขึ้น จึงท าให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียนเพิ่มมากข้ึน 

 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

ติดตาม ก ากับรายวิชาที่ต้องปรับปรุง สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ระหว่างคณาจารย์เพ่ือให้เกิดการพัฒนา และมองหาและสรรหาอาจารย์ผู้สอนที่มีความเหมาะสมทดแทนส าหรับกรณีที่
อาจารย์บางท่านไม่สะดวกตั้งแต่เนินๆ เพื่อให้การการบริหารจัดการการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  
 
 
๗. การก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียด
รายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ ได้มีการก ากับ ติดตามและตรวจสอบการจัดท ามคอ. 3 โดยใช้การประชุมอาจารย์
ประจ าหลักสูตร และการใช้การติดตามการจัดท า มคอ. 3 ที่ด าเนินการโดยฝ่ายวิชาการของคณะฯ เป็นหลักเวลา 
(Milestone) ในการจัดเตรียมมคอ. 3 และ 4 ให้ได้ตามข้อก าหนดต่างๆและท าการ upload ลงใน TQF Mapper ให้ได้
ตามเวลาที่ก าหนด (MS_IBM57_5.2_2-001) 

หลักสูตรมีการประเมินการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรตามรายละเอียดใน มคอ. 5  และมคอ.7 โดยมีประธาน
หลักสูตร เป็นผู้มีหน้าที่ขับเคลื่อน และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและคณะกรรมการอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นผู้
พิจารณา 
๒. รายงานการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗)  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้ด าเนินการจัดท ามคอ.๓  จัดท ารายงานมคอ.๕ และมคอ.๗ ทันตามเวลา
ที่ก าหนด 



 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการก ากับมาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา (มคอ. ๓ และ มคอ.๔) และการ
จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. ๕ และ มคอ.๗) ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

ปัญหาความเข้าใจในการจัดท ามคอ ๓, ๕, และ ๗ ที่อาจจะยังไม่ชัดเจนในบางประเด็น ส่งผลต่อระดับคุณภาพของ
มาตรฐานการท ารายละเอียดรายวิชา ซึ่งผลอาจจะมาจากแบบฟอร์มต่าง ๆ ยังไม่นิ่ง ยังมีการปรับเปลี่ยนแบบฟอร์ม 
นอกจากนี้การแปลความจากภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษ อาจจะสื่อคาดเคลื่อน เมื่ออธิบายให้แก่อาจารย์ชาวต่างชาติ 

หลายรายวิชาสอนโดยอาจารย์พิเศษ ซึ่งอาจจะไม่สะดวกในการจัดท า รายละเอียดรายวิชา  
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

พยายามศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นต่างๆ เพ่ือสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น  
 
อาจารย์ประจ ารับผิดชอบด าเนินจัดท ารายละเอียดรายวิชาแทนอาจารย์พิเศษ แต่ก็ยังมีประเด็นเรื่องความไม่เข้าใจ

เพราะผู้ท าไม่ได้สอน ผู้สอนไม่ใช่คนท า  
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

เพ่ือสร้างความเข้าใจในรายวิชาที่สอนโดยอาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจ าจึงมีการสอบถามจากผู้สอน ผู้เรียน และเข้า
สังเกตการณ์บ้าง  

 
๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

รายวิชาที่สอนโดยอาจารย์พิเศษ แล้วอาจารย์ประจ าที่รับผิดชอบต้องจัดท ารายละเอียดรายวิชาแทนอาจารย์พิเศษ 
อาจารย์ประจ าที่รับผิดชอบรายวิชาดังกล่าว ต้องประสานพูดคุย ชี้แจง ท าความเข้าใจกับอาจารย์พิเศษ ระหว่างการ
จัดการเรียนการสอน ควรมีการสอบถามจากผู้สอน ผู้เรียน และเข้าสังเกตการณ์บ้าง  
 

 
๘. กิจกรรม/โครงการพัฒนานักศึกษา 
 
๑. แผนด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 เช่น  

- การให้ความรู้และระดับชั้นความส าคัญในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการตามฐานข้อมูลที่ 
สกอ. รับรอง และการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร 

- การให้ความรู้เกี่ยวกับจรรยาบรรณนักวิจัย ปัญหาการคัดลอกผลงานวิจัย และปัญหาของวารสารที่ไม่มีคุณภาพ 
- การชี้แนะแหล่งทุนสนับสนุนการท าวิทยานิพนธ์และส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท าข้อเสนอโครงการที่มีโอกาสได้รับ

ทุนสนับสนุน 
- การเตรียมความพร้อมทางการเรียนแก่นักศึกษา (เช่น ความรู้พื้นฐานที่จ าเป็นต้องมีก่อนเข้าโปรแกรม 

ภาษาอังกฤษ 
 



๒. รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม/โครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 

๔. รายงานผลการปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
๙. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร 
    รายละเอียด ใน มคอ. ๒ หมวดที่ ๕ หลักเกณฑ์ในการประเมินผลนักศึกษา ข้อ ๒ กระบวนการทวนสอบมาตรฐาน
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา  
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับกระบวนการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับรายวิชาและ
ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ทั้งระดับ
รายวิชาและระดับหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 



๑๐. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียน
ของนักศึกษา     
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนของนักศึกษา              
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๑๑. การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
 
๑. หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระ  
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
    จ านวนนักศึกษาท่ีสอบวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ 
    จ านวนวิทยานิพนธ์ที่มีผลประเมินระดับต่างๆ  
 
๓. ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญในการด าเนินงานเกี่ยวกับการประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ              
ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 



 
 
๔.  แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการแก้ปัญหา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

 
๑๒. การประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 
๑. แนวปฏิบัติ และข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน 
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการประเมินประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับต่อ
สัมฤทธิผลของการสอนและผลการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน 

แนวทางการแก้ไข/ปรับปรุง 

๑.   คุณธรรม จริยธรรม 
-  

 

๒.  ความรู้ 
-  

 

๓. ทักษะทางปัญญา 
-  

 

๔. ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
และความรับผิดชอบ 
-  

 

๕. ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการสื่อสารและ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-  

 

๖. ทักษะพิสัยหรือทักษะอ่ืน ๆ  



- 
 

๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๑๓. การจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
๑. แนวปฏิบัติและข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของ
หลักสูตรที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วม 
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการจัดหาและจัดให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 
๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
๑๔. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
๑. แนวปฏิบัติและข้ันตอนของหลักสูตรที่ด าเนินการเกี่ยวกับการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตร 
 
 
๒. รายงานการด าเนินการเกีย่วกับการการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อส่ิงสนับสนุนการ
เรียนรู้ของหลักสูตร  ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
     
 



๕. รายงานผลการทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินการ ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 

๖. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ ๗  สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

๑. ความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 

๒. ความพึงพอใจของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 



    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของบัณฑิตการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของบัณฑิตต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานในปกีารศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตรของนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของนักศึกษาต่อ
การบริหารจัดการหลักสูตร   ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 



๔. ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
 

๑. เขียนอธิบายระบบและกลไกที่หลักสูตรใช้ในการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหาร
จัดการหลักสตูร  
    - ผู้รับผิดชอบ 
    - รูปแบบที่ใช้  :  แบบสอบถาม / กิจกรรมกลุ่ม / วิธีการอื่นๆ 
    - การด าเนินงาน : จ านวนแบบสอบถาม      
๒. ผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลกัสูตร  
 
๓. ปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร  
 
๔. รายงานผลการปรับปรุงหรือพัฒนาการด าเนินงาน ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 
๕. แผนกลยุทธ์หรือแนวทางการด าเนินการในปีการศึกษา ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 
๕. ผลการด าเนินการของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

๑. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ ๘๐ มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรฯ ได้จัดให้มีการ
ประชุมจ านวน 5 ครั้ง โดยมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าประชุมเกินร้อยละ 80 ทุกครั้ง 

๒. มีรายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๒ ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือมาตรฐานสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) 

หลักสูตรฯ มีเอกสาร มคอ. 2 ที่ผ่านการรับรอง
จากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
(รับทราบการแก้ไขตามค าแนะน าของสกอ.) 

๓. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม  (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. ๓ และมคอ. ๔  อย่างน้อยก่อนการ
เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้
ด าเนินการจัดท ามคอ.๓ ทุกรายวิชา ทันตาม
เวลาที่ก าหนด 

๔. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้



ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ  มคอ. ๕ 
และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

ด าเนินการจัดท ารายงานมคอ.๕ ทุกรายวิชา ทัน
ตามเวลาที่ก าหนด 

๕. จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตรตามแบบ มคอ. ๗ 
ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา 

หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศได้
ด าเนินการจัดท ารายงานมคอ.๗ ทันตามเวลาที่
ก าหนด 

๖.  มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ที่ก าหนดใน มคอ. ๓ และ มคอ. ๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

หลักสตูรได้ด าเนินการทวนสอบรายวิชา 1701110, 
1702210, 1703360, 1704400, 1707100 ส าหรบั
ภาคต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗  

๗.  มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู้จากผลการประเมินการด าเนินงานที่
รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

[คลิกพิมพ]์  

๘. อาจารย์ใหม่ทุกคน(ถ้ามี) ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

[คลิกพิมพ]์  

๙. อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกท่านได้รับการ
พัฒนาทางวิชา (อบรม/สัมมนา/เข้าร่วมประชุม
วิชาการท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ) 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง (ร้อยละ ๑๐๐) 

๑๐. จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน(ถ้าม)ี ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

บุคลากรสายสนับสนุนได้รับการพัฒนาวิชาการ 
ทั้งหมด (ร้อยละ ๑๐๐) 

๑๑. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๕๑ จาก คะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

[คลิกพิมพ]์  

๑๒. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า ๓.๕๑  จากคะแนนเต็ม ๕.๐๐ 

[คลิกพิมพ]์  

๑๓.   

 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่ ๘  การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร  
 



๑.  การเปลี่ยนแปลงภายในมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 
[คลิกพิมพ์]  มีหรือไม่มี  ถ้ามีอธิบายรายละเอียด 

๒.  การเปลี่ยนแปลงภายนอกมหาวิทยาลัย (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง ๒ ปีท่ีผ่านมา 
[คลิกพิมพ์]  มีหรือไม่มี  ถ้ามีอธิบายรายละเอียด 

๓. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการหลักสูตร 
ปัญหาอุปสรรคในการบริหาร

จัดการหลักสูตร 
ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน

อนาคต 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

หมวดที ่ ๙  แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 
๑.  ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีท่ีผ่านมา   
 

แผนการด าเนินการ ก าหนดเวลา 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ ผลการด าเนินการ  
ส าเร็จ/ไม่ส าเร็จ

ตามแผน 

เหตุผลที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  

 

๒.  ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 ๒.๑  ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร  :  [คลิกพิมพ์] ( จ านวนหน่วยกิต  รายวิชาแกน  รายวิชาเลือก ฯ ) 
 ๒.๒  ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา  :  [คลิกพิมพ์]  (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเนื้อหาในรายวิชา   การ
เปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชา  ฯ) 
 ๒.๓ กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  :  [คลิกพิมพ์]  

 
๓.  แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปี  

แผนการด าเนินการ ก าหนดเวลาที่คาดว่าจะ 
แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 

[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  
[คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ์]  [คลิกพิมพ]์  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

วัน เดือน ปี ที่รายงาน 
 

ขอรับรองว่าข้อความในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร....................................ถูกต้อง     เป็นความ
จริงทุกประการ 

 
1. .................................................................... ประธานหลักสูตร วันที่......................... 

(..................................................................) 

2. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................

(..................................................................) 

3. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................

(..................................................................) 

4. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................

(.......................................................... ........) 

5. .................................................................... อาจารย์ประจ าหลักสูตร วันที่.........................

(..................................................................) 

 
 

 
.................................................. 

      (....................................................................) 
                           ต าแหน่ง  หัวหน้าภาควิชา/สาขาวิชา/รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 
 
              .................................................. 

      (....................................................................) 
              ต าแหน่ง  คณบดีคณะ........................  

     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 
 



         ขอรับรองความถูกต้องของข้อมูล 
 
 

              .................................................. 
      (....................................................................) 

            ต าแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  
     วันที่ รายงานภายใน 30 วันหลังสิ้นภาค/และ หลัง 60 วัน หลังส้ินปีการศึกษา 

 
 


