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บทสรุปสําหรับผูบริหาร 

 
 

1. บทนํา    
 
ปรัชญา มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูควบคูกับทักษะการฝกประสบการณวิชาชีพในดานการบริการลูกคาท่ี

ทันตอการเปลี่ยนแปลง มีทัศนคติท่ีดีตอวิชาชีพ มีจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสังคม โดยเนนความเอาใจใส
ในรายละเอียด ความมุงม่ันในสายวิชาชีพ การบริการอยางสรางสรรค และความนาเชื่อถือของบัณฑิตท่ีตรงตาม
ความตองการของภาคธุรกิจในประเทศไทย 
 
 วัตถุประสงคของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา 
   เพ่ือสรางบัณฑิตใหมีคุณลักษณะและคุณสมบัติ ดังนี้ 

• มีคุณธรรม จริยธรรม จิตบริการและความรับผิดชอบตอสังคม 

• มีความรอบรูทางวิชาการ และทักษะในศาสตรของการบริการลูกคา มีความสามารถในการ
ใหบริการ และบริหารจัดการดานการบริการลูกคา  

• มีบุคลิกภาพดี สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนในทุกระดับไดอยางเหมาะสม สามารถพัฒนา
ตนเอง ท้ังดานความรูและทักษะวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

• มีประสิทธิภาพในการทํางานดวยตนเองและการทํางานรวมกับผูอ่ืน 

• มีความเขาใจในความแตกตางของวัฒนธรรมของคนหลายเชื้อชาติ 

• มีความรูและความสามารถในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน และทักษะในการใช
ขอมูลการสื่อสารดานการบริการลูกคา 

 
หลักสูตรไดรับการพัฒนาภายใตความรวมมือกับผูใชบัณฑิตโดยตรง คือ บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด 

(มหาชน) เพ่ือผลิตบัณฑิตใหตรงกับความตองการของผูใชบัณฑิต อีกท้ังบัณฑิตสามารถเปนกําลังแรงงานท่ีสําคัญ
ในภาคการบริการลูกคาสัมพันธสําหรับธุรกิจโทรคมนาคมและการสื่อสารของประเทศ การดําเนินการ การ
บริหาร และการจัดการหลักสูตร ดําเนินการโดย อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และเจาหนาท่ีประจําหลักสูตร 
สําหรับอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรมีการหารือและประสานงานอาจารยผูสอน
เปนรายภาคเรียน ท้ังนี้ในบางรายวิชาโดยเฉพาะหมวดวิชาเฉพาะดาน ไดเชิญทีมวิทยากรผูเชี่ยวชาญจากคูความ
รวมมือทางวิชาการรวมกันดําเนินการ บริหาร และจัดการการเรียนการสอน เพ่ือผลิตบัณฑิตใหไดตรงตามความ
ตองการของผูใชบัณฑิต 

การประเมินตนเองตามผลการดําเนินงานของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําปการศึกษา 2559 มีผลการดําเนินงาน “ไดมาตรฐาน”ตาม
มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแหงชาติ มีระดับคุณภาพอยูในระดับ ดี (3.32 คะแนน)  
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หมวดท่ี 1 ขอมลูท่ัวไป 
 

1.1 รหัสหลกัสูตร 25551651101758  
 มี มคอ.1 
 ไมมี มคอ.1 

 
1.2 วันทีส่ภามหาวิทยาลยัใหความเห็นชอบหลักสตูร 27 เมษายน 2555 
       วันที/่ภาคการศึกษาที่เปดสอน 11 มิถุนายน 2555 ภาคการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2555  
 
1.3 วันที่นําสงหนังสือแจง สกอ. เพ่ือรับทราบการเห็นชอบหลักสูตร 4 ตุลาคม 2555 
 
1.4 สถานที่จัดการเรียนการสอน 

   ในมหาวิทยาลัย 

 
1.5 อาจารยประจําหลักสูตร  
 1.5.1 รายชื่ออาจารยประจําหลักสูตร ที่ระบใุน มคอ.2 จนถึงปจจุบัน 

ท่ีระบุใน มคอ.2 
ปจจุบัน 

ในมหาวิทยาลัย 

หลักฐานการเปลี่ยนแปลง 

1. ดร.สิรินาถ  แพทยังกุล 1. ดร.สริินาถ  แพทยังกุล  
2. ดร.ราเชนทร บุญลอยสง 2. ดร.ราเชนทร บุญลอยสง  
3. ดร.เฟองฟา  เปนศิริ 3. ผศ.ปริศนา มั่นเภา ศธ. 0566.01/3694 
4. อ.ธีร  โสตถิโกมล 4. ดร.จิรสัย จิรศิริรศัม ศธ. 6714/26 
5. ดร.ชญานันท  เกิดพิทักษ 5. อ.ภัทรานิษฐ ศุภกิจโกศล ศธ. 6714/428 

 
1.5.2 ขอมูลประวัติการศึกษาอาจารยประจําหลักสตูรปจจบุนั  

รายชื่ออาจารย
ประจําหลักสูตร

ปจจุบัน 

ระดับ
การศึกษา 

ที่จบ 

ปที่จบ
การศึกษา 

(พ.ศ.) 

ชื่อหลักสูตร          
ที่จบการศึกษา 

กลุม
สาขาวิชา   

ที่จบ 
ตาม ISCED 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบัน 
ที่จบการศึกษา 

1. ดร.สิรินาถ   
แพทยังกุล 
 

ตรี ค.ศ. 1993 B.B.A. สังคมศาสตร Hotel 
Management 

Assumption 
University, 
Thailand 

โท ค.ศ. 1997 M.S.A. (Master of 
Science in 
Administration) 

สังคมศาสตร  Saint Michael 
College, 
United Stage 
of America 

เอก ค.ศ. 2011 D.B.A. (Doctor of 
Business 
Administration)  

สังคมศาสตร  Curtin 
University of 
Technology, 
Australia 
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รายชื่ออาจารย
ประจําหลักสูตร

ปจจุบัน 

ระดับ
การศึกษา 

ที่จบ 

ปที่จบ
การศึกษา 

(พ.ศ.) 

ชื่อหลักสูตร          
ที่จบการศึกษา 

กลุม
สาขาวิชา   

ที่จบ 
ตาม ISCED 

สาขาวิชา 
ที่จบการศึกษา 

ชื่อสถาบัน 
ที่จบการศึกษา 

2. ดร.ราเชนทร  
บุญลอยสง 
 

ตรี 2545 วท.บ.  สังคมศาสตร วิทยาการ
คอมพิวเตอร 
(เกียรตินิยม
อันดับ 1) 

สถาบนัราชภัฏ
สวนดุสติ 

เอก ค.ศ. 2009 D.B.A. 
(Doctor of 
Business 
Administration) 

สังคมศาสตร  The University 
of Newcastle, 
Australia 

3. ผศ.ปริศนา  
มั่นเภา 

ตรี 2534 ศ.บ. สังคมศาสตร  มหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร 

โท ค.ศ. 2010 
 
 
 
ค.ศ. 2000 

M.B.A. (Supply 
Chain 
Management) 
 
 
M.B.A. (Master of 
Business 
Administration) 

สังคมศาสตร  University of 
Dallas, United 
States of 
America 
Assumption 
University, 
Thailand 

4. ดร.จิรัสย 
ศิรศิริรัศม 
 

ตรี ค.ศ. 2000 B.Sc.  
 

สังคมศาสตร Architecture Manuel L. 
Quezon 
University, 
Philippines. 

โท ค.ศ. 2003 M.M.  
 
 

สังคมศาสตร  Technological 
University of 
the 
Philippines, 
Philippines. 

เอก ค.ศ. 2006 Ph.D.  
 

สังคมศาสตร Management Adamson 
University, 
Philippines 

5. อ.ภัทรานิษฐ  
ศุภกิจโกศล 

ตรี 2524 บธ.บ.  
 

สังคมศาสตร การจัดการ
การเงิน 

วิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย 

โท 2532 วท.ม. สังคมศาสตร เศรษฐศาสตร
เกษตร 

มหาวิทยาลยั 
เกษตรศาสตร 

สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
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1.6 การกํากับใหเปนไปตามมาตรฐาน (สกอ. 1.1) 
 

เกณฑการประเมิน ขอ 1. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ณ สิ้นรอบปการศึกษาที่ประเมิน) 
 

ลําดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา  
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วัน/เดือน/ป เร่ิมตน
เปนอาจารยประจาํ

หลักสูตร 

หมายเลขบัตร
ประชาชน 

1 นาวสาวสิรินาถ  แพทยังกุล D.B.A. (Doctor of 
Business Administration) 
Curtin University of 
Technology, Australia 
M.S.A. (Master of 
Science in 
Administration )  
Saint Michael College, 
United Stage of 
America 
B.B.A. (Hotel 
Management) 
Assumption University, 
Thailand 

อาจารย  สาขาท่ีตรง 
 สาขาท่ีสัมพันธ

กับสาขาท่ีเปด
สอน 

3 1009 0131 XXXX 

2 นายราเชนทร  บุญลอยสง 
 

D.B.A. 
(Doctor of Business 
Administration) 
The University of 
Newcastle, Australia 
วท.บ. (วิทยาการ
คอมพิวเตอร) 
(เกียรตินิยม  อันดบั 1)  
สถาบันราชภฏัสวนดุสิต 

อาจารย  สาขาท่ีตรง 
 สาขาท่ีสัมพันธ

กับสาขาท่ีเปด
สอน 

3 1020 0208 XXXX 

3 นางสาวปริศนา  มั่นเภา M.B.A. (Supply Chain 
Management) 
University of Dallas, 
United States of 
America 
M.B.A. (Master of 
Business Administration) 
Assumption University, 
Thailand 
เศรษฐศาสตรบัณฑติ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ผูชวย

ศาสตราจารย 

 สาขาท่ีตรง 
 สาขาท่ีสัมพันธ

กับสาขาท่ีเปด
สอน 

5 1009 9906 XXXX 

4 นายจิรสัย จิรศริิรัศม Ph.D. (Doctor of 
Philosophy in 
Management) 
Adamson University, 
Philippines 

อาจารย  สาขาท่ีตรง 
 สาขาท่ีสัมพันธ

กับสาขาท่ีเปด
สอน 

3 1101 0227 XXXX 
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ลําดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา  
ตําแหนงทาง

วิชาการ 

วัน/เดือน/ป เร่ิมตน
เปนอาจารยประจาํ

หลักสูตร 

หมายเลขบัตร
ประชาชน 

M.M. (Master in 
Management 
Technological) 
University of the 
Philippines, Philippines 
B.Sc. (Bachelor of 
Science in 
Architecture) 
Manuel L. Quezon 
University, Philippines 

5 นางภัทรานิษฐ  ศุภกิจโกศล 
   

วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
บธ.บ. (การจัดการการเงิน) 

วิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 

อาจารย   สาขาท่ีตรง 
 สาขาท่ีสัมพันธกับ

สาขาท่ีเปดสอน 

3 1002 0167 XXXX 
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เกณฑการประเมิน ขอ 2. คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร (ปริญญาตรี) 

ลําดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
สาขาท่ีตรงหรือสัมพันธ 

กับสาขาท่ีเปดสอน 
1 นาวสาวสิรินาถ  แพทยังกุล D.B.A. (Doctor of Business 

Administration) Curtin University of 
Technology, Australia 
M.S.A. (Master of Science in 
Administration )  
Saint Michael College, United Stage 
of America 
B.B.A. (Hotel Management) 
Assumption University, Thailand 

อาจารย  สาขาท่ีตรง 
 สาขาท่ีสัม พันธ กับ

สาขาท่ีเปดสอน 

2 นายราเชนทร  บุญลอยสง 
 

D.B.A. 
(Doctor of Business Administration) 
The University of Newcastle, 
Australia 
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร) 
(เกียรตินิยมอันดับ 1)  
สถาบันราชภฏัสวนดุสิต 

อาจารย  สาขาท่ีตรง 
 สาขาท่ีสัม พันธ กับ

สาขาท่ีเปดสอน 

3 นางสาวปริศนา  มั่นเภา M.B.A. (Supply Chain Management) 
University of Dallas, United States of 
America 
M.B.A. (Master of Business 
Administration) 
Assumption University, Thailand 
เศรษฐศาสตรบัณฑติ
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

ผูชวยศาสตราจารย  สาขาท่ีตรง 
 สาขาท่ีสัม พันธ กับ

สาขาท่ีเปดสอน 

4 นายจิรสัย จิรศริิรัศม Ph.D. (Doctor of Philosophy in 
Management) 
Adamson University, Philippines 
M.M. (Master in Management 
Technological) University of the 
Philippines, Philippines 
B.Sc. (Bachelor of Science in 
Architecture) 
Manuel L. Quezon University, 
Philippines 

อาจารย  สาขาท่ีตรง 
 สาขาท่ีสัม พันธ กับ

สาขาท่ีเปดสอน 

5 นางภัทรานิษฐ  ศุภกิจโกศล 
   

วท.ม. (เศรษฐศาสตรเกษตร) 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 
บธ.บ. (การจัดการการเงิน) 
วิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 

อาจารย  สาขาท่ีตรง 
 สาขาท่ีสัมพันธ กับ
สาขาท่ีเปดสอน 
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อาจารยผูสอน 

ลําดับ ชื่อ – สกุล วุฒิการศึกษา 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
ภาคเรียน  
1-2/2559 

หมายเลขบัตร
ประชาชน 

1 นายราเชนทร  บุญลอยสง เอก อ. 15 ส.ค. 59 310200208XXXX 
2 นางสาวนิตยา  ทวีชีพ เอก อ. 15 ส.ค. 59 336990016XXXX 
3 นางรชันี  ปุณโณทก เอก อ. 15 ส.ค. 59 324040011XXXX 
4 นายธนพล  ศิริประสพโสธร โท ผศ. 15 ส.ค. 59 310170097XXXX 
5 นางสาวสุพัตรา  สถาพรประดิษฐ โท อ. 15 ส.ค. 59 314070004XXXX 
6 นายณัฐพงศ  โกสุมาศ โท อ. 15 ส.ค. 59 310090246XXXX 
7 นางสาวกัญญทอง  หรดาล โท อ. 15 ส.ค. 59 510170006XXXX 
8 นางสาวพรพิมล  ลอแท โท อ. 15 ส.ค. 59 331040116XXXX 
9 นางสาวสิรินาถ  แพทยังกุล เอก อ. 15 ส.ค. 59 325060010XXXX 
10 นายธีร  โสตถิโกมล โท อ. 15 ส.ค. 59 330220025XXXX 
11 นางสาววิภาดา  มุกดา โท ผศ. 15 ส.ค. 59 312060010XXXX 
12 นายพรภัทร  อินทรวรพัฒน เอก อ. 15 ส.ค. 59 310160063XXXX 
13 นายสุรศักดิ์  แสงเย็น โท ผศ. 15 ส.ค. 59 310090389XXXX 
14 นางสาวปริศนา  ม่ันเภา โท ผศ. 15 ส.ค. 59 510099906XXXX 
15 นางสาวพิษฐา  พงษประดิษฐ โท อ. 15 ส.ค. 59 360990068XXXX 
16 นางภัทรานิษฐ ศุภกิจโกศล โท อ. 15 ส.ค. 59 310020167XXXX 
17 นางสาวปทุมพร  โพธิ์กาศ โท อ. 15 ส.ค. 59 310140133XXXX 
18 นางสาวกนกวรรณ  รุงอรุณพิศาล โท อ. 16 ม.ค. 60 365990074XXXX 
19 นางสาวอิสรีย บอวารี โท อ. 16 ม.ค. 60 371990029XXXX 
20 นายรุงโรจน  เย็นชัยพฤกษ โท ผศ. 16 ม.ค. 60 310170141XXXX 
21 นางสาวสุชาดา  คุมสลุด โท อ. 16 ม.ค. 60 310140180XXXX 
22 นายธนภูมิ  มาประเสริฐ โท อ. 16 ม.ค. 60 325020098XXXX 
23 นางสาวมะลิ  ชาร ี โท อ. 16 ม.ค. 60 543059002XXXX 
24 นายวิทยา  ศิริพันธวัฒนา เอก อ. 16 ม.ค. 60 390980049XXXX 

 
   

ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี

กําหนด 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบริการลูกคา เปนหลักสูตรใหม พ.ศ. 
2555 (หลักสูตร 4 ป ) โดยได รับการ
อ นุ มั ติ ใ ห ค ว า ม เห็ น ช อ บ จ า ก
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ 
ค รั้ ง ท่ี  4(45)/2555 เ ม่ื อ วั น ท่ี  27 
เมษายน 2555 และดําเนินการเปดรับ
นักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2555 
จน ถึ งป จจุ บั น  ซ่ึ งจ ะค รบ รอบการ

1. รายละเอียดหลักสูตร 
(มคอ.2) ท่ี สกอ. 
ประทับตรารับทราบการ
ใหความเห็นชอบการให
ความเห็นชอบหลักสูตร 
เม่ือวันท่ี 4 ต.ค. 2555 

2. หนังสือนําท่ี สกอ. แจง
รับทราบหลักสูตร เลขท่ี 
ศธ0506(5)/15429 

3. ผลการรับรอง คุณวุฒิ
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ี
กําหนดไมเกิน 5 ป ในป พ.ศ. 2560 ซ่ึง
อยู ใน ระหว างดํ า เนิ น การป รับปรุ ง
หลักสูตร โดยมีการประชุมรวม กับ
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกซ่ึงเปนผูบริหาร 
ผู เชี่ ยวชาญ จากคูความรวมมือทาง
วิชาการ บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น เม่ือวัน
ศุ ก ร ท่ี  2 5  ธั น ว าค ม  2558  โด ย มี
สาระสําคัญในการพัฒนารายละเอียด
ของรายวิชาและคําอธิบายรายวิชา เพ่ือ
สรุปเปน(ราง) ขอมูลท่ีนําเสนอเพ่ือการ
ปรับปรุงตอไป และไดมีการประชุมอีก
ครั้งเพ่ือวิพากษหลักสูตรท่ีปรับปรุงใหม
โดยผูทรงคุณวฒิภายนอก ไดแก นายก
สมาคมการคาธุรกิจศูนยบริการทาง
โทรศัพทไทย ผูจัดการสถาบันวิชาการที
โอที ผูจัดการท่ัวไปฝายบริการลูกคา 
จากบริษัท บราเดอร คอมเมอรเชียล 
(ป ร ะ เท ศ ไท ย ) จํ า กั ด  แ ล ะ  ร อ ง
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคล จาก
บริษัท ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 
เม่ือวันจันทรท่ี 1 กุมภาพันธ 2559 เพ่ือ
สรุปผลการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร 
 
ตอมาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณ ฑิต 
สาขาวิชาการบริการลูกคาไดทบทวน
เนื้ อหารายวิชา ท่ี เป ดสอน เทียบ กับ
หลักสูตรในตางประเทศ และพบวา
ในชวงท่ีผานมามีศาสตรดานการบริการ
ใหม ๆ ท่ีจะเปนประโยชนแกนักศึกษาใน
อนาคตจึงพิจารณาเพ่ิมรายวิชาเลือกท่ี
ทันสมัยมากข้ึน เชน วิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือการบริการลูกคา วิชาการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการตอบโตทางธุรกิจ 
และวิชานวัตกรรมในกระบวนการ
บริการ เปนตน จากนั้นนําเสนอราง
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบริการลูกคา(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 

สาขา“บริหารธุรกิจ”ทาง
“การบริการลูกคา” โดย
สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
เลขท่ีรับรอง นร
1004.3/267 ลงวันท่ี 10 
มิถุนายน 2557  

4. คําสั่งกรรมการพัฒนา
หลักสูตร 

5. คําสั่งกรรมการวิพากษ
หลักสูตร 

6. รายงานการประชุมการ
พัฒนาหลักสูตร (25 ธ.ค. 
58) 

7. รายงานการประชุมการ
วิพากษหลักสูตร (1 ก.พ. 
59) 
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ขอ เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

2560) ตอคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังนี้ 
- คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ
จัดการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุม
ครั้งท่ี 1(4)/2560 ในวันท่ี 27 มกราคม 
2560 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสุตรฯ 
พิ จ า ร ณ า ใน ก า ร ป ร ะ ชุ ม  ค รั้ ง ท่ี 
1(1)/2560 ในวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 
- คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณา
เห็นชอบหลักสูตรฯในการประชุมครั้งท่ี 
2(8)/2560 ในวัน ท่ี  14 กุมภาพันธ 
2560 
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสุตรใน
ก า ร ค รั้ ง ท่ี  2 (8 )/2 5 6 0  วั น ท่ี  2 8 
กุมภาพันธ 2560 

 
 

การประเมินตนเอง 
ตัวบงช้ี  ผลการดําเนินงาน ผลการประเมินตามเกณฑมาตรฐาน 

1.1 3 ขอ ผาน 
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หมวดท่ี 2 อาจารย 
 

อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีตอไปนี้(สกอ. 4.1,4.2,4.3) 
ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

การบริหารและพัฒนา
อาจารย (สกอ. 4.1)  
ประเด็นการประเมิน 
- การรับและแตงตั้ง
อาจารยประจาํหลักสูตร 
 
- การบริหารอาจารย 
เพื่อใหมีความรูในเร่ือง
มาตรฐานการอุดมศึกษา 
และเกณฑมาตรฐานที่
เก่ียวของ สามารถปฏิบัติ
หนาที่ของอาจารย
ครบถวนตามพนัธกิจ 
และนอกเหนือจากการทํา
หนาที่สอน เชน การให
คําปรึกษา รวมพฒันา
หลักสูตร เปนตน 
 
- การสงเสริมและพฒันา
อาจารย  

     หลักสูตรไดจัดทําแผนอัตรากําลัง หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พ.ศ. 2556 
- 2560 (ฉบับปรับปรุง) นอกจากนี้ยังดําเนินการใน
ประเด็น ดังตอไปนี้ 
การรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร 
 ระบบและกลไก 
1. อาจารยประจําหลักสูตรประชุม พิจารณ า

ทบทวนภาระงานของอาจารยประจําหลักสูตร
และอาจารยผูสอน 

2. พิจารณาอาจารยประจําหลักสูตรตามความ
เหมาะสมจากบุคลากรภายในหลักสูตรกอน 
หากไมมีผูใดท่ีเหมาะสมตองดําเนินยื่นเรื่องเพ่ือ
ขอรับสมัครตามข้ันตอนของมหาวิทยาลัยตอไป 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมพิจารณา
การสรรหาอาจารยป ระจํ าหลั กสู ต รจาก
บุคคลากรภายในของมหาวิทยาลัย 

3. เม่ือไดผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวนตามตําแหนง ตอง
ยื่นเรื่องไปยังคณะกรรมการวิชาการประจําคณะ
และสงตอไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ท ะเบี ยน เพ่ื อตรวจสอบ คุณ สมบั ติ ค ว าม
เหมาะสม ถาหากเห็นวาไมเหมาะสมใหสงกลับ
มายั งหลักสูตร เพ่ือแก ไข ใหม  ห ากเห็ นว า
เหมาะสมสํานักสงเสริมวิชาการฯ จะนําเสนอ
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจาณา
เห็นชอบ 

4. เม่ือสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแลว สํานัก
สงเสริมวิชาการฯ จะตองดําเนินการสงรายชื่อ
อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ห ลั ก สู ต ร ชุ ด ให ม ไป ยั ง
คณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณารับทราบ
การใหความเห็นชอบ หลักสูตรพิจารณาจาก
คุณ วุฒิ และประสบการณ  รวม ถึงผลการ
ดําเนินงานท่ีไดรวมดําเนินการกับหลักสูตรมา
โดยตลอด ซ่ึงมีความเหมาะสมและความ
รับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมายเปนอยางดี 
จึ งดํ า เนิ นการแต ง ต้ั ง เป นอาจารยป ระจํ า

4.1.1 หนังสือฉบับท่ี 153/2559 วันท่ี 
30 มิถุนายน 59 เรื่องการ
เปลี่ยนแปลงประธานหลักสตูร
และกรรมการบริหารหลักสูตร 

4.1.2 หนังสือฉบับท่ี 3785/2559 
วันท่ี 29 กรกฎาคม 59 เรื่อง
การแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

4.1.3 หนังสือฉบับท่ี 1033/2559 
วันท่ี 8 มีนาคม 60 เรื่อง แตงตั้ง
ประธานหลักสูตร และอาจารยผู
รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต 

4.1.4 รายงานการประชุมระดับ
หลักสูตรฯ ครั้งท่ี 6(34) วันท่ี 
21 มิถุนายน 59 วาระท่ี 5.2 
เรื่องการพิจารณาอาจารย
ประจําคณะมาเปนอาจารย
รับผิดชอบหลักสูตรฯ  

4.1.5 รายงานการประชุมระดับ
หลักสูตรฯ ครั้งท่ี 8(36) วันท่ี 2 
สิงหาคม 59 วาระท่ี 4.1  

4.1.6 รายงานการประชุมระดับ
หลักสูตรฯ ครั้งท่ี 10(38) วันท่ี 
1 พฤศจิกายน 59 วาระท่ี 3.1  

4.1.7 รายงานการประชุมระดับ
หลักสูตรฯ ครั้งท่ี 1(40) วันท่ี 5 
มกราคม 60 วาระท่ี3.1   

4.1.8 รายงานการประชุมระดับ
หลักสูตรฯ ครั้งท่ี 11(39)/2559 
วันท่ี 8 ธันวาคม 59 วาระท่ี 4.1 
เรื่องการพิจารณาและ
เปลี่ยนแปลงกรรมการบริหาร
หลักสูตร  

4.1.9 รายงานการประชุมระดับ
หลักสูตรฯ ครั้งท่ี 2(41)/2560 
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ห ลั ก สู ต ร  โด ย ดํ า เนิ น ก า รต าม ระ เบี ย บ
มหาวิทยาลัย 

ผลการดําเนินงาน รอบท่ี 1 
1. มีการจัดประชุมเพ่ือสํารวจภาระงานของอาจารย

ประจําหลักสูตรและอาจารยผูสอนของอาจารยแต
ละทานเพ่ือใหสอดคลองเหมาะสมกับสถานการณ
ปจจุบัน ซ่ึงในการประชุมฯ ประจําเดือนสิงหาคม 
2559 มีเปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารหลักสูตร คือ 
ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร อาจารย
รา เช น ท ร  บุ ญ ลอยส ง เป ลี่ ย น สถ าน ะ เป น 
รองคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 

2. จากการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเดือน
สิ งห าคม  2559 กํ าหน ด ให มี ก าร พิ จ ารณ า
กรรมการบริหารหลักสูตรตามความเหมาะสมจาก
บุคลากรภายในหลักสูตรกอน โดยประธานแจงให
ท่ีประชุมรับทราบเก่ียวกับระบบการรับและแตงตั้ง
กรรมการบริหารหลักสูตรใหม ดังนี้ 
2.1  ก า ร พิ จ า ร ณ า คั ด เ ลื อ ก ป ร ะ ธ า น

กรรมการบริหารหลักสูตร โดยพิจารณาจาก
คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร ซ่ึงท่ีมี
ประชุมมีมติ เลือก อาจารยภัทรานิษฐ ศุภกิจ
โกศล ดํารงตําแหนงประธานกรรมการบริหาร
หลักสูตร 

2.2 เสนอแตงตั้งกรรมการบริหารหลักสูตร 
2.3 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ตรวจสอบ

คุณสมบัติอาจารยประจํ าหลักสูตรและ
พิจารณารับรอง หลังจากนั้นนําเสนอเพ่ือขอ
แตงตั้ งกรรมการบริหารหลักสูตรตอสภา
วิชาการของสถาบัน 

2 .4  เ ม่ื อ ส ภ าวิ ช าก ารข อ งส ถ าบั น อ นุ มั ติ 
ดําเนินการออกคําสั่งแตงตั้งของมหาวิทยาลัย 

2.5 เสนอขออนุมัติแตงตั้งอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัยของสถาบัน 

2.6 เม่ือสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ แลวนําเสนอตอ
สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ 
(สกอ.)  

     ซ่ึงท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตรพิจารณา
เห็นวา อาจารยภัทรานิษฐ ศุภกิจโกศลเปนผู
ท่ี มี คุ ณ ส ม บั ติ เห ม า ะ ส ม จึ ง เส น อ ให 

วันท่ี 20 กุมภาพันธ 60 วาระท่ี 
4.5 เรื่องบทบาทหนาท่ีการ
รับผิดชอบของอาจารยใน
หลักสูตร 

4.1.10 คําสั่งท่ี 2456/2560 ลงวันท่ี 1 
มิถุนายน 2560 เรื่องการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย 



11 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

อาจารยภัทรานิษฐ ศุภกิจโกศลเปนอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตร 

3 .ห ลั ก สู ต ร เส น อ เรื่ อ ง  ก าร เป ลี่ ย น แป ล งให 
อาจารยภั ทรานิษฐ  ศุภ กิจโกศล เป นอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรแทน ดร.ชญานันท เกิดพิทักษ  
เพ่ือเสนอตอไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนเพ่ือตรวจสอบคุณสมบัติความเหมาะสม ซ่ึง
สํานักสงเสริมวิชาการฯ พิจารณาแลวเห็นวามีความ
เหมาะสม  จึ งนํ า เสนอสภ าวิช าการและสภ า
มหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาเห็นชอบ 
4. สภามหาวิทยาลัยไดอนุ มั ติการเปลี่ยนแปลง
กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริการลูกค า เม่ื อประชุมครั้ ง ท่ี 
1/2559 เม่ือวันท่ี 29 กรกฎาคม 2559 ซ่ึงไดแจงใน
ท่ีประชุมหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 6/2558 วันท่ี 
28 สิงหาคม 2559  
 
ผลการดําเนินงาน รอบท่ี 2 
อาจารยธีร โสตถิโกมล ขอเปลี่ยนแปลงสถานะการ
ปฏิบั ติ งานจากสายวิชาการเปนสายสนับสนุน
วิชาการ ตอมหาวิทยาลัย  หลักสูตรพิจารณ า
คุณสมบัติอาจารยผูสอนนักศึกษาของหลักสูตร เพ่ือ
เขามารวมเปนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร ซ่ึงมติ 
เลือก ดร.จิรัสย ศิรศิริรัศม หลักสูตรไดประสานงาน
กับ ดร.จิรัสย ศิรศิริรัศม และดําเนินการตามระบบ
กลไกในการเปลี่ยนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบ
หลักสูตร 
 
สภ ามหาวิทยาลั ย ได อนุ มั ติ ก าร เปลี่ ยนแปลง
กรรมการบริหารหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริการลูกค า เม่ื อประชุมครั้ ง ท่ี 
1(7)/2560 เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2560 ซ่ึงไดแจงใน
ท่ีประชุมหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 2(41)/2560 
วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2560 
 
ก ารป ระ เมิน กระบ วนการและการป รับ ป รุ ง
กระบวนการ 
ในกระบวนการสรรหาและคัดเลือกอาจารยประจํา
หลั กสู ตรฯ  ด วยการป ระชาสั ม พัน ธผ านกอง
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บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยใหกับอาจารยท่ี
สนใจท่ีผานมา พบวาไมไดรับการตอบรับและตรงกับ
ความตองการ ดังนั้นทางหลักสูตรฯ จึงไดดําเนินการ
สรรหา และคัดเลือกดวยการติดตอทาบทามอาจารย
ท่ีมีศักยภาพ วุฒิการศึกษาท่ีตรงกับความตองการ
หลักสูตรฯ หลังจากนั้นไดนําเขาท่ีประชุมอาจารย
หลักสูตรฯ ประจําเดือนสิงหาคม 2559 เพ่ือทบทวน
ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตรเห็น
วาตองมีการมอบหมายภาระงาน และแนวทางการ
ปฏิบัติงานสําหรับอาจารยท่ีเขามาในปการศึกษา 
1/2559  
 
ระบบการบริหารอาจารย 
ระบบและกลไก  
1.ประชุมชี้แจงนโยบาย เพ่ือเปนแนวทางการ
บริหารงานภายในหลักสูตร 
2.กําหนดภาระหนาท่ีและบทบาทอาจารย 
3.มอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบปฏิบัติงานใน
หลักสูตรท่ีสอดคลองความรูความสามารถ 
4 .ติ ดตามการบริหารงานของอาจารยประจํ า
หลักสูตร เพ่ือประเมินผล 
วิเคราะหรวมกับแผนการดําเนินงานในแตละป เพ่ือ
แสดงใหเห็นถึงจํานวนอาจารยท่ีตองสรรหาใหไดใน
แตละป กระบวนการในการคัดเลือกดําเนินการตาม
ระบบท่ีคณะกําหนด 
 
ผลการดําเนินงาน 
1. ในการประชุมอาจารยประจําหลักสูตร เดือน
สิงหาคม 2559 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรได
อธิบายถึงระบบการบริหารอาจารยภายในหลักสูตร 
โดยเริ่มตั้งแตการประชุมชี้แจงนโยบายการบริหาร
หลักสูตรการกําหนดภาระหน าท่ีและบทบาท
อาจารย การมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบ
ตามความรู ความสามารถ และทายสุดเปนติดตาม
การบริหารงานของอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือ
ประเมินผล ซ่ึงอาจารยทุกทานรับทราบในแนว
ทางการบริหารอาจารย 
2. จากการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรฯ เดือน
กันยายน 2559 ไดมีการกําหนดภาระหนาท่ีและ
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บทบาทคณะกรรมการบริหารและอาจารย ใน
หลักสูตรเพ่ือใหการบริหารจัดการหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีการกําหนดหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบ จํานวน 9 ดานดังนี้ 

1. ดานนโยบายและแผน หนาท่ี วางแผน กํากับ 
ติดตาม และดูแลการบริหารหลักสูตรใน
ภาพรวม  

2. ดานการสงเสริมวิชาการ มีหนาท่ี ดูแลงาน
ดานวิชาการ งานทะเบียน และงานดานการ
จัดการศึกษาอ่ืนๆ รวมถึงควบคุมดูแลการให
คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา  

3. ดานการบริการวิชาการ มีหนาท่ี บูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนและการวิจัย นําผลการดําเนินงาน
ไปปรับปรุง พัฒนาความรู และถายทอด
ความรู  

4. ดานการกิจการนักศึกษา มีหนาท่ี 
ประสานงานกับสํานักสงเสริมวิชาการฯ ใน
การรับนักศึกษา ดูแลการเตรียมความพรอม
นักศึกษาใหม พัฒนาศักยภาพ นักศึกษาและ
การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
21  

5. ดานการวิจัย มีหนาท่ี สงเสริมและสนับสนุน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  

6. ดานการประกันคุณภาพ มีหนาท่ี การกํากับ
และติดตามการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  

7. ดานการพัฒนาบุคลากร มีหนาท่ี กําหนด
เปาหมายและแนวทางการทํางานดานการ
วางแผนและพัฒนาบุคลากร  

8. ดานกรรมการสื่อสารองคกรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีหนาท่ี ดูแลงานเก่ียวกับสื่อ
ประชาสัมพันธภายในและภายนอกคณะ 
ดูแลการบริการประกาศ ประชาสัมพันธ ดูแล
งานสื่ออิเล็กทรอนิกส กิจกรรมตางๆ  

9. ดานการศิลปะวัฒนธรรมและ กิจกรรมตางๆ  
3. จากการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรฯ เดือน
กุมภาพันธ 2560 ไดมีการมอบหมายหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบปฏิบัติงานในหลักสูตรท่ีสอดคลอง
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ความรู ความสามารถ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้  
1. คณะกรรมการนโยบายและแผน  

ผูรับผิดชอบ ดร.สิรินาถ  แพทยังกุล 
2. คณะกรรมการสงเสริมวิชาการ  

ผูรับผิดชอบ อ.ภัทรานิษฐ  ศุภกิจโกศล 
3. คณะกรรมการบริการวิชาการ  

ผูรับผิดชอบ ดร.สิรินาถ แพทยังกุล 
4. คณะกรรมการกิจการนักศึกษา  

ผูรับผิดชอบ อ.ภัทรานิษฐ  ศุภกิจโกศล 
5. คณะกรรมการวิจัย  

ผูรับผิดชอบ ดร.จิรัสย  ศิรศิริรัศม 
6. คณะกรรมการประกันคุณภาพ  

ผูรับผิดชอบ ดร.จิรัสย  ศิรศิริรัศม 
7. คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร  

ผูรับผิดชอบ ดร.สิรินาถ แพทยังกุล 
8. คณะกรรมการสื่อสารองคกรและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
ผูรับผิดชอบ อ.ปริศนา  ม่ันเภา 

9. คณะกรรมการศิลปะวัฒนธรรม  
ผูรับผิดชอบ อ.ปริศนา  ม่ันเภา 

4. จากการกําหนดบทบาทและหนาท่ีของคณะ
กรรมการบรหิารหลักสูตร และอาจารยใน
หลักสูตรฯ ประธานท่ีประชุมกําหนดใหมีการ
บรรจุวาระการประชุมเรื่อง รายงานผลการ
ดําเนินการของแตละฝายภายในหลักสูตรฯ ใน
การประชุมในแตละครั้ง รวมท้ังใชการสื่อสาร
ผานชองทางไลนในประเด็นท่ีสําคัญและเรงดวน
ทันทีหลังจากการประชุมรวมกับคณะกรรมการ
ระดับคณะ 

 
การประเมินกระบวนการและการปรับปรุง

กระบวนการ 
    จากการประชุมอาจารยหลักสูตรฯ ประจําเดือน
กุมภาพันธ 60 กําหนดใหมีการบรรจุวาระการ
ประชุมเรื่อง รายงานผลการดําเนินการของแตละ
ฝายในการประชุมหลักสูตรฯ ท่ีสะทอนใหเห็นภาระ
งานของอาจารยท่ีรับผิดชอบในแตละดานอยาง
ชัดเจน ซ่ึงจะสงผลตอผลการประเมินการปฏิบัติงาน
ของอาจารยประจําหลักสูตรฯ ในแตละรอบการ
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ประเมิน เพ่ือใหอาจารยไดรับทราบสิ่งท่ีควรปรับปรุง
พัฒนาตนเองจากแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ใน
ดานตางๆ เชน ดานภาระงานสอน ดานผลงานวิจัย
และการตีพิมพบทความทางวิชาการ ดานการบริการ
วิชาการ และดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เปนตน 
 
ระบบสงเสริมและพัฒนาอาจารย 
ระบบและกลไก 
1.จัดทําแนวทางการพัฒนาอาจารยและบุคลากร

สายสนับสนุน 
2.สงเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาจารยผาน

กระบวนการหลัก 4 กระบวนการ คือ  
-สงเสริมใหอาจารยทําผลงานเพ่ือเขาสูทางตําแหนง
ทางวิชาการ 
-สงเสริมใหอาจารยเขารวมการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความเชี่ยวชาญในดานบริหารธุรกิจ 
-สงเสริมใหอาจารยไดมีการทําวิจัยและมีการเผยแพร
ผลงานวิจัย 
-สงเสริมใหอาจารยไดมีการทําบริการวิชาการ 
3.จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใน (KM) เพ่ือ
เปนการแลกเปลี่ยนความรูท่ีมีความเชี่ยวชาญ
ระหวางอาจารยในหลักสูตรและอาจารยกับบุคลากร
สนับสนนุ 
ผลการดําเนินงาน 
1. ในการประชุมอาจารยประจําหลักสูตรฯ เดือน
มกราคม 2560 ท่ีประชุมไดขอใหอาจารยแตละทาน
และบุคลากรสายสนับสนุน แจงความตองการใหการ
พัฒนาสมรรถนะของตนเอง จากนั้นจึงรวมกันจัดทํา
แนวทางการพัฒนาอาจารยและบุคลากรสนับสนุน
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการ
ลูกคา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ป  2558 – 2561 โดยพิจารณารวมกัน เพ่ือให
สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยในการ
สงเสริมใหอาจารยทําผลงานเพ่ือเขาสูทางตําแหนง
ทางวิชาการ และการสงเสริมใหอาจารยเขารวมการ
ฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ท้ังนี้ 
บุคลากรทุกคนตองยื่นรายงานความกาวหน า
ทางการศึกษาและการขอกําหนดตําแหนงทาง
วิชาการ 
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2.หลักสูตรสงเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาจารย
ผาน 4 กระบวนการ คือ  

-สงเสริมใหอาจารยผูสอนในหลักสูตรยื่นขอตําแหนง
ผลงานวิชาการในตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  
คือ ผศ.ปริศนา ม่ันเภา ไดรับการแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย คําสั่งท่ี 
2456/2560 ลงวันท่ี 1 มิถุนายน 2560  

-สงเสริมใหอาจารยผูสอนในหลักสูตรศึกษาตอ
ปริญญาเอก คือ ผศ.ปริศนา ม่ันเภา อยูระหวาง
ศึกษาตอปริญญาเอก 
- สงเสริมใหอาจารยเขารวมการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมพูน
ความเชี่ยวชาญในดานความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน 
โดยใหอาจารยในหลักสูตรเขาอบรม ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 (ขอมูลจากตารางขอ 4.8 หมวด 4)  
-สงเสริมใหอาจารย ทํ างานวิจัยและมี เผยแพร
ผลงานวิจัย โดยมี จํานวน 3 คน ท่ีสงบทความวิจัย 
ขอมูลดังตารางท่ี 2.1-2 ขอมูลผลงานทางวิชาการ
และผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตร  
การประเมินกระบวนการและการปรับปรุง
กระบวนการ 
     จากการประชุมอาจารยหลักสูตรฯ ประจําเดือน
มิถุนายน 2560 ท่ีประชุมเสนอแนะใหมีการเพ่ิม
กระบวนการระบบพ่ีเลี้ยงโดยให ผศ. ปริศนา ม่ันเภา 
แนะนําการเตรียมตัวและเตรียมผลงานในการยื่นขอ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ โดยการแลกเปลี่ยน
เรียนรูระหวางอาจารยท่ีขอตําแหนงทางวิชาการ กับ
อาจารยท่ีมีแผนในการขอตําแหนงทางวิชาการป 
2560 –2561 เขาไปในระบบและกลไกระบบสงเสริม
และพัฒนาอาจารย 
      ซ่ึงกําหนดใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคนตอง
มีผลงานวิชาการอยางนอย 1 เรื่องในรอบ 5 ป 
ดังนั้น ท่ีประชุมจึงเสนอแนะใหเพ่ิมข้ันตอนอีก 1 
ข้ันตอน โดยใหอาจารยท่ีผานการพิจารณาฯ ตอง
แสดงแฟมสะสมผลงานทางวิชาการ (Portfolio) 
และแสดงผลงานทางวิชาการ ไดแก งานวิจัย ตํารา 
บทความวิชาการ เปนตน ตอคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรฯ เพ่ือใหม่ันใจไดวาอาจารยประจําหลักสูตร
ท่ีแตงตั้งมีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑมาตรฐานฯ 
ดังกลาว  
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คุณภาพอาจารย  
(สกอ. 4.2) 

(1) รอยละอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอก = 60  
รายละเอียดดังนี้ 

จํานวนอาจารยตามคุณวุฒิ
การศึกษา 

ผล
ดําเนนิงาน 

อาจารยวฒุิปริญญาตรี 0 
อาจารยวุฒิปริญญาโท 2 

อาจารยวุฒิปริญญาเอก 3 
รวมจํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 5 
รอยละอาจารยประจําท่ีมีวุฒิ
ปริญญาเอก 

60 

 

รายละเอียดหมวดท่ี 1  
เกณฑการประเมิน ขอ 2 คุณสมบัติของ
อาจารยประจําหลักสูตร (ปริญญาตรี) 
รอยละอาจารยท่ีมีวุฒิปริญญาเอกดังนี้ 
1. ดร.ราเชนทร บุญลอยสง 
2. ดร.สิรินาถ แพทยังกุล 
3. ดร.จิรัสย ศิรศิริรัศม 

(2) รอยละอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ = 20 
รายละเอียดดังนี้ 

จํานวนอาจารยตามตําแหนง
วิชาการ 

ผล
ดําเนนิงาน 

อาจารย 4 
ผูชวยศาสตราจารย 1 
รองศาสตราจารย 0 
ศาสตราจารย 0 
รวมจํานวนอาจารยประจํา
ท้ังหมด  

1 

รวมอาจารยประจําท่ีมีตําแหนง
วิชาการ  

1 

รอ ยละอาจารย ป ระจํ า ท่ี มี
ตําแหนงวิชาการ  

20 

 

คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร 
(ปริญญาตรี) 
รอยละอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ
ดังนี้ 

1. อาจารยปริศนา ม่ันเภา    

(3) ผลงานวิชาการของอาจารย = 0.2 (รอยละ 20) 
บทความวิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษยใน
ธุรกิจอาหาร SMEs ยานเยาวราช ตีพิมพในวาราสาร
เทคโนโลยีภาคใต ปท่ี 9  ฉบับ 2 กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2559 หนา 99 – 107 
 

4.2.(3) บทความวิจัยท่ีเผยแพร 
เอกสารยืนยัน TCI กลุม 1 
 

  
ผลที่เกิดกบัอาจารย 
(สกอ. 4.3) 

- อัตราการคงอยูของอาจารย    

รายช่ืออาจารย 
ในปการศึกษา 2558 

สถานะของ
อาจารย 

ปการศึกษา 2559 
คงอยู เกษียณ ลาออก 

1. ดร.ราเชนทร บุญลอยสง    
2. ดร.สิรินาถ แพทยังกุล    
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3. ดร.ชญานันท เกิดพิทักษ   * 
4. อาจารยปริศนา ม่ันเภา    
5. อาจารยธีร โสตถิโกมล   ** 

 * สิ้นสดุสญัญาจาง 
** เปลี่ยนสถานะเปนบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการประจํา
คณะ 

 
 
 
 
 
 

- ความพึงพอใจของอาจารย (คะแนนเต็ม 5) 

ประเด็นการ
ประเมิน 

คา 
เฉลี่ย 
ป 56 

คา 
เฉลี่ย 
ป 57 

คา 
เฉลี่ย 
ป 58 

คา 
เฉลี่ย
ป 59 

1. การกําหนด
วิสัยทัศน และกล
ยุทธในการบริหาร
หลักสตูร 

3.33 3.40 
 

4.00 
 

4.00 

2. การวางแผน
การบริหาร
หลักสตูรท้ังระยะ
สั้นและระยะยาว 

3.33 3.40 
 

4.00 
 

4.25 

3. การกําหนด
โครงสรางการ
บริหารงาน
หลักสตูร 

3.00 3.20 
 

3.25 
 

3.50 

4. การกําหนด
ข้ันตอนและการ
ดําเนินงานตาม
แผนการบริหาร
หลักสตูร 

3.50 4.00 
 

4.00 
 

4.15 

5. การติดตามการ
จัดการเรียนการ
สอนใหเปนไปตาม
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา 

3.50 3.40 
 
 

4.25 
 
 

4.25 

6. การติดตามการ
ทวนสอบและการ
ประเมินผลการ
จัดการเรียนการ
สอนและการ
ประกันคณุภาพ
หลักสตูร 

3.50 4.00 
 
 

4.25 
 
 

4.29 

7. การวิเคราะหผล
การดําเนินงาน
และการปรับปรุง
การดําเนินงาน 

3.17 3.40 
 

4.25 
 

4.25 

4.3.1 แบบประเมินความพึงพอใจใน
การบริหารหลักสูตรตอการ
บริหารหลักสูตร จํานวน 3 ป 

4.3.2 รายงานประชุม ครั้งท่ี 
2(41)/2560 วาระท่ี 4.5 ความพึงพอใจ
ของอาจารยประจําหลักสูตรตอการ
บริหารหลักสูตร 
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คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 3.31 3.54 4.07 4.10  

 
  จากตารางความพึงพอใจของอาจารย จํานวน 5 คน แสดงความพึงพอใจของอาจารย มีแนวโนมและผล
การดําเนินการท่ีดีข้ึนในทุกเรื่อง สวนเรื่องการกําหนดโครงสรางการบริหารงานหลักสูตรท่ีมีคาเฉลี่ย (3.50) ทาง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ จะรวมกันพิจารณาจากอาจารยท่ีมีศักยภาพเหมาะสมตรงกับความสนใจและ
ความเชี่ยวชาญกอนจะคัดเลือกเพ่ือใหเปนผูรับผิดชอบในแตละดานของโครงสรางการบริหารงานหลักสูตรฯ 
ตอไป 
 
สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจําแยกตามกลุมสาขา 
 

กลุมสาขา สัดสวนจํานวนนักศึกษาเต็มเวลาตออาจารยประจํา 
เกณฑมาตรฐาน หลักสูตร 

สังคมศาสตร/มนุษยศาสตร 
หลักสตูรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา 

25:1 41:1 
 

หมายเหตุ ในปการศึกษา 2560 เพ่ิมเติมอาจารยจํานวน 2 ทาน และ แนวโนมนักศึกษาลงทะเบียนภาค
การศึกษาถัดไปมีจํานวนนอยลงจะเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
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ตารางท่ี 2.1-1 สรุปจํานวนผลงานวิชาการและผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับคุณภาพ น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวม
ถวง

น้ําหนัก 

1.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาต ิ

0.20   

2.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณท่ีตีพิมพ ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติท่ีไมอยูในฐานขอมูล ตามประกาศ 
ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง
วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ 
และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบภายใน 30 วันนับแต
วันท่ีออกประกาศ  

0.40   

2.2 ผลงานท่ีไดรับการจดอนุสิทธิบัตร  0.40   
3.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุม
ท่ี 2  

0.60   

4.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีไมอยูใน
ฐานขอมูลตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการ
พิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบัน
นําเสนอสภาสถาบันอนุมัติและจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการท่ัวไป และแจงให กพอ./กกอ.
ทราบภายใน 30 วันนับแตวัน ท่ีออกประกาศ (ซ่ึ งไมอยู ใน  Beall’s list) หรือตี พิมพ ใน
วารสารวิชาการท่ีปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมท่ี 1  

0.80 1 0.80 

5.1 บทความวิจัยหรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีปรากฏใน
ฐานขอมูลระดับนานาชาติ ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการอุดมศึกษา วา
ดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.
2556 (รูปท่ี 4.1 และ 4.2) 

1.00   

5.2 ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร  1.00   
5.3 ผลงานวิชาการรับใชสังคมท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  1.00   
5.4 ผลงานวิจัยท่ีหนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ  1.00   
5.5 ผลงานคนพบพันธุพืชพันธุสัตว ท่ีคนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  1.00   
5.6 ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการแลว  1.00   
5.7 ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทางวิชาการ แตไมได
นํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ  

1.00   

6. งานสรางสรรคท่ีมีการเผยแพรสูสาธารณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
online  

0.20   

7. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับสถาบัน  0.40   
8. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับชาต ิ 0.60   
9. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับความรวมมือระหวางประเทศ  0.80   
10. งานสรางสรรคท่ีไดรับการเผยแพรในระดับภูมิภาคอาเซียน/นานาชาต ิ 1.00   
11. จํานวนผลงานวิชาการท้ังหมด 1 
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ระดับคุณภาพ น้ําหนัก จํานวน 
ผลรวม
ถวง

น้ําหนัก 

12. จํานวนผลงานสรางสรรคท้ังหมด 0 
13. จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรท้ังหมด 5 
14. ผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการและผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําหลกัสูตร  
    (ขอ 11 + ขอ 12) 

.8 

15. รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานวิชาการผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตร  
    [(ขอ 14/ ขอ13)*100] 

16 

16. คาคะแนนท่ีได [(ขอ 15*5)/รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักฯ ท่ีกําหนดเปนคะแนนเต็ม 5 จําแนกตาม
ระดับการศึกษา]** 

4 

**หมายเหตุ  การแปลงคาคะแนน จําแนกหลักสูตรตามระดับการศึกษา 
 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 
 - คารอยละของผลรวมถวงนํ้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตรท่ีกําหนดให เปนคะแนนเต็ม 5 = รอย
ละ 20 ข้ึนไป  

ตารางท่ี 2.1-2 ขอมูลผลงานทางวิชาการและผลงานสรางสรรคของอาจารยประจําหลักสูตร 

ลําดับ ช่ือ – สกุล ผลงานท่ีตีพิมพ/เผยแพร 
วารสาร/ 

แหลงตีพิมพเผยแพร 
ปท่ีพิมพ 

คะแนนถวง
น้ําหนัก 

1 อ.ภัทรานิษฐ  
ศุภกิจโกศล 
 

การจัดการทรัพยากร
มนุษยในธุรกิจอาหาร 
SMEs ยานเยาวราช 

ตีพิมพในวาราสาร
เทคโนโลยีภาคใต ปท่ี 9  
ฉบับ 2 กรกฎาคม – 
ธันวาคม 2559  
 

2559 0.8 
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 การประเมินตนเอง 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
4.1  4 คะแนน 4 คะแนน 

4.2 (1) รอยละ 60 5 คะแนน 
4.2 (2) รอยละ 20 1.67 คะแนน 
4.2 (3) รอยละ 16 4 คะแนน 

คาเฉลี่ย ตัวบงชี้ 4.2 3.56 คะแนน 3.56 คะแนน 
4.3 3 คะแนน 3 คะแนน 
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หมวดท่ี 3 นักศึกษาและบัณฑิต 
 

3.1  ขอมูลนกัศึกษา 
ปการศึกษา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่เร่ิมใช
หลักสูตร) 

จํานวนผูสมัคร จํานวนที่ประกาศรับ จํานวนผูมีสิทธิเขาศึกษา 

รุนปการศึกษา 2555 94 100 57 
รุนปการศึกษา 2556 29 100 92 
รุนปการศึกษา 2557 186 100 97 
รุนปการศึกษา 2558 109 100 109 
รุนปการศึกษา 2559 100 100 71 

หมายเหตุ :  
ท่ีมา: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5 กรกฎาคม 2560 
 

ปการศึกษาที่รับเขา 
(ตั้งแตปการศึกษาที่เร่ิมใช

หลักสูตร) 

จํานวน 
นักศึกษา
รับเขา 

จํานวนนักศึกษาคงอยูในแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

รุนปการศึกษา 2555 57 57 43 40 39 4 
รุนปการศึกษา 2556 92  92 67 66 65 
รุนปการศึกษา 2557 97   97 83 73 
รุนปการศึกษา 2558 109    109 68 
รุนปการศึกษา 2559 71     59 

ท่ีมา: ขอมูล ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 
        จํานวนนักศึกษาท่ีรับเขาตามแผน (ตาม มคอ. 2 ของปท่ีประเมิน) : 100 คน 
 
การวิเคราะหผล 
 อัตราการคงอยูของนักศึกษาในหลักสูตร ปการศึกษา 2555-2559 เปนดังนี้ 
 -  นักศึกษาชั้นป 5 รหัส 55  มีอัตราการคงอยู คิดเปนรอยละ 7.00 
 -  นักศึกษาชั้นป 4 รหัส 56  มีอัตราการคงอยู คิดเปนรอยละ 70.06 
 -  นักศึกษาชั้นป 3 รหัส 57 มีอัตราการคงอยู คิดเปนรอยละ 75.20 
 -  นักศึกษาชั้นป 2 รหัส 58  มีอัตราการคงอยู คิดเปนรอยละ 62.30 
 -  นักศึกษาชั้นป 1 รหัส 59  มีอัตราการคงอยู คิดเปนรอยละ 83.00 
  
 จากขอมูลขางตน พบวา อัตราการคงอยูของนักศึกษาไมคงท่ี มีอัตราเพ่ิมข้ึนและลดลงสลับกันในแตละป  
 

3.2 ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา :  
 เมื่อนักศึกษาที่ไดรับประสบการณการเรียนรูในสาขาวชิาที่มุงเนนตามวัตถุประสงคของการสรางบัณฑิต 
บางสวนตัดสินใจเปลี่ยนแปลงเปาหมายการเรียนรูของตนเอง ซึ่งเปนปจจัยสวนบุคคล  
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3.3 รายงานผลการดําเนินงาน (สกอ.31,3.2,3.3) 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
การรับนักศึกษา 
(สกอ. 3.1)  
ประเด็นการประเมิน 
- การรับนักศึกษา  
- การสื่อสารใหขอมูลเก่ียวกับ
การรับสมัครนักศึกษา 
- การเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษา   

1 การรับนักศึกษา 
   หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกโดยมีการนํา
กระบวนการ PDCA มาใชในการรับนักศึกษา
ท่ีสอดคลองกับนโยบายการรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
ระบบและกลไก 
     1. กําหนดจํานวนการรับนักศึกษา 

      1.1 สํานักสงเสริมวิชาการและงาน
ทะเบี ยน  (ส วท .) สอบถามแผนการรับ
นักศึกษาในระบบการรับตรงและระบบกลาง 
(Admissions) ม า ยั ง ค ณ ะ  แ ล ะ ค ณ ะ ได
ดําเนินการสอบถามมายังหลักสูตร รวมท้ัง
กําหนดกรอบแนวทางการสัมภาษณนักศึกษา 

       1.2 หลักสูตรฯมีการประชุมครั้งท่ี 
1(29)/2559 ในวาระท่ี 5.4 วันท่ี 11 มกราคม 
2559 เพ่ือการวางแผนการรับนักศึกษา การ
กําหนดแผนการรับนักศึกษาและมีการแจง
ขอมูลกลับไปยังคณะเพ่ือใหคณะนําสง สวท. 
โดยรับนักศึกษาจํานวน 100 คน 
      2. กําหนดเกณฑการรับนักศึกษาตาม
ปรัชญา วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยและ
หลักสูตร 

       2.1 หลักสูตรมีการกําหนดเกณฑการ
รับนักศึกษาใหดําเนินตามเกณฑท่ีปรากฏใน 
ม ค อ .2  ก ร ณี รั บ จ า ก ร ะ บ บ ก ล า ง 
(Admissions) หลักสูตรกําหนดเกณฑในการ
รับนักศึกษาและใหสํานักสงเสริมวิชาการและ
งาน ท ะ เบี ย น ป ระส าน งาน กั บ ส ม าค ม
อธิการบดีแหงประเทศไทย (สอท.) 

       2.2. มหาวิทยาลัย โดย สวท. กําหนด
เกณฑในการทดสอบโดยแบงเปนการสอบ
ข อ เ ขี ย น ใน ร า ย วิ ช า พ้ื น ฐ าน ท่ั ว ไป  1 
(ภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร คณิตศาสตร 
ความรูท่ัวไป) และวิชาภาษาอังกฤษ 1 (SDU 
Test)   

       2.3 การสอบสัมภาษณเพ่ีอพิจารณา
ความสามารถตรงตามวัตถุประสงคเฉพาะ

3.1.1 รายงานการประชุมหลักสูตร 
ครั้งท่ี 1(29)/2559 วาระท่ี 5.4 วันท่ี 
11 มกราคม 2559 เรื่อง การรับ
นักศึกษา ปการศึกษา 2559  
3.1.2 มคอ.2 สาขาวิชาการบริการ
ลูกคา 
3.1.3 แผนการรับนักศึกษาประจําป 
พ.ศ. 2559 ของทางมหาวิทยาลัย 
3.1.4 คําสั่งปฐมนิเทศ 
นักศึกษาใหม ป 2559 
3.1.5 การเตรียมการสอนและ
ประชุมรวมกับคูความรวมมือทาง
วิชาการ ป 2559 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริการลูกค า ด านบุคลิกภาพและความ
เหมาะสม  

        
       3. การส่ือสารใหขอมูลเกี่ยวกับการรับ
สมัครนักศึกษา โดยการประชาสัมพันธ
หลักสูตรท่ีเปดรับ แสดง เกณฑการรับ
นักศึกษาและกําหนดการตาง ๆ 

    สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ประกาศเกณฑการรับนักศึกษาผานชองทาง
อิ น เท อ ร เน็ ต  http://www.dusit.ac.th, 
เ ว็ บ ไ ซ ต ศู น ย ก า ร รั บ
ส มัคร http://entrance.dusit.ac.th, และ
แผน พับรวมถึงแฟนเพจท่ี เก่ียวของของ
มหาวิทยาลัยและหลักสูตรฯ นอกจากนี้ยัง
ประชาสัมพันธผานสื่อของ บมจ. ทรู คอร
ปอเรชั่น ในฐานะคูความรวมมือทางวิชาการ 
ท้ังนี้นักศึกษาของหลักสูตรไดเขารวมเผยแพร
ขอมูลในกิจกรรมดังกลาว 
         4. การรับสมัครนักศึกษา 

 สวท.ดําเนินการรับสมัครนักศึกษา
ผ า น  http://entrance.dusit.ac.th เ ม่ื อ
สิ้นสุดการรับสมัคร คณะดําเนินการสรุป
จํานวนผูสมัครเพ่ือเขารับการศึกษา และ
ดําเนินการแจงขอมูลยอนกลับมายังหลักสูตร 
         5. ดําเนินการจัดสอบและประกาศ
ผลสอบ 

 สวท.ดําเนินการจัดสอบขอเขียน/
สอบสัมภาษณโดยอาจารยในหลักสูตร และบุ
คลกร ฝ ายบุ คคล จาก บริ ษัท  ทรู  คอร
ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (คูความรวมมือทาง
วิชาการ) รวมสัมภาษณ เม่ือการดําเนินงาน
สิ้นสุด สวท.จะดําเนินการประกาศผลสอบ
ผานทาง http://entrance.dusit.ac.th ตาม
วันเวลาท่ีกําหนด 

        ใน ช ว งขอ งก ารส อ บ สั ม ภ าษ ณ 
หลักสูตรจัดทําระบบกรอกขอมูลผูมีสิทธิ์เขา
รับการสอบสัมภาษณ เพ่ือใหนักเรียนไดศึกษา
ขอมูลของหลักสูตรโดยละเอียดอีกครั้งกอน

http://entrance.dusit.ac.th/
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ตอบแบบสอบถามออนไลน  ซ่ึงมี คําถาม
เก่ียวกับทัศนคติ อัตลักษณของตนเอง ความ
เขาใจในการรวมฝกงานกับทรู ความตองการ
รวมงานกับทรู การปฏิบัติตนตามระเบียบวินัย
ของมหาวิทยาลัย คณะ และหลักสูตร รวมถึง
ไดเพ่ิมเติมการยินยอมใหสุมตรวจสารเสพติด 
ท้ังนี้กอนการเริ่มทําการสัมภาษณ หลักสูตร
บรรยายรายละเอียดของหลักสูตร เป า
หมายความคาดหวังในการผลิตบัณฑิต และมี
ชวงเวลาใหนักเรียนไดซักถาม กอนท่ีเริ่มทํา
การสัมภาษณรายบุคคลตอไป 
          6. นักศึกษารายงานตัว 
 นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผูมีสิทธิ
เขาศึกษาและนําเอกสาร หลักฐานมารายงาน
ตัวในวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ผูท่ีผานการ
ตรวจสอบเอกสารมีสิทธิ เปนผู ชํ าระเงิน
ลงทะเบียนเรียน และผูท่ีชําระเงินลงทะเบียน
จึงไดรับรหัสประจําตัวนักศึกษา 
         7. จัดปฐมนิเทศนักศึกษา 
 การปฐมนิเทศนักศึกษาดําเนินการ
โดย คณ ะแล ะห ลั ก สู ต รฯ  เ พ่ื อ แน ะนํ า
หนวยงานภายใน ระบบ กยศ. และอัตลักษณ
ของมหาวิทยาลัย การเตรียมความพรอม
ให กั บ นั ก ศึ กษ า แนะนํ าผู บ ริห ารคณ ะ 
ผู บ ริห ารหลั กสู ต ร โครงสร างหลั กสู ต ร 
วัฒนธรรมองคกร ประวัติศาสตรสวนดุสิต 
การปฏิบัติตนเม่ืออยูในมหาวิทยาลัย  

 หลังจากนั้นหลักสูตรฯ ดําเนินการให
การแนะนํ านัก ศึกษาเก่ียวกับโครงสราง
หลักสูตร  วิธีการใชระบบบริหารการศึกษา 
แนะนําอาจารยท่ีปรึกษา วินัยการแตงกาย 
และการปฎิบัติตนของนักศึกษา 
 
ผลการดําเนินงาน 

1) จากการประชุมหลักสูตรฯ เรื่องการ
รับนักศึกษา ซ่ึงท่ีประชุมสรุปแผนการรับ
นักศึกษา ปการศึกษา 2559 รับนักศึกษามา
จํานวน 65 คน 

โดยให เลขานุการหลักสูตรเปนผู
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รวบรวมขอมูลและนําสงคณะวิทยาการ
จัดการ 

2) คณะวิทยาการจัดการสรุปแผนการ
รับนักศึกษา ปการศึกษา 2559 ของหลักสูตร
ใหสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
(สวท.) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1  คุณสมบั ติของนักศึกษาท่ีจะ
รับเขาศึกษาในปการศึกษา 2559 ดังนี้ 

(1 ) สํ า เร็จก ารศึกษ าระดั บ
มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทาจาก
สถาบันการศึกษาท่ีกระทรวง ศึกษาธิการ
รับรองวิทยะฐานะ 

(2) ผานการคัดเลือกตามเกณฑ
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(3) ผานการสอบขอเขียนและ/
หรือสอบสัมภาษณ และเปนไปตามเกณฑ
ร ะ เบี ย บ ข อ บั ง คั บ ก า ร คั ด เลื อ ก ข อ ง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ีกําหนด 

2.2 จํ านวนรับนั ก ศึกษาใหม  ป
การศึกษา 2559 จํานวน 71 คน 

3) มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธรับสมัคร
นักศึกษาผานชองทางตางๆ  เชน เว็บไซตการรับ
สมัครนักศึกษา http://www.entrance.dusit.ac.th 
แผ น พั บ  แล ะฝ ายป ระชาสั ม พั น ธ ขอ ง
มหาวิทยาลัย เปนตน จากนั้นมหาวิทยาลัย
จัดสอบขอเขียนตามระบบ รวมท้ังประกาศ
ผลผูผานการสอบขอเขียนรอบรับตรง ผาน
เว็บไซตของมหาวิทยาลัย  

4) มหาวิทยาลัยแตงตั้ งอาจารย เพ่ือ
สัมภาษณ ดังนี้ 
ดร.ราเชนทร  บุญลอยสง 
      5)อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุม
ทบทวน  และประเมินกระบวนการรับ
นักศึกษา 
 
การประเมินกระบวนการ 
          หลักสูตรจัดประชุมเพ่ือพิจารณา
จุดเดน จุดดอยกระบวนการรับนักศึกษาเพ่ือ
ดําเนินการปรับปรุงในปถัดไป โดยเนนปรชา
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สัมพันธผานชองทางท่ีเจาะกลุมเปาหมายเปน
สําคัญ อาทิ ครูแนะแนว นักเรียนท่ีจะเขาสู
ระบบแอดมิชชั่น เนื่ องจากการรับสมัคร
นักศึกษาใหมรหัส 59 จํานวนนักศึกษาท่ี
สมัครและสอบผานขอเขียนมีจํานวนนอย 
 
การปรับปรุงกระบวนการ 

เน น ก า รป รั บ ป รุ ง ข้ั น ต อ น ก า ร
ดําเนินการประชาสัมพันธ โดยใหอาจารยและ
นักศึกษาปจจุบันเขามามีสวนรวมในการ
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ ห ลั ก สู ต ร ฯ โด ย ก า ร
ประชาสัมพันธผานเฟซบุคของโรงเรียนตางๆ 
ท่ีสําเร็จการศึกษามา รวมถึงเพ่ิมเติมชอง
ทางการประชาสัมพันธผาน eMarketing 
agent: Admission Premium ท่ี เ จ า ะ
กลุมเป าหมายหลัก คือ ครูแนะแนวและ
นักศึกษาท่ีกําลังเขาสูระบบการคัดเลือกแอด 
มิชชิ่น  

 
ผลจากการปรับปรุงกระบวนการ 
          จากการท่ีหลักสูตรฯ ไดปรับปรุง
กระบวนการประชาสัมพันธ โดยแบงเปนการ
ประชาสัมพันธแบบภาพเคลื่อนไหว ซ่ึงทาง
หลักสูตรฯ ไดรวมกับกองประชาสัมพันธของ
ม ห า วิ ท ย า ลั ย  จั ด ทํ า  YouTube 
ประชาสัมพันธหลักสูตรฯ ในขณะท่ีภาพนิ่ง 
ท างหลั กสู ต รฯ  ได ร วม มือ กับทางคณ ะ
วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร  จั ด ทํ า โ ป ส เต อ ร
ป ระช าสั ม พั น ธ ห ลั ก สู ต รฯ  ร วม ถึ งสื่ อ
ประชาสัม พันธออนไลนจาก Admission 
Premium 
          ผลจากการปรบัปรุงกระบวนการ
ประชาสัมพันธทําใหมีนักศึกษาใหมรหัส 60 
รูจักหลักสูตรฯ มากข้ึน โดยผานสื่อดังท่ีกลาว
มาขางตน  

  
2.การเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
 หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกโดยมีการ
นํากระบวนการ PDCA มาใช ในการเตรียม
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ความพรอมนักศึกษาใหมกอนเขาศึกษา โดย
รวมกับคณะวิทยาการจัดการและมหาวิทยาลัย 
ดังนี ้
ระบบและกลไก 
     2.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุม
ค รั้ ง ท่ี  5(33)/2559 ว าระ ท่ี  3.1 วั น ท่ี  25 
พฤษภาคม 2559 เรื่อง วางแผนการเตรียม
ความพรอมกอนเขาศึกษาใหแกนักศึกษาปท่ี 
1 (รหัส 59)  

2.2 หลักสูตรสํารวจผลการเรียนและ
คุณลักษณะของนักศึกษา  

2.3  หลักสูตรรวมกับคณะวิทยาการ
จัดการและมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรม
เตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
ใหแกนักศึกษาตามความเหมาะสม 

2.4 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โดยจัด
ช ว ง เว ล า ให ห ลั ก สู ต รฯ เข าพ บ
นักศึกษาใหม  

2.5 จัดกิจกรรมใหรุน พ่ีพบรุนนองใน
หลักสูต รกอน เป ดภาคเรียน  ใน
ระหวางท่ีนักศึกษามาเรียนภาคฤดู
รอนเพ่ือเตรียมความพรอมกอนเปด
ภาคเรียน โดยหลักสูตรฯมอบหมาย
ใหรุนพ่ีเขาพบนักศึกษารุนนอง 

2.6 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
ป ระชุ ม ท บ ท วน  แ ล ะป ระ เมิ น
กระบวนการเตรียมความพรอมกอน
เขาศึกษา 

 
ผลการดําเนินงาน 

 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุม
วางแผนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา
ใหแกนักศึกษา จากการสํารวจผลการเรียน
และคุณลักษณะของนักศึกษา รหัส 59 พบวา 
ค ว ร ส ง เส ริ ม ค ว า ม รู แ ล ะ ทั ก ษ ะ ท า ง
คอมพิวเตอรและภาษาอังกฤษ 

2. จากการประชุมมีมติใหอาจารยใน
หลักสูตรฯ จัดอบรมใหความรู โปรแกรม 
Microsoft Excel และภาษาอังกฤษให กับ
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นั ก ศึ กษ าให ม ขอ งห ลั ก สู ต รฯ  รหั ส  59 
น อกจากนี้ คณ ะวิท ย าก ารจั ด การและ
มหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมปฐมนิเทศและ
เตรียมความพรอมกอน เข าศึกษา ไดแก 
แนะนําหลักสูตร การประเมินผลการเรียนรู
แ ล ะ ก า ร ป รั บ ตั ว  ก า ร เต รี ย ม ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
กิจกรรมความเปนสวนดุสิต การสรางทัศนคติ
ท่ีดีตอการเรียนในสาขาวิชา 

3. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม โดยจัด
ชวงเวลาใหหลักสูตรเขาพบนักศึกษาใหม เพ่ือ
แนะนําใหนักศึกษาใหมรูจักอาจารยทุกทาน
ในหลักสูตร ท้ังนี้  เพ่ือใหอาจารย มีความ
ใกลชิดและคุนเคยกับนักศึกษาต้ังแตเริ่มตน 
และสรางความสัมพันธระหวางรุนพ่ีและรุน
นอง โดยใหรุนพ่ีสรางทัศนคติท่ีดีตอการเรียน
ในสาขาวิชาฯ 

4. การจัดกิจกรรมใหรุนพ่ีพบรุนนองใน
หลักสูตรกอนเปดภาคเรียน ในระหวางท่ี
นักศึกษามาเรียนภาคฤดูรอนเพ่ือเตรียมความ
พรอมกอน เป ดภาคเรียน  โดยหลักสูต ร
มอบหมายใหรุนพ่ีเขาพบนักศึกษาเพ่ือสราง
ความสัมพันธระหวางรุนพ่ีและรุนนอง ท้ังนี้ให
รุน พ่ีให คําแนะนําและคําปรึกษาเรื่องการ
ปรับตัวใหเขากับการจัดการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา และเรื่องตางๆ โดยอาจารย
ในหลักสูตรคอยติดตามผลเปนระยะ 

5. อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุม
ทบทวน และประเมินกระบวนการเตรียม
ความพรอมกอนเขาศึกษา  
 
การประเมินกระบวนการ  

จากการประชุมทบทวนและประเมิน
กระบวนการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา 
พ บ ว า  เม่ื อป ก าร ศึ กษ า 2558 ได มี ก าร
ป รั บ ป รุ งก ระบ วน การ  พ บ ว า  ผ ลก าร
ดําเนินงานอยูในระดับท่ีพึงพอใจ  
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การปรับปรุงกระบวนการ 
  ไม มี ก ารป รับ ป รุ งก ระบ วน การ

เนื่องจากผลการดําเนินงานอยูในระดับท่ีพึง
พอใจ จึงยังไมมีการปรบัปรุงกระบวนการ 

การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา (สกอ. 3.2) 
ประเด็นการประเมิน 
- การควบคุมการดูแลการให
คําปรึกษาวิชาการและแนะ
แนวแกนั ก ศึ กษาใน ระดั บ
ปริญญาตรี  
- ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
นักศึกษาและการเสริมสราง
ทักษะการเรียนรูในศตวรรษที ่
21 
- การจัดสวัสดิการนักศึกษา/
บริการนักศึกษามีมาตรฐาน 
- การสื่อสารใหขอมูลเก่ียวกับ
การรับสมัครนักศึกษา การ
ลงทะเบียนเรียน การจัดการ
เรียนการสอน การแจงผลการ
เรียน และการข้ึนทะเบียน
บัณฑิต 

1.การควบคุมดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการ
และแนะแนว 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกโดยมีการ
กระบวนการ PDCA มาใชในการใหคําปรึกษา
วิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา ดังนี้ 

ระบบและกลไก 
1.1 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ 

ประชุมครั้งท่ี 10(38)/2559 วาระท่ี 3.3 วันท่ี 
1 พฤศจิ กายน  2559 และประชุ มครั้ ง ท่ี 
2(41)/2560 วาระท่ี 3.3 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 
2560 ทําการวางแผนเรื่อง การควบคุมดูแล
ให คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวใหแก
นักศึกษา  

1.2 สวท.ขอรายชื่อเพ่ือแตงตั้งอาจารยท่ี
ปรึกษาเพ่ือนํามาใชในการจัดทําคําสั่งแตงตั้ง
อาจารยท่ีปรึกษา   

1.3 หลักสูตรคัดเลือกอาจารยท่ีปรึกษาท่ี
มีความพรอม นําสงรายชื่ออาจารยท่ีปรึกษา
ไปยังคณะวิทยาการจัดการ และ สวท. เพ่ือ
จัดทําคําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ีปรึกษา 

1.4 กําหนดหนาท่ีความรับผิดชอบในการ
ใหคําปรึกษาและแนะแนวแกนักศึกษาและ
ดําเนินการให คําปรึกษาแกนักศึกษาตาม
บทบาทท่ีกําหนด  

1.5 อาจารย ท่ีปรึกษาดําเนินการแจง
ประชาสัมพันธและกํากับติดตามใหนักศึกษา
ลงทะเบี ยน เรียนตาม กําหนด เวลาของ
มหาวิทยาลัย หากนักศึกษาดําเนินการนอก
ระยะเวลาดังกลาว นักศึกษาและอาจารยท่ี
ปรึกษาตองเพ่ิมข้ันตอนดําเนินการเพ่ือให
เปนไปตามระบบลงทะเบียนลาชาของทาง
มหาวิทยาลัยตอไป 

1.5 อาจารยประจําหลักสูตรฯประชุม
ทบทวนและประเมินกระบวนการการควบคุม 
ดูแลการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนว

3.2.1 รายงานการประชุมหลักสูตร 
ครั้งท่ี 10(38)/2559 วาระท่ี 3.3 
วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 และ
ประชุมครั้งท่ี 2(41)/2560 วาระท่ี 
3.3 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2560 เรื่อง 
การควบคุมดูแลใหคําปรึกษา
วิชาการและแนะแนว 
3.2.2 บันทึก/คําสั่งแตงตั้งอาจารยท่ี
ปรึกษา-เปลี่ยนแปลง 
3.2.3 คําสั่งอาจารยท่ีปรึกษา ภาค 1 
ป 2559 
3.2.4 รายงานการประชุมหลักสูตร 
ครั้งท่ี ครั้งท่ี 10(38)/2559 วาระท่ี 
3.3 วันท่ี 1 พฤศจิกายน 2559 และ
ประชุมครั้งท่ี 2(41)/2560 วาระท่ี 
3.3 วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2560  เรื่อง 
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 
3.2.5 โครงการกิจกรรมศตวรรษท่ี 
21 
3.2.6 รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ท้ัง 2 หลักสูตร (เลมจริง) 
3.2.7 หลักสูตรฯประชุมครั้งท่ี 
10(38)/2559 วาระท่ี 4.2 วันท่ี 1 
พฤศจิกายน 2559 และครั้งท่ี 
1(40)/2560 วาระท่ี 4.2 วันท่ี 5 
มกราคม 2560 เรื่อง การจัด
สวัสดิการนักศึกษา / บริการ
นักศึกษามีมาตรฐาน และการสื่อสาร
ใหขอมูลเก่ียวกับนักศึกษาท้ังหมด 
3.2.8 รายงานการประชุมหลักสูตร 
ครั้งท่ี 1(29)/2559 วาระท่ี 5.4 วันท่ี 
11 มกราคม 2559 เรื่อง การสื่อสาร
ใหขอมูลเก่ียวกับการรับสมัคร
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แกนักศึกษา 
 
ผลการดําเนินงาน 
   2 .1  อ า จ า ร ย ท่ี ป รึ ก ษ า มี ช อ ง ท า ง
ติดตอสื่อสารระหวางนักศึกษาและอาจารยท่ี
ปรึกษา 

2.2 การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการเรียน 
โดยเนนย้ําถึงผลการเรียนสะสมในทุกภาค
เรียนท่ีสองของปการศึกษาสําหรับนักศึกษาท่ี
มีแนวโนมวาผลการเรียนออน ซ่ึงเปนการ
บริห ารจัดความ เสี่ ย ง เชิ งป อ งกัน ให แก
นักศึกษาเพ่ือใหนักศึกษาสามารถสําเร็จ
การศึกษาไดตามกําหนดระยะเวลาของ
หลักสูตร อยางไรก็ตามอาจารยท่ีปรึกษา
เสริมแรงบันดาลใจใหแกนักศึกษาท่ีมีผลการ
เรียนดี เพ่ือมุงสู ทุนการศึกษาของคูความ
รวมมือทางวิชาการ และโอกาสในการทํางาน
อยางนอย 2 ป เม่ือตัดสินใจรับทุนการศึกษา 

2.3 การใหคําปรึกษาเก่ียวกับการใชชีวิต 
โดยสอบถามประเด็นท่ีสําคัญเก่ียวกับเพ่ือน
รวมชั้นเรียน อาจารยผูสอน และขอหวงใย
พิเศษเก่ียวกับครอบครัวในนักศึกษาบางราย 
พ รอม ท้ั งแน ะนํ า ให คํ าป รึ กษ า ถึ งแน ว
ทางแกไขท่ีพึงกระทําไดในฐานะนักศึกษา 
 
การประเมินกระบวนการ 

3.1  อาจารย ท่ี ปรึกษาดํ าเนิ น งาน ให
คําปรึกษาแกนักศึกษาท่ีประสบปญหาพรอม
กับให คําปรึกษาชวยเหลือสนับสนุนแก
นักศึกษา และรายงานในภาพรวมตอคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร 
    3.2 สถาบันวิจัยและพัฒนา สํานักสงเสริม
วิชาการและงานทะเบียน และ สํานักวิทย
บ ริ ก า ร แ ล ะ เท ค โน โล ยี ส า ร ส น เท ศ 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ไดรวมกันดําเนิน
การศึกษาขอมูลประสิทธิภาพการสอนของ
อาจารยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปการศึกษา 
2559 ภาพรวมความพึงพอใจของนักศึกษา
ดานการให คําแนะนํา ดูแลเอาใจใสของ

นักศึกษาจนการข้ึนทะเบียนบัณฑิต 
3.2.9http://entrance.dusit.ac.th,  
3.2.10 https://www.facebook.c
omทm/sducustomerservice/ 
3.2.11http://regis.dusit.ac.th 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://entrance.dusit.ac.th/
https://www.facebook.com/sducustomerservice/
https://www.facebook.com/sducustomerservice/
http://regis.dusit.ac.th/
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อาจารยท่ีปรึกษาพบวา นักศึกษามีความพึง
พอใจอยูในระดับมาก (Mean=3.88) 
 
การปรับปรุงกระบวนการ 

หารือรวมกันในท่ีประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยน
เรี ยน รู ก ระบ วน การและ ทั กษ ะการ ให
คําปรึกษา จนพบวา ชองทางสื่อสารทางไลน
เปนชองท่ี เหมาะสมกับการให คําปรึกษา
สําหรับนักศึกษาของหลักสูตร อยางไรก็ตาม
ในบางประเด็นท่ีจําเปนตองใชคําพูดก็ควรใช
การบันทึกเสียงแลวสงใหแกนักศึกษาฟงผาน
ไลน เพ่ือใหไดสื่อถึงเจตนาท่ีแทจริงผานทาง
น้ําเสียงแทนตัวอักษร หรืออาจใชวิธีการ
โท ร ศัพ ท พู ด คุ ย ได เช น กัน   นอกจากนี้
หลักสูตรฯไดปรับเปลี่ยนรูปแบบการเปน
อาจารยท่ีปรึกษาใหกับนักศึกษาทุกชั้นป โดย
อาจารย 1 ทาน เปนท่ีปรึกษาใหกับนักศึกษา
ทุกชั้นป 

 
2.การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ
เสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

หลักสูตรมีระบบและกลไกโดยมีการนํา
กระบวนการ PDCA มาใช ใน การ พั ฒ นา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

ระบบและกลไก 
1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯประชุม

ครั้ ง ท่ี  10(38)/2559 วาระ ท่ี  4.2 วัน ท่ี  1 
พฤศจิกายน 2559 และครั้งท่ี 1(40)/2560 
วาระท่ี 4.2 วันท่ี 5 มกราคม 2560 ทําการ
วางแผนเรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และการเสริมสรางทั กษะการเรียนรู ใน
ศตวรรษท่ี 21 ใหแกนักศึกษา  

2) หลักสูตรฯสํารวจความตองการและ
คุณลักษณะของนักศึกษา  

3) หลักสูตรฯรวมกับคณะวิทยาการ
จัดการและมหาวิทยาลัย จัดทําโครงการและ
กิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ
การเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 
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21 โดยใหคูความรวมมือทางการศึกษามีสวน
รวมในการวางแผนวิเคราะหการจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรู และทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 และกําหนดแผนการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษา ในปการศึกษา 2559 

4) ดํ า เนิ น ก ารต ามแผน การพั ฒ น า
ศักยภาพนักศึกษา 

5) สรุปรายงานผลการดําเนินงานมีการ
ประเมินผลความสํ า เร็จของโครงการ/
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และสรปุรายงานผล
การดําเนินงาน นําผลการประเมินมาปรับปรุง
แผน ในป 2559 

6) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุม
ทบทวน และประเมินกระบวนการการพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

 

ผลการดําเนินงาน 
       หลักสูตรประชุมหารือเพ่ือ กําหนด
ประเด็นทักษะท่ีจะเสริมสรางทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษท่ี 21 โดยพิจารณาใหสอดคลอง
กับความตองการของคูความรวมมือทาง
วิช าการ เพ่ื อสร างบัณ ฑิ ตพรอม ทํางาน 
(Ready to work) ท่ี ป ร ะ ชุ ม จึ ง มี ม ติ ให
เสริมสรางทักษะอาชีพ (Career Skill) สาขา
การบริการลูกคา ไดพัฒนารวมกับคูความ
รวมมือตั้งแตเริ่มตนพัฒนาหลักสูตร ดังนั้นเม่ือ
เรียนครบทุกรายวิชาท่ีหลักสูตรจัดการเรียน
การสอน ตองเขาฝกงานกับคูความรวมมือตาม
ขอตกลงตั้ งแตนักศึกษาเขาเรียน จึงไม มี
ปญหาเรื่องการฝกทักษะในการทํางานดาน
การบริการ 
 

 มหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพรอม
ใหกับนักศึกษากอนเขาศึกษาโดยมีการจัด
อบรมทักษะดานโปรแกรม Microsoft Excel 
2013 และภาษาอังกฤษเพ่ือเสริมสรางทักษะ
ของผูเรียน โดยกําหนดใหสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศกับสถาบันภาษา 
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ศิลปะและวัฒนธรรม (สภว.) เปนผูรับผิดชอบ 
ซ่ึงจัดใหกับนักศึกษาทุกคนเพ่ือปรับพ้ืนฐาน
ทางคอมพิวเตอรและทักษะภาษาอังกฤษ ชื่อ
โครงการเพ่ิมศักยภาพนักศึกษาสูการเตรียม
ความพรอมสําหรับการเปนบัณฑิตในศตวรรษ
ท่ี 21 ซ่ึงแบงเปน 2 กิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมท่ี 
1  เสริม ทั กษะด าน โป รแกรม  Microsoft 
Excel 2013 กิจกรรมท่ี 2 เสริมทักษะดาน
ภาษาอังกฤษ  ในชวงเวลาเดือนมกราคม – 
เมษายน 2560 
 
การประเมินกระบวนการ 
     จากการประชุมทบทวนและประเมิน
กระบวนการกิจกรรมท่ี 1 เสริมทักษะดาน
โปรแกรม Microsoft Excel 2013 กิจกรรม
ท่ี 2 เสริมทักษะดานภาษาอังกฤษ  ในชวง
เวลาเดือนมกราคม – เมษายน 2560 พบวา 
นักศึกษายังขาดวินัยในการจัดการตนเอง เชน 
การเขาหองเรียนใหตรงเวลา  การลําดับ
ความสําคัญกอนหลังในการจัดการ 
 
การปรับปรุงกระบวนการ 

อาจารย ผู รับ ผิ ดชอบหลักสู ตรฯ  นํ า
กิจกรรมท่ีสําคัญมาเปนวิชาเลือก เพ่ือจะได
เปนองคความรู นําไปใชในวิชาชีพตอไป เชน 
วิชาเสริมทักษะดานโปรแกรม Microsoft 
Excel และภาษาอังกฤษ 

 
ผลของการปรับปรุงกระบวนการ 

หลักสูตรปรับปรุงป 60 ไดบรรจุเปนวิชา
เลือก รหัสวิชา 3574106 วิชาโปรแกรม
ประยุกตเพ่ือสนับสนุนการบริการลูกคา และ
ร หั ส วิ ช า  3563208 วิ ช า ก า ร สื่ อ ส า ร
ภาษาอังกฤษเพ่ือการโตตอบทางธุรกิจ 

 
3.การจัดสวัสดิการนักศึกษา / บริการ
นักศึกษามีมาตรฐาน 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกโดยมีการ
กระบวนการ PDCA มาใชในการจัดสวัสดิการ
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นักศึกษา / บริการนักศึกษามีมาตรฐานแก
นักศึกษา ดังนี ้

ระบบและกลไก 
      1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุม
ครั้ ง ท่ี  7 (35) /2559 วาระท่ี  3.4 วัน ท่ี  13 
กรกฎาคม 2559 ทําการวางแผนเรื่อง การ
จัดการสวัสดิการนักศึกษาใหแกนักศึกษา  
      2) หลักสูตรฯสํารวจความตองการและ
คุณลักษณะของนักศึกษา  
       3) หลักสูตรรวม กับคณ ะวิทยาการ
จัดการและมหาวิทยาลัย การจัดสวัสดิการ
นักศึกษา 
 
ผลการดําเนินงาน 
    ทางหลักสูตรฯ ไดจัดสวัสดิการให กับ
นั ก ศึกษา โดย มีห องประชุมและเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรส วนกลางท่ีหองหลักสูตรฯ 
สําหรับใหนักศึกษาท่ีทํางานใหกับหลักสูตรฯ  
สวนทางมหาวิทยาลัยไดจัดสวัสดิการใหกับ
นักศึกษา โดยมีหองสมุดสวนกลาง ท่ีนั่ ง
สวนรวม และหองออกกําลังกายพรอมสระ
วายน้ํา  
     
การประเมินกระบวนการ 
      ซ่ึงจากการสํารวจพบวา มีนักศึกษา
จํานวนหนึ่งเขาไปใชบริการท้ังหองประชุม 
เครื่องคอมพิวเตอรส วนกลาง ห องสมุด
สวนกลาง หองอออกําลังกาย และสระวายน้ํา 
สวนท่ีนั่ งสวนรวมนักศึกษามานั่ งกันเปน
ประจํา 
    
การปรับปรุงกระบวนการ 
       ทางหลักสูตรฯ แนะนํา และสงเสริมให
นัก ศึกษาในหลักสูตรฯ เขามาใชบริการ
สวัสดิการท่ีทางหลักสูตรฯ จัดเตรียมไวให 
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4.การส่ือสารใหขอมูลเกี่ยวกับการรับสมัคร
นักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การจัดการ
เรียนการสอน การแจงผลการเรียนและการ
ข้ึนทะเบียนบัณฑิต 

หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกโดยมีการ
กระบวนการ PDCA มาใชในการสื่อสารให
ขอมูลเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษา การ
ลงทะเบียนเรียน การจัดการเรียนการสอน 
การแจงผลการเรียนและการข้ึนทะเบียน
บัณฑิตแกนักศึกษา ดังนี ้

ระบบและกลไก 
      1) อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรประชุม
ครั้งท่ี  1(29)/2559 วาระท่ี 5.4 วันท่ี  11 
มกราคม 2559 ทําการวางแผนเรื่อง การ
สื่อสารใหขอมูลเก่ียวกับการรับสมัครนักศึกษา
จนการข้ึนทะเบียนบัณฑิต  
      2) หลักสูตรฯ ไดทํางานรวมกับสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) เพ่ือ
ทําการสื่อสารใหขอมูลเก่ียวกับตั้งแตการรับ
สมัครนักศึกษา  การลงทะเบียนเรียน  การ
จัดการเรียนการสอน  การแจงผลการเรียน
และการข้ึนทะเบียนบัณฑิต 
ผลการดําเนินงาน 
     นักศึกษาเขาไปดูขอมูลสื่อสารเก่ียวกับ
ก า ร รั บ ส มั ค ร นั ก ศึ ก ษ า 
ผาน http://entrance.dusit.ac.th สวนการ
ลงทะเบียนเรียน การจัดการเรียนการสอน 
การแจงผลการเรียนและการข้ึนทะเบียน
บั ณ ฑิ ต  ผ า น http://regis.dusit.ac.th  
นอกจากนี้  ทางหลักสูตรฯ ไดทําแฟนเพจ
ใหกับนักศึกษาหลักสูตรฯ เพ่ือติดตามขาวสาร 
คือ 
https://www.facebook.com/sducusto
merservice/ 
 
การประเมินกระบวนการ 

  จากการประชุมทบทวนและประเมิน
กระบวนการสื่อสารใหขอมูลเก่ียวกับการรับ
สมัครนักศึกษา การลงทะเบียนเรียน การ

http://entrance.dusit.ac.th/
https://www.facebook.com/sducustomerservice/
https://www.facebook.com/sducustomerservice/
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จัดการเรียนการสอน การแจงผลการเรียน
และการข้ึนทะเบียนบัณ ฑิตแกนักศึกษา 
พบวา นักศึกษาไดรับขอมูลการสื่อสารผานท้ัง 
3 ทาง คือ  
1.http://entrance.dusit.ac.th,  
2.https://www.facebook.com/sducusto
merservice/ 
3.http://regis.dusit.ac.th  

ผลการดําเนินงานอยูในระดับท่ีพึงพอใจ 
จึงยังไมมีการปรบัปรุงกระบวนการ  
 
การปรับปรุงกระบวนการ 

 ไมมีการปรับปรุงกระบวนการเนื่องจาก
ผลการดําเนินงานอยูในระดับท่ีพึงพอใจ จึงยัง
ไมมีการปรับปรุงกระบวนการ   

 

 
กิจกรรมนักศึกษา (เพ่ิมเติมจากการบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน) 
 

ช่ือกิจกรรม 
จํานวนนักศึกษา

ท่ีเขารวม 
ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 

จากการเขารวมกิจกรรม 
หลักฐานอางอิง 

1.เสริมทักษะดานโปรแกรม 
Microsoft Excel 2013 

52 
(เฉพาะปท่ี 1) 

สามารถนําไปใชในการทํา
รายงานหรือทํางานในอนาคตได 

รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานของ Microsoft 
Excel 2013 

2.เสริมทักษะดานภาษาอังกฤษ 126 
(เฉพาะปท่ี  
2 และ 3) 

นักศึกษายังมีทัศนคติทางดาน
ลบเก่ียวกับภาษาอังกฤษ แตยัง
มีความตองการฝกฝนและอบรม
ภาษาอังกฤษมากข้ึน 

รายงานสรุปผลการ
ดําเนินงานของ 
ภาษาอังกฤษ 

 

http://entrance.dusit.ac.th/
https://www.facebook.com/sducustomerservice/
https://www.facebook.com/sducustomerservice/
http://regis.dusit.ac.th/
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ผลที่เกิดกบันักศึกษา (สกอ. 3.3) 

ประเด็นการประเมิน  
แสดงผลที่เกิด 
- อัตราการคงอยู   
ปการศึกษาท่ีรับเขา
(ต้ังแตปการศึกษาท่ี

เร่ิมใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง) ในแตละปการศึกษา 

ชั้น 
ปท่ี 1 

ชั้น 
ปท่ี 2 

ชั้น 
ปท่ี 3 

ชั้น 
ปท่ี 4 

ชั้น 
ปท่ี 5 

ชั้น 
ปท่ี 6 

ลาออก/
พนสภาพ 

อัตรา 
การคงอยู 
(รอยละ) 

2559 59      12 83.00 
2558 109 68     41 62.30 
2557 97 83 73    24 75.20 
2556 92 67 66 65   27 70.06 
2555 57 43 40 39* 4*  14 7.00 

ท่ีมา: ขอมูล ณ วันท่ี 5 กรกฎาคม 2560 
หมายเหตุ นักศึกษารหัส 55 สําเร็จการศึกษาจํานวน 39 คน ปการศึกษา 2558 แตนักศึกษาไม
ข้ึนทะเบียนบัณฑิตเพ่ือขอสําเร็จการศึกษา 1 คน (จากจํานวน 40 คน) เนื่องจากมีปญหา
ทางดานการเงิน คือ นายพลธเนศร สงวนวิชัยกุล และนักศึกษารหัส 55 สําเร็จการศึกษาในป
การศึกษา 2559 จํานวน 3 คน เนื่องจาก พักการเรียน 1 ป (3 คน) ไดแก 1.นายศิวพล พูล
ทรัพยเจริญ 2. นางสาวณีรนุช กลิ่นหอม 3. นางสาวเกสรา เกิดบัว  
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา  

1. นักศึกษาบางสวนตองการยายสถานศึกษา 
2. นักศึกษายังไมสามารถปรับตัวใหเขากับการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาได 
3. นักศึกษาเม่ือเขาศึกษาเรียนรูเก่ียวกับรายวิชาเฉพาะดานของหลักสูตรฯ พบวาไมตรงกับ

ความถนัดและความสนใจ จึงตัดสินใจไมเรียนตอ 
4. นักศึกษามีความตองการลาออก เพ่ือประกอบอาชีพโดยตรง 
5. การพนสภาพนักศึกษา (GPA) เนื่องจากผลการเรียนไมถึงเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

ทําใหนักศึกษาตองยายไปศึกษาตอท่ีสถาบันอ่ืน 
6. นักศึกษาบางสวนตอนสัมภาษณเขาศึกษาตอมีเปาหมายเพียงเพ่ือตองการท่ีนั่งใน

มหาวิทยาลัย 

 

- การสําเร็จการศึกษา- 
ปการศึกษาท่ีรับเขา 
(ตั้งแตปการศึกษา
ท่ีเริ่มใชหลักสูตร) 

ปการศึกษาท่ีสําเร็จ
การศึกษา 

58 59 คาเฉล่ีย 

2555 

จํานวนจบในรุน 39* 3 - 

รอยละของจํานวนท่ีจบใน
รุน 

39/57 = 
68.40% 

3/57** 
= 

5.20% 
- 

2556 

จํานวนจบในรุน - 62 - 

รอยละของจํานวนท่ีจบใน
รุน 

- 
62/91 

= 
68.10% 

- 

 
 
ขอมูลการจบ
การศึกษา ป 2558 -
2559 หลักสูตร
บริการลูกคา 
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ประเด็นการประเมิน  

ท่ีมา: สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5 กรกฎาคม 2560 
 
  หมายเหตุ * นักศึกษารหัส 55 ไมข้ึนทะเบียนบัณฑิตเพ่ือขอจบการศึกษา 1 คน (จากจํานวน 
40 คน) เนื่องจากมีปญหาทางดานการเงิน 
               ** นักศึกษารหัส 55 มาเรียนกับนักศึกษารหัส 56 จํานวน 3 คน (1.นายศิวพล พูล
ทรัพยเจริญ   2.นางสาวณีรนุช กลิ่นหอม   3.นางสาวเกสรา เกิดบัว)       
ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการสําเร็จการศึกษา  
     นักศึกษาบางสวนเกิดจากการไมสามารถปรับตัวไดหรือมีปญหาสวนตัว   
การวิเคราะหผล 
      อาจารยในหลักสูตรใหคําปรึกษานักศึกษา โดยการรับฟงและใหทางเลือกกับนักศึกษา
ประกอบกับระบบการจัดการศึกษาตามมาตรฐานท่ีเปดทางเลือก คือ การถอนรายวิชาและการ
รักษาสภาพนักศึกษา 

- ความพึงพอใจ และผลการจดัการขอรองเรียนของนักศึกษา 

  ประเด็นการประเมิน 
คาเฉล่ีย
ป 56 

คาเฉล่ีย
ป 57 

คาเฉล่ีย
ป 58 

คาเฉล่ีย 
ป 59 

1.การวางแผนการสอน 3.807 3.881 3.894 3.865 

2.เทคนิคและวิธีการสอน 3.786 3.818 3.829 3.827 

3.การเชื่อมโยงความสัมพันธของเนื้อหาวิชา 3.794 3.853 3.862 3.870 

4.การใชสื่อการสอน 3.819 3.870 3.883 3.807 

5.การวัดและประเมินผล 3.773 3.827 3.848 3.955 

6.คุณลักษณะผูสอน 3.865 3.938 3.955 3.962 

จํานวนนักศึกษาท้ังหมด 134 200 245 246 

จํานวนนักศึกษาท่ีตอบแบบสํารวจ 83 125 180 186 

คาเฉล่ียผลประเมิน 3.807 3.864 3.879 3.881 

ผลการจัดการขอรองเรียนของนักศึกษา 
ทางหลักสูตรฯ ไดมีมาตราฐานในการดําเนินการ 4 ระดับ ไดแก  

1. ระดับบุคคลโดยทางหลักสูตรฯประสานงานไปยังผูท่ีเก่ียวของและพูดคุยกับนักศึกษา 
โดยตรง เพ่ือรวมกันแกไขปญหา 

2. ระดับหลักสูตรฯโดยการนําขอรองเรียน / ขอเสนอแนะจากการกรอกขอมูลแบบ 
ประเมินอาจารยผูสอนในสวนของความคิดเห็นเพ่ิมเติมซ่ึงเปนขอมูลเชิงคุณภาพ นําเขาท่ีประชุม
หลักสูตรเพ่ือหารือรวมกันในการแกไขขอรองเรียน / ขอเสนอแนะของนักศึกษา 

3. ระดับคณะวิทยาการจัดการโดยนําขอรองเรียน นําเขาท่ีประชุมระดับคณะวิทยาการ 
จัดการเพ่ือหารือรวมกันในการแกไขขอรองเรียน 

4. ระดับมหาวิทยาลัย เชน สภาพหองเรียนใดบางหองท่ีมีเสียงลอดทะลุรบกวนขาม 
หองเรียนเรื่องความตองการเก่ียวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หรือ
สัญญาณการเชื่อมตออินเตอรเน็ต เพ่ือเสนอใหทางมหาวิทยาลัยพิจารณาในการเพ่ิมสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู ใหกับนักศึกษา 
      ท้ังนี้หลักสูตรฯ ไดประเมินการจัดการขอรองเรียนกับนักศึกษาดวยการสุมสัมภาษณพูดคุย
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ประเด็นการประเมิน  

อยางไมเปนทางการ ในภาพรวมแลว นักศึกษาพึงพอใจในการแกไข/ปรับปรุง/พัฒนาตาม
ขอเสนอแนะของนักศึกษา 

 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
3.1 3 คะแนน 3 คะแนน 
3.2 3 คะแนน 3 คะแนน 
3.3 3 คะแนน 3 คะแนน 
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คุณลักษณะของผูท่ีกําลังจะสําเร็จการศึกษา 
ปการศึกษา 2559 

 
คุณลักษณะ 

คาเฉลี่ยคะแนนประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5) 

1. ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุริะดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ 3.47 

2. ความพรอมในการประกอบอาชีพ 3.79 

8. ทักษะทางดานภาษาตางประเทศ 3.33 

9. SDU SPIRIT 3.53 

 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ. 2.1) 
บัณฑิตรุนจบปการศึกษา 2559 
วันท่ีสํารวจ กรกฎาคม 2560    

ขอมูลพ้ืนฐาน จํานวน หลักฐานอางอิง 
1. จํานวนบัณฑิตทั้งหมด 68 ตารางขอมูลผลการประเมินบัณฑิต 
2. จํานวนบัณฑิตที่ไดรับการประเมินคุณภาพตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน 

17 

3. รอยละของบัณฑิตที่ไดรับการประเมินคุณภาพตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน 

25 

4. ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน 

71.14 

5. คาคะแนนเฉลี่ยการประเมินความพึงพอใจของ
นายจางที่มีตอผูสําเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 5 ดาน (คะแนนเต็ม 5) 

4.18 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตท่ีรับการประเมินจากผูใชบัณฑิตจะตองไมนอยกวารอยละ 20 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 

 
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป (สกอ. 2.2 ปริญญาตรี) 
บัณฑิตรุนจบปการศึกษา 2559 
วันท่ีสํารวจ กรกฎาคม 2560    

ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด จํานวน หลักฐานอางอิง 
1. จํานวนบัณฑิตทั้งหมด คน 68 ตารางขอมูลการสาํรวจ

ภาวะการมีงานทาํ 2. จํานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสาํรวจ คน 51 
3. จํานวนบัณฑิตที่ไดงานทําหลงัสําเร็จการศึกษา  
(ไมนบัรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 

- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไมตรงสาขาที่เรียน 

คน 
 
 
 

 
 

45 
3 

4. จํานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ คน 2 
5. จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มงีานทาํกอนเขาศึกษา คน 0 
6. จํานวนบัณฑิตที่ศึกษาตอ คน 0 
7. จํานวนบัณฑิตที่อุปสมบท คน 0 
8. จํานวนบัณฑิตที่เกณฑทหาร คน 0 
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ขอมูลพ้ืนฐาน หนวยวัด จํานวน หลักฐานอางอิง 
9. รอยละของบัณฑิตที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน 1 ป 

รอยละ 98.04 

10 คาเฉลี่ยเงินเดือนหรือรายไดตอเดือน ของผูสําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบ
อาชีพอิสระ 

บาท 17,968 

หมายเหตุ : จํานวนบัณฑิตท่ีรับการสํารวจภาวะการมีงานทําจะตองไมนอยกวารอยละ 70 ของจํานวนบัณฑิตท่ีสําเร็จการศึกษา 
              : วางงานจํานวน 1 คน 
 

การวิเคราะหผลที่ได 
สาขาวิชาการบริการลูกคา ยังคงเปนสาขาเดียวท่ีเปดสอนตั้งแตปการศึกษา 2555 ประกอบกับเปน

สาขาท่ีไดทําความรวมมือกับบริษัท ทรู คอรเปอเรชั่น (มหาชน) จํากัด โดยบางรายวิชา ทางคูความรวมมือไดสง
บุคลากรมาบรรยาย และในการดูงาน และฝกงาน นักศึกษาไดเขาไปดูงาน และลงฝกงานจริงกับบริษัท ประกอบ
กับทุกอาชีพ ยอมมีเรื่องของการบริการแทรกอยู ดังนั้น นักศึกษา/บัณฑิต ไดรับความรู ฝกทักษะเรื่องของการ
บริการ จึงทําไปใชไดโดยตรง หรือประยุกตกับงานอ่ืนไดแมเปนสวนสนับสนุนก็ตาม เพราะการบริการสามารถทํา
ไดกับท้ังลูกคาภายใน และภายนอก  สงผลใหนักศึกษาในสาขาวิชาการบริการลูกคานําไปใชในปฏิบัติงานไดจริง 

ผลจากการติดตามบัณฑิต และนายจาง หลักสูตรไดนํารายวิชามาปรับปรุงเพ่ิมเติมใหสอดคลองกับการ
นําใปใชจริง ตามเนื้อหาในหลักสูตรใหม ป 2560 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติในเดือนกุมภาพันธ 2560 ท่ีผาน
มา เชน โปรแกรมสําเร็จรูป และภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการ เปนตน 

 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
2.1 4.18 คะแนน 4.18 คะแนน 
2.2 รอยละ 98.04 4.90 คะแนน 
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หมวดท่ี 4 ขอมลูสรุปรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 
 

4.1 ขอมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาท่ีเปดสอนในภาค/ปการศึกษา (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา) 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

 
อาจารย
ผูสอน 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผาน 

2000106 
ศิลปะการ
ดํารงชีวิต 

1/59 นางภัทรานิษฐ  
ศุภกิจโกศล 

11 11 13 1 0 0 0 0 0 0    36 36 

2000106 
ศิลปะการ
ดํารงชีวิต 

1/59 นางภัทรานิษฐ  
ศุภกิจโกศล 

7 9 11 7 0 0 0 0 0 0    35 35 

1500113 
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือทักษะการ

เรียน 

1/59 นายธนศร  
วิสุทธ์ิวารินทร 

0 0 3 8 11 5 4 2 0 2    35 31 

1500113 
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือทักษะการ

เรียน 

1/59 นายธนศร  
วิสุทธ์ิวารินทร 

1 6 27 2 0 0 0 0 0 0   

 

36 36 

1500116 
จริยศาสตร 

1/59 นางสาว 
สุภาภรณ  
ตั้งดําเนิน
สวัสดิ ์

1 0 11 21 0 0 0 0 0 0    33 33 

1500116 
จริยศาสตร 

1/59 นางสาว 
สภุาภรณ  
ตั้งดําเนิน
สวัสดิ ์

1 3 11 15 0 0 0 0 0 2    32 30 

1500117 
ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 

1/59 นางสาว 
ขจิตขวัญ  
 กิจวิสาละ 

6 6 9 6 2 0 0 0 0 3    32 29 

1500117 
ภาษาไทยเพ่ือ
การสื่อสาร 

1/59 นางสาว 
พรพิมล ลอแท 

4 8 12 8 5 0 0 0 0 0    37 34 

2500114 
สังคมไทยรวม

สมัย 

1/59 นางสาว 
ศศิพัชร  
 วงศรินทรา
เมธี 

0 6 13 10 1 0 0 0 2 0    32 30 

3663102 
การจัดการการ

ปฏิบัติการ 

1/59 นาย
ราเชนทร  
บุญลอยสง 

0 0 6 6 23 1 0 0 0 0    36 36 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

 
อาจารย
ผูสอน 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผาน 

3663102 
การจัดการการ

ปฏิบัติการ 

1/59 นาย
ราเชนทร  
บุญลอยสง 

0 0 2 11 23 0 1 0 0 0    37 37 

3622401 
การจัดการ
ทรัพยากร

มนุษย 

1/59 นางสาว
นิตยา   
ทวีชีพ 

0 5 17 13 1 0 0 0 0 0    36 36 

3622401 
การจัดการ
ทรัพยากร

มนุษย 

1/59 นางสาว
นิตยา   
ทวีชีพ 

0 4 14 14 5 0 0 0 0 0    37 37 

3632103 
การเงินธุรกิจ 

1/59 นางรัชนี  
ปุณโณทก 

0 0 1 1 9 3 9 1
0 

0 2    35 23 

3632103 
การเงินธุรกิจ 

1/59 นางรัชนี  
ปุณโณทก 

0 0 0 3 18 11 4 0 0 0    36 36 

3824301 
การบัญชีเพ่ือ
การจัดการ 

1/59 นางสาว
สุพัตรา  
สถาพร
ประดิษฐ 

1 2 3 2 17 3 8 0 0 0    36 36 

3824301 
การบัญชีเพ่ือ
การจัดการ 

1/59 นางสาว
สุพัตรา  
สถาพร
ประดิษฐ 

0 1 4 9 12 6 2 0 0 1    35 34 

3601601 
ภาษาอังกฤษ

เพ่ีอธุรกิจ 

1/59 นางสาว
กัญญทอง  
หรดาล 

0 4 3 4 22 1 0 0 1 0    35 34 

3601601 
ภาษาอังกฤษ

เพ่ีอธุรกิจ 

1/59 นางสาว
กัญญทอง  
หรดาล 

0 1 4 7 21 3 0 0 0 0    36 36 

3661101 
องคการและ
การจัดการ 

1/59 นางสาวพร
พิมล  สุวรรณ
วัฒ 

0 1 2 2 15 5 5 0 3 0    33 30 

3661101 
องคการและ
การจัดการ 

1/59 นางสาวพร
พิมล  
 สุวรรณวัฒ 

0 0 3 9 2 0 0 0 0 0    14 14 

3573701 
การเจรญิสติ
เพ่ือจัดการ
ความเครยีด 

1/59 นางสาวสิริ
นาถ  
แพทยังกุล 

5 9 7 4 9 0 0 0 2 0    36 34 

3573701 
การเจรญิสติ

1/59 นางสาวสิริ
นาถ   

10 7 9 6 5 0 0 0 0 0    37 37 



46 
 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

 
อาจารย
ผูสอน 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผาน 

เพ่ือจัดการ
ความเครยีด
เพ่ือจัดการ
ความเครยีด 

แพทยังกุล 

3662304 
การจัดการ
โครงการ 

 

1/59 นายธีร  
โสตถิโกมล 

1 0 2 4 20 9 1 0 0 0    37 37 

3662304 
การจัดการ
โครงการ 

1/59 นายธีร  
โสตถิโกมล 

0 0 2 4 22 6 2 0 0 0    36 36 

3663211 
การจัดการผล
การปฏบัิติงาน 

1/59 นางสาววิภาดา  
มุกดา 

0 0 6 9 21 0 0 0 0 0    36 36 

3663211 
การจัดการผล
การปฏิบัติงาน 

1/59 นางสาววิภาดา  
มุกดา 

0 0 2 7 28 0 0 0 0 0    37 37 

3573703 
การจัดการ
วางแผน
กําลังคน 

1/59 นายพรภัทร  
อินทรวรพัฒน 

4 5 14 7 1 0 0 0 5 0    36 31 

3573703 
การจัดการ
วางแผน
กําลังคน 

1/59 นายพรภัทร  
อินทรวรพัฒน 

9 3 9 6 3 0 0 0 7 0    37 30 

3573702 
สุนทรียสนทนา 

 

1/59 นางสาวสิริ
นาถ  
 แพทยังกุล 

2 7 17 5 0 0 0 0 6 0    37 31 

3573702 
สุนทรียสนทนา 

1/59 นางสาวสิริ
นาถ   
แพทยังกุล 

2 6 18 5 2 0 0 0 3 0    36 33 

3572702 
การบริหารงาน

ขาย 

1/59 นายสุรศักดิ์  
แสงเย็น 

0 3 22 10 0 0 0 0 1 0    36 35 

3572701 
พฤติกรรม

ผูบริโภค ความ
คาดหวังและ
การรับรูของ

ลูกคา 

1/59 นางสาว
ปริศนา   
มั่นเภา 

0 1 9 4 10 5 5 0 0 0    34 34 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

 
อาจารย
ผูสอน 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผาน 

3572701 
พฤติกรรม

ผูบริโภค ความ
คาดหวังและ
การรับรูของ

ลูกคา 

1/59 นางสาว
ปริศนา   
มั่นเภา 

1 11 22 0 0 0 0 0 0 1    35 34 

3662201 
การพัฒนา
บุคลิกภาพ 

1/59 นางสาวพิษฐา  
พงษประดิษฐ 

1 2 9 4 10 6 4 0 0 0    35 35 

3662201 
การพัฒนา
บุคลิกภาพ 

1/59 นางสาวพิษฐา  
พงษประดิษฐ 

6 10 10 0 0 0 0 0 7 0    33 26 

2512713 
จิตวิทยาการ

บริการ 

1/59 นางสาวปทุม
พร  โพธ์ิกาศ 

12 8 8 0 0 0 0 0 3 1    32 28 

2512713 
จิตวิทยาการ

บริการ 

1/59 นางสาวปทุม
พร  โพธ์ิกาศ 

2 1 15 7 6 1 1 0 0 0    33 33 

1500110
ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสาร 

2/59 นาย
จักรกฤษณ  
วุฒิสิวะชาติกุล 

0 0 4 10 16 14 8 2 0 7    61 52 

1500114
ภาษาอังกฤษ

เชิง
สถานการณ 

2/59 นายจิรสัย  
ศิรศิรริัศม 

2 5 31 16 12 0 0 0 5 5    76 66 

2500115
เหตุการณโลก

รวมสมัย 

2/59 นางพรพิมล  
สุวรรณรตัน 

0 2 21 18 14 1 0 0 0 0    61 61 

4000110 
การคิดและ
การตัดสินใจ 

2/59 นางสาวปยา
ภรณ วรานุ

สันติกุล 

0 6 30 17 14 0 0 0 3 0    70 67 

4000111
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2/59 นางสาว
ศัชชญาส  
 ดวงจันทร 

0 0 3 6 6 4 1
4 

0 7 3    43 40 

3604201 
การจัดการ
เชิงกลยุทธ 

2/59 กนกวรรณ  รุง
อรุณพิศาล 

0 7 23 5 1 0 0 0 0 0    36 36 

3604201 
การจัดการ
เชิงกลยุทธ 

2/59 นายจิรสัย 
ศิรศิรริัศม 

0 3 21 9 3 0 1 0 0 0    37 37 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

 
อาจารย
ผูสอน 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผาน 

3642101 
หลักการตลาด 

2/59 นางสาวอิสรีย 
บอวาร ี

0 0 7 18 5 0 0 0 2 0    32 30 

3642101 
หลักการตลาด 

2/59 นางสาวอิสรีย 
บอวาร ี

0 0 14 8 4 0 0 0 2 1    29 26 

3693301 
วิเคราะหเชิง
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ 

2/59 นายรุงโรจน  
เย็น
ชัยพฤกษ 

0 0 11 12 9 0 0 0 0 1    33 32 

3693301 
วิเคราะหเชิง
ปริมาณและ
สถิติธุรกิจ 

2/59 นายรุงโรจน  
เย็น
ชัยพฤกษ 

1 2 6 3 9 6 4 0 5 1    37 31 

2562302 
กฎหมายธุรกิจ 

2/59 นายธนภูมิ  
 มาประเสริฐ 

0 0 3 4 20 3 2 0 0 1    33 32 

2562302 
กฎหมายธุรกิจ 

2/59 นายธนภูมิ   
มาประเสรฐิ 

0 0 5 4 18 6 3 0 0 0    36 36 

3822104 
หลักการบัญชี 

2/59 นางสาวมะลิ  
ชารี 

1 1 2 2 8 0 0 0 16 2    32 14 

3822104 
หลักการบัญชี 

2/59 นางสาวมะลิ  
ชารี 

1 1 9 6 2 0 0 0 8 2    29 19 

3574701 
การบริหารงาน
ขณะทํางาน

จริงและ
ผลกระทบ 

2/59 นายราเชนทร  
บุญลอยสง 

3 8 19 14 23 3 3 0 0 0    73 73 

3572704 
ทักษะการโนม

นํา เจรจา
ตอรอง 

2/59 นางสาว
ปริศนา  
มั่นเภา 

3 4 5 3 9 6 5 0 0 1    36 35 

3572704 
ทักษะการโนม

นํา เจรจา
ตอรอง 

2/59 นางสาว
ปริศนา  
มั่นเภา 

3 4 7 3 11 4 4 0 0 0    36 36 

3572703 
การบริหาร

ความสัมพันธ
ลูกคา 

2/59 นางสาวสิริ
นาถ   
แพทยังกุล 

0 1 6 6 11 16 8 2 0 1    76 73 

3663213 
การจัดการ
คุณภาพ 

2/59 นายราเชนทร  
บุญลอยสง 

3 4 12 18 24 5 3 0 0 1    70 69 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

 
อาจารย
ผูสอน 

การกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I M P PD PM ลงทะเบียน สอบผาน 

3571702 
การดําเนินงาน

ของ
ศูนยบริการ

ลูกคาสมัพันธ 

2/59 นางสาว
ปริศนา  
 มั่นเภา 

2 4 11 19 18 2 0 0 0 5    61 56 

3571701 
เทคนิคการ

นําเสนอผลงาน 

2/59 นายธีร   
โสตถิโกมล 

0 2 24 9 15 2 3 1 1 4    61 56 

3573707
นวัตกรรม

กระบวนการ 

2/59 นายวิทยา   
ศิริพันธวัฒนา 

6 20 24 21 2 0 0 0 0 0    73 73 

3573708
นวัตกรรมการ

บริการ 

2/59 นางสาวสิริ
นาถ   
แพทยังกุล 

0 3 38 20 11 1 0 0 0 0    73 73 

3573704 
การคิดเชิงบวก 

2/59 นางสาวสิริ
นาถ   
แพทยังกุล 

8 31 19 7 3 0 3 2 0 0    73 73 

3573705 
กลุมสมัพันธ 

2/59 นางภัทรานิษฐ  
ศุภกิจโกศล 

37 32 5 2 1 0 0 0 0 0    74 74 

 
 
สรุปผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาในปการศึกษา (1/2559) 

ปการศึกษาท่ีรับเขา  
(ตั้งแตปการศึกษาท่ีเริ่มใช

หลักสูตร) 

คาเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา ในแตละปการศึกษา 

ช้ัน 
ปท่ี 1 

ช้ัน 
ปท่ี 2 

ช้ัน 
ปท่ี 3 

ช้ัน 
ปท่ี 4 

2559 2.54    

2558  2.41   

2557   2.5  

2556    1.18* 

หมายเหตุ *นักศึกษาตกคาง 
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สรุปผลสัมฤทธิท์างการเรียนของนักศึกษาในปการศึกษา (2/2559) 
ปการศึกษาท่ีรับเขา (ต้ังแตป
การศึกษาท่ีเร่ิมใชหลักสูตร) 

คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิข์องนักศึกษา ในแตละปการศึกษา 

ชั้น 
ปท่ี 1 

ชั้น 
ปท่ี 2 

ชั้น 
ปท่ี 3 

ชั้น 
ปท่ี 4 

2559 2.31    

2558  2.26   

2557   2.99  

2556    - 

 
คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล (นํามาจาก มคอ.5 ของแตละวิชา) 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(สกอ. 5.1)  
ประเด็นการประเมิน 
- หลักคิดในการออกแบบ
หลักสูตร ขอมูลท่ีใชใน
การพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตรและวัตถุประสงค
ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลกัสตูรให
ทันสมัยตาม
ความกาวหนาในศาสตร
สาขาวิชานั้นๆ 

ระบบและกลไก 
1. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา 
2. ประเมินการใชหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา 
3. ศึกษากรอบมาตรฐาน กฎระเบียบ และ
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
4. สังเคราะหขอมูลและจัดทํารางหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา 
5. วิพากษหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริการลูกคา 
6. นําเสนอรางหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ตอสภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
7. สงหลักสูตรใหคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาพิจารณารับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบริการลูกคา (ปรบัปรุง พ.ศ. 2560) 
8. ทบทวนผลการดําเนินงานของหลักสูตร
เปนประจําทุกปการศึกษา 
9. หากอาจารยประจําหลักสูตรเห็นควร
ปรับเนื้อหาตามเลมหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริการลูกคา(ปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
ใหทันสมัยตามความกาวหนาในศาสตรดานการ
บริการโดยดําเนินการดังนี้ 
- หากเปนการปรับคําอธิบายรายวิชาให

- คําสั่งมหาวิทยาลัย 
สวนดุสิตท่ี 1768/2558 วันท่ี 23 
ธันวาคม 2558 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริการลูกคา  
-  ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
พ.ศ. 2558 
- ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2558  
- ประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.  
- ประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2552  
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวน
ดุสิตวาดวยการจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
พิจารณารวมกับอาจารยผูสอนและสรุปเสนอขอ
ปรับเนื้อหาหลักสูตรตอสภาวิชาการและสภา
มหาวิทยาลัยตามลําดับ 
- หากเปนการปรับรายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) ใหกรรมการบริหารหลักสูตร
เปนผูพิจารณา 
ผลการดําเนินงาน 
1. แตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา -
 คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ี 
1768/2558 วันท่ี 23 ธันวาคม 2558การนําผล
การประเมินการใชหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริการลูกคา (หลักสูตรใหม พ.ศ. 
2555) รวมถึงการรวบรวมขอมูล เอกสาร 
(Document Research) และนํามาสังเคราะห 
พบวา สถานการณตลาดแรงงานในชวงปท่ีผาน
มา ตําแหนงท่ีนายจาง/สถานประกอบการ
ตองการแรงงานนั้น พนักงานบริการลูกคาเปน 1 
ใน 10 อันดับแรก (ท่ีมา: กองบริหารขอมูล
ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน. (2559). 
วารสารสถานการณตลาดแรงงาน ประจําเดือน
ตุลาคม-ธันวาคม 2559.) และการศึกษากรอบ
มาตรฐาน กฎระเบียบ ขอบังคับ และขอมูลท่ี
เก่ียวของดังนี้ 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 
2558 
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนว
ทางการบริหารเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558  
- ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2552  
- ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552  
- ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิตวาดวย
การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 
2. จากการสังเคราะหขอมูลขางตน ทาง

- รายงานการประชุมครั้งท่ี 
3(42)/2560 วันท่ี 8 มีนาคม 2560 
วาระท่ี 3.3 เรื่องสรุปสาระสําคัญ
จากการประชุม รวมกับคูความ
รวมมือทางวิชาการ ข้ันตอนการ
ดําเนินการจัดหลักสูตรปรับปรุงป 
2560 



52 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
คณะกรรมการฯ จึงจัดทํารางหลักสตูร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
3. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
การบริการลูกคาไดทบทวนเนื้อหารายวิชาท่ีเปด
สอน และพบวาในชวงท่ีผานมามีศาสตรดานการ
บริการใหม ๆ ท่ีจะเปนประโยชนแกนักศึกษาใน
อนาคตจึงพิจารณาเพ่ิมรายวิชาเลือกท่ีทันสมัย
มากข้ึน เชน วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการ
ลูกคา วิชาการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการตอบ
โตทางธุรกิจ และวิชานวัตกรรมในกระบวนการ
บริการ เปนตน 
4. นําเสนอรางหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา (ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560) ตอคณะกรรมการชุดตาง ๆ ดังนี้ 
- คณะกรรมการประจําคณะวิทยาการ
จัดการ พิจารณาหลักสูตรในการประชุมครั้งท่ี 
1(4)/2560 ในวันท่ี 27 มกราคม 2560 
- คณะอนุกรรมการกลั่นกรองหลักสุตรฯ 
พิจารณาในการประชุม ครั้งท่ี 1(1)/2560 ใน
วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2560 
- คณะกรรมการสภาวิชาการ พิจารณา
เห็นชอบหลักสูตรฯในการประชุมครั้งท่ี 
2(8)/2560 ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2560 
- สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสุตรในการ
ครั้งท่ี 2(8)/2560 วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2560 
 
การปรับปรุงกระการบวนการ 
อาจารยประจําหลักสูตรไดมีการประชุมหารือ
รวมกันในการจัดทําหลักสูตรปรับปรุง (พ.ศ.
2560) ซ่ึงไดขอสรุปในการปรับกระบวนการ
วิพากษ (ราง) หลักสูตรปรับปรุงภายใตความ
รวมมือทางวิชาการกับ บมจ.ทรู คอรปอเรชั่น 
เพ่ือตอบสนองความตองการเฉพาะดานในการ
ผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพดานการบริการลูกคา 
โดยไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยและคูความรวมมือทางวิชาการ จึง
รวมกันพัฒนา คัดเลือกนักศึกษา จัดการเรียน
การสอนรวมกันในรายวิชาเฉพาะดาน รวมถึงฝก
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
ประสบการณวิชาชีพ ณ สถานประกอบการ  
ในรอบของการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร ไดใช
หลักคิดและแนวทางในการประสานงานกับ
คูความรวมมือทางวิชาการเพ่ือรับฟงเสียงสะทอน
กลับและความตองการเพ่ิมเติมในอนาคต รวมถึง
การคนควา เปรียบเทียบกับหลักสูตรในประเทศ
และตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูใช
บัณฑิต เพ่ือจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ตลาดแรงงาน นอกจากนี้ยังรวมถึงพิจารณาการ
ติดตามและประเมินจากศิษยเกา ผูเรียน และผูใช
บัณฑิต รวมกับบริบทสังคม และแนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงในขอบขายของธุรกิจและการจาง
งานท่ีเก่ียวของ 
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริการลูกคามุงหวังในการสรางบัณฑิตใหมี
คุณลักษณะและคุณสมบัติดังนี้ 
1. เกงงาน รอบรูและเชี่ยวชาญในศาสตร
การบริการลูกคา มีศิลปะการสื่อสารเพ่ือสราง
ความเขาและตอบสนองความตองการของลูกคา 
2. บริการดี บุคลิกภาพดี กริยาบริการ 
(Service Manner) รูจักตน รูจักคน (ลูกคาและ
เพ่ือนรวมงาน) รูจักบริการ 
ผลจากการปรับปรุงกระบวนการ 
 ผูทรงคุณวุฒิภายใตความรวมมือทางวิชาการกับ 
บมจ.ทร ูคอรปอเรชั่น ใหขอเสนอแนะวา 
ปจจุบันองคการมีแนวโนมท่ีจะรับผูท่ีสามารถใช
ภาษาอังกฤษไดดี  และมีทักษะในกระบวนการ
คิดสรางสรรค ดังนั้น ในการพัฒนาหลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) จึงไดปรับปรุงและ
เพ่ิมรายวิชาท่ีเก่ียวของ เชน รายวิชาใหมไดแก 
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการลูกคา วิชา การ
สื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการตอบโตทางธุรกิจ 
วิชาโปรแกรมประยุกตเพ่ือสนบัสนุนการบริการ
ลูกคา เปนตน การปรับปรุงรายวิชาใหสอดคลอง
กับคุณลักษณะพิเศษของบัณฑิต ไดแก วิชา
บุคลิกภาพเพ่ือการบริการ วิชา สติและการ
จัดการความเครียด วิชา นวัตกรรมใน
กระบวนการบริการ วิชา การคิดเชิงบวกและ
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สุนทรียสนทนา เปนตน 

การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรยีน
การสอน (สกอ. 5.2)  
ประเด็นการประเมิน 
- การพิจารณากําหนด
ผูสอน 
- การกํากับ ติดตาม และ
ตรวจสอบการจัดทํา มคอ. 
3 และมคอ.4   
-- การกํากับกระบวนการ
เรียนการสอน เพ่ือให
นักศึกษามีคุณลักษณะท่ี
พึงประสงคครบถวนตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  
- การจัดการเรียนการ
สอนท่ีมีการฝกปฏิบัติใน
ระดับปริญญาตรี 
-  การบูรณาการพันธกิจ
ตางๆ กับการเรียนการ
สอนในระดับปริญญาตรี 
 

ระบบและกลไก 
1. อาจารยประจําหลักสูตรท่ีรับผิดชอบ
ดานงานวิชาการวางแผนการเปดรายวิชาในแตละ
ภาคการศึกษาตามแผนการเรียน 
2. อาจารยประจําหลักสูตรท่ีรับผิดชอบ
ดานงานวิชาการจะพิจารณากําหนดอาจารย
ผูสอนสําหรับวิชาแกนและวิชาเฉพาะตาม
แผนการเรียนกอนโดยพิจารณาจากความ
เชี่ยวชาญและภาระงาน 
3. อาจารยประจําหลักสูตรท่ีรับผิดชอบ
ดานงานวิชาการนําผลการกําหนดผูสอนเขา
พิจารณาในท่ีประชุมอาจารยประจําหลักสูตร  
4. ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรเพ่ือ
พิจารณารายวิชาท่ีสามารถเปดเปนรายวิชาเลือก
และรายวิชาเลือกเสรี โดยพิจารณาจาก 
- ประโยชนท่ีนักศึกษาจะไดรับเปนหลัก  
- คัดเลือกรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการ
พันธกิจดานการบริการวิชาการ การวิจัย และการ
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม เขากับการจัดการเรียน
การสอนได 
5. อาจารยประจําหลักสูตรท่ีรับผิดชอบ
ดานงานวิชาการจะประสานกับอาจารยผูสอนให
จัดทําแผนการเรียนรู (มคอ.3) ตามมติจากท่ี
ประชุมซ่ึงกําหนดแนวทางรูปแบบการเรียนการ
สอนแบบมีสวนรวม ท่ีเนนทักษะดานการสื่อสาร 
และสื่อเทคโนโลยีเพ่ือใชในการเรียนรู ท่ี
สอดคลองกับกระบวนการเรียนการสอนสําหรับ
ยุคศตวรรษท่ี 21  
6. อาจารยประจําหลักสูตรท่ีรับผิดชอบ
ดานงานวิชาการรวบรวม มคอ.3 จากอาจารย
ผูสอน 
7. อาจารยประจําหลักสูตรทําการ
ตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.4 เพ่ือให
เปนไปตามรูปแบบท่ีถูกตองและสอดคลองกับ 
มคอ.2 และผลจาก มคอ.5 ของภาคเรียนท่ีผาน
มา ในรายวิชาท่ีมีการฝกปฏิบัติอาจารยประจํา
หลักสูตรตองตรวจสอบการฝกปฏิบัติตาม มคอ.3 
ดวย  

- มคอ.3 และ มคอ.4 ภาค
เรียนท่ี 1/2559 และ 2/2559 
- มคอ.5 และ มคอ.2559 
- รายงานการประชุมครั้งท่ี 
5(33)/2559 วันท่ี 25 พฤษภาคม 
2559 วาระท่ี 3.2 เรื่อง เพ่ือ
พิจารณาเลือกรายวิชาท่ีเปดสอนใน
ภาคเรียน 1/2559 
- รายงานการประชุมครั้งท่ี 
11(39)/2559  วันท่ี 8 ธันวาคม 
2559 วาระท่ี 3.2 เรื่องการทวน
สอบและการจัดทํา มคอ3 และมคอ 
4 ของอาจารยผูสอน 
- เลมสรุปโครงการสราง
เครือขาย พัฒนา ทักษะงานบริการ 
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ผลการดําเนินงาน 
1. อาจารยประจําหลักสูตรท่ีรับผิดชอบดานงาน
วิชาการวางแผนการเปดรายวิชาในแตละภาค
การศึกษาตามแผนการเรียน โดยในปการศึกษา 
2559 มีการจัดภาคการศึกษาเปน 2 ระบบ คือ 
ภาคการศึกษาระบบเกา (สําหรับนักศึกษารหัส 
56) และภาคการศึกษาระบบอาเซียน (สําหรับ
นักศึกษารหัส 57 – 59) 
2. อาจารยประจําหลักสูตรท่ีรับผิดชอบดานงาน
วิชาการพิจารณากําหนดอาจารยผูสอนสําหรับ
วิชาแกนและวิชาเฉพาะตามแผนการเรียนกอน 
โดย 
- จัดรายวิชาแกนและวิชาเฉพาะท่ีจะเปด
สอนในปการศึกษา 2559 กอน ดังนี้ รายวิชา
แกนจํานวน 12 รายวิชา 27 ตอนเรียน และวิชา
เฉพาะมีจํานวน 15 รายวิชา 26 ตอนเรียน รวม
ท้ังหมด 27 รายวิชา 53 ตอนเรียน 
- จัดอาจารยผูสอนจากอาจารยภายใน
หลักสูตรจํานวน 5 คน อาจารยผูสอนจาก
ภายนอกหลักสูตร 19 คน เพ่ือรับผิดชอบการ
สอนท้ัง 27 รายวิชา โดยพิจารณาจากความ
เชี่ยวชาญและ 
ภาระงานเปนหลัก สวนการเชิญอาจารยผูสอน
จากหลักสูตรอ่ืน จะพิจารณาจากความเชี่ยวชาญ
และสัดสวนภาระงานใหเหมาะสมตามเกณฑ 
3. อาจารยประจําหลักสูตรท่ีรับผิดชอบดานงาน
วิชาการจะประสานงานกับอาจารยผูสอนทุกทาน
ใหจัดทําหรือปรับปรุงแผนการเรียนรู (มคอ.3/
มคอ.4) ตามมติจากท่ีประชุมหลักสูตรฯ ให
เปนไปเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิท้ัง 5 ดาน โดย
หลักสูตรฯ จะแจงปฏิทินวิชาการ และติดตาม
รวบรวมแผนการเรียนรู (มคอ.3/มคอ.4) ใหครบ
ทุกรายวิชาในแตละภาคการศึกษา 
4. อาจารยประจําหลักสูตรท่ีรับผิดชอบดานงาน
วิชาการรวบรวม มคอ.3 จากอาจารยผูสอนโดย
รวบรวมสงเปนไฟลเอกสารและจัดเก็บใน 
Google Drive 
5. ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรฯ เพ่ือ
พิจารณากําหนดรายวิชาท่ีสามารถเปดเปน
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รายวิชาเลือก 
- เม่ือพิจารณาจากประโยชนท่ีนักศึกษา
จะไดรับควบคูกับความเชี่ยวชาญและภาระงาน
สอนของอาจารยท่ีตองเปนไปตามเกณฑแลว
อาจารยประจําหลักสูตรเห็นควรใหเปดวิชาเลือก
สําหรับนักศึกษาชั้นท่ี 3 จํานวน 2 รายวิชา ไดแก 
3573707 นวัตกรรมกระบวนการ และ 
3573708 นวัตกรรมการบริการ 
- อาจารยประจําหลักสูตรพิจารณา
คัดเลือกรายวิชากลุมสัมพันธ ใหบูรณาการการ
เรียนการสอนกับการบริการวิชาการ โดยจัดทํา
เปนโครงการสรางเครือขายพัฒนา ทักษะงาน
บริการใหกับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย และ
รายวิชาการคิดเชิงบวกมีการบูรณาการการเรียน
การสอนกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนนอกชั้นเรียนท่ี 
สวนโมกขกรุงเทพฯ 
6. ประชุมอาจารยประจําหลักสูตรฯ เพ่ือจัดทํา
การทวนสอบ การจัดทํา มคอ.3 เพ่ือใหเปนไป
ตามรูปแบบท่ีถูกตอง รวมถึงตองสอดคลองกับ 
มคอ.2 และผลจาก มคอ.5 และ มคอ.6 ของป
การศึกษาท่ีผานมา พบวา มคอ.3 ของทุกวิชา
เปนไปตามรูปแบบท่ีถูกตองและสอดคลองกับ 
มคอ.2 ผลจาก มคอ.5 และ มคอ.6 ของป
การศึกษาท่ีผานมา 
 
การประเมินกระบวนการ 
       จากผลการจัดการเรียนการสอนพบวา 
ผูเรียนมีความเขาใจและสามารถลงมือปฏิบัติ
ไดมากยิ่งข้ึน มีทักษะการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ 
รวมถึงมีทัศนคติเชิงบวกมากยิ่งข้ึน 
 
การปรับปรุงกระการบวนการ  
       หลักสูตรจึงมีแนวทางปรับปรุงกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนใหผูเรียนโดยใหผูเรียนไดลง
ปฏิบัติจริงมากยิ่งข้ึนในภาคการศึกษาถัดไป 

การประเมินผูเรียน 
(สกอ. 5.3) 

ระบบและกลไก 
1. หลักสูตรฯ มีระบบข้ันตอนการประเมิน

 
- มคอ.3 และ มคอ.4 ภาคเรียนที่ 
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ประเด็นการประเมิน 
- การประเมินผลการเรียนรู
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ซึ่ งครอบคลุม เกณ ฑ การ
วัดผล เกณฑข้ันต่ําของแต
ล ะ ราย วิ ช า  แล ะ เกณ ฑ
สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า ต า ม
หลักสูตร 
- ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ประเมินผลการเรียนรูของ 
- การกํากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอน และ
ประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 
มคอ.6 และ มคอ.7) 
 

ผูเรียนซ่ึงปรากฏอยูใน มคอ.2 หมวดท่ี 5 
เรื่องหลักเกณฑการประเมินผลนักศึกษา
โดยการวัดผลและการประเมินผลการศึกษา
เปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ วา
ดวยการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2548 มีคณะกรรมการบริหาร
ห ลั ก สู ต ร ทํ าห น า ท่ี กํ า กั บ ดู แ ล แ ล ะ
ประเมินผลและการจัดการเรียนการสอน
และการป ระเมินหลั กสู ตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒ ิ

2. กําหนดเกณฑการประเมิน โดยระบุไวใน 
ม ค อ . 3 อ ย า งชั ด เจน  ก อ น เป ด ภ าค
การศึกษา และรายงานผลใน มคอ. 5 และ 
ม ค อ . 7 ภ า ย ใน  30 วั น เ ม่ื อ สิ้ น ภ า ค
การศึกษา 

3. อาจารยผูสอนชี้แจงเกณฑการประเมินผล
ใหนักศึกษาทราบตั้งแตตนภาคการศึกษา 

4. หลักสูตรฯ กํากับดูแลใหอาจารยผูสอน
ดําเนินการเรียนการสอนตาม มคอ.3 และ
ควบคุมให มีจัดการเรียนการสอน การ
ประเมินผล เพ่ือใหไดผลสัมฤทธิ์ตรงตามท่ี
หลักสูตรฯ กําหนดไวใน มคอ. 2 

5. อาจารยผูสอนจัดทํา มคอ.5 และ มคอ.6
นําสงหลักสูตรฯ เพ่ือท่ีทางหลักสูตรฯ จะ
รวบรวม และจัดประชุมพิจารณา มคอ.5 
และ มคอ.6 อยางนอยรอยละ 25 ของวิชา
ท่ีเปดสอน 

6. หลักสูตรประเมินผลการเรียนรูของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  โดยสํารวจ
ความเห็นของผูใชบัณฑิตในประเด็นตาง ๆ 
ท่ีสอดคลองกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการประชุม
ประเมินผลการดําเนินงานตามกระบวนการ 
ประเมินผลการดําเนินงานหลักสูตร (มคอ. 
7)  

8. หลักสูตรนําเสนอ มคอ.7 ตอคณะและนําสง
สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
มหาวิทยาลัย ภายใน 60 วัน 
 

1/2559และ 2/2559 
- มคอ.5 และ มคอ.6 ภาคเรียนที่ 

1/2559 และ 2/2559 
- รายงานการประชุม 

- รายงานการประชุมครั้งท่ี
1(40)/2560 วันท่ี 5 มกราคม 
2560 วาระท่ี 4.4  ทวนสอบฯ 
ประจําภาคการศึกษาท่ี 1/2559  

- รายงานการประชุมครั้งท่ี 
6(45)/2560 ลงวันท่ี 20 
มิถุนายน 2560 วาระท่ี 5.3 
ทวนสอบฯ ประจําภาค
การศึกษาท่ี 2/2559 

- รายงานผลการประเมินความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิต 
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ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
ผลการดําเนินงานตามระบบและกลไก 
1. อาจารยผูสอนชี้แจงเกณฑการประเมินผลให

นักศึกษาทราบตั้งแตเร่ิมภาคการศึกษาโดยมี
การชี้แจงในการเรียนการสอนคร้ังแรกในชั้น
เรียนและ ในชองทางการสื่อสารอ่ืนๆ เชน การ
สรางกลุม Line สราง Facebook  เปนตน ใน
รายวิชาที่สอน 

2. กํากับดูแลใหอาจารยผูสอนดําเนินการสอน
ตาม มคอ.3 และควบคุมใหจัดการเรียนการ
ส อ น  โด ย ท า ง ห ลั ก สู ต ร ฯ  ไ ด จั ด ทํ า
แบบสอบถามในระหวางภาคเรียน เพื่อให
นักศึกษาในแตละรายวิชาไดรวมประเมิน
ผูสอนและใหเสนอแนะ และนําผลแจงกับ
อาจารยผูสอนในแตละรายวิชา 

3. ในปการศึกษา 2559 ผูสอนจัดทํา มคอ.5 และ 
มคอ.6 ครบทั้ง 27 วิชา 53 ตอนเรียน 

4. อาจารยประจําหลักสูตรที่รับผิดชอบดานงาน
วิชาการรวบรวม มคอ.5 และ มคอ.6 จาก
อาจารยผูสอนพรอม มสด.6 (แบบฟอรมผู
ลงทะเบียนเรียนและแสดงผลการเรียน) 

5. อาจารยประจําหลักสูตรประชุมพิจารณาทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ของ มคอ.5 จํานวน 7  วิชา 
จากวิชาที่เปดสอนทั้งหมด 27 วิชา คิดเปน
รอยละ 25.93  

6. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาใน
ประเด็นตาง ๆ ที่สอดคลองกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิเทากับ 3.881 

 
การปรับปรุงกระการบวนการ 
       คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจะทําการ
ประชุมระหวางภาคการศึกษาเก่ียวกับพฤติกรรม
ของนักศึกษาในแตละรายวิชา เพ่ือนําขอสรุปมา
ใชกํากับดูแลนักศึกษาใหเปนตามแนวทางของ
เกณฑการประเมินผูเรียนในรายวิชาท่ีเปดสอน 

 
 



59 
 

 
สกอ. 5.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ตามตัวบงช้ี มคอ. 2 หมวด 7 ขอ 7) 
ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 

(Key Performance 
Indicators) 

ผลดําเนินการ * ** หลักฐานอางอิง 

1) อาจารยประจํ าหลักสูตร
อยางนอยรอยละ 80 มีสวน
ร ว ม ใน ก ารป ระ ชุ ม เ พ่ื อ
ว า งแ ผ น  ติ ด ต าม  แ ล ะ
ท บ ท วน การดํ า เนิ น งาน
หลักสูตร 

หลักสูตรจัดประชุมวางแผน ติดตาม และ 
ทบทวนการดําเนินการงานหลักสูตร ซ่ึงเปน
การประชุมภายในหลกัสูตร จํานวน 10 ครั้ง 
โดยมีอาจารยประจําหลักสตูรเขารวมประชุม  
รอยละ 95  

  1. รายการการประชุม
หลักสูตร ปการศึกษา 
2559 จํานวน 10 ครั้ง 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร 
ต า ม แ บ บ  ม ค อ .2  ท่ี
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก ร อ บ
มาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ 
ห รื อ  ม าต ร ฐ าน คุ ณ วุ ฒิ
สาขา/สาขาวิชา 

สํานักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษาได
พิจารณารับทราบการให ความเห็นชอบ
หลักสูตรเม่ือวันท่ี 4 ตุลาคม 2555  

  1. มคอ. 2 
2. ศธ 0506(5)/15429 

สกอ.แจงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสิต 
รับทราบการใหความ
เห็นชอบหลักสูตร 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา 
แ ล ะ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ข อ ง
ประสบการณ ภาคสนาม  
(ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ 
มคอ.4 อยางนอยกอนการ
เป ด ส อ น ใน แ ต ล ะ ภ า ค
การศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรดําเนินการประสานงานผูสอน 
ประจํารายวิชาเก่ียวกับมาตรฐานผลการ 
เรียนรูของนักศึกษาประจําหลักสูตร เพ่ือให 
ผูสอนสามารถพัฒนารายละเอียดของ 
รายวิชา (มคอ.3) ท่ีสอดคลองกับมาตรฐาน 
ผลการเรียนรูขอ นักศึกษาประจําหลักสูตร 
ครบทุกรายวิชา กอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษา 

  มคอ. 3 ปการศึกษา 
2559 
 

4) จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดําเนินการของรายวิชา และ
รายงานผลการดําเนินการ
ของประสบการณภาคสนาม 
(ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 

หลักสูตรดําเนินการประสานงานอาจารย 
ผูสอนประจํารายวิชาเพ่ือรายงานการผล
ดําเนินการของรายวิชา (มคอ.5) และ 
รวบรวมสงคณะภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด 
ภาคการศึกษาท่ีเปดสอน ครบทุกรายวิชา  

  มคอ. 5 ปการศึกษา 
2559 

5) จั ด ทํ า ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ดํ าเนิ นการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 
วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

หลักสูตรดําเนินการจัดทํารายงานผลการ
ดําเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) สงคณะ ใน
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2560 ซ่ึงนับรวมแลวเปน
เวลาไมเกิน 60 วันนับจากวันสุดทายของ
กิจกรรมวิชาการในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2559 (31 พฤษภาคม 2560 วันสุดทายคณะ

  1. มคอ. 7 ปการศึกษา 
2559 

2. ประกาศมหาวิทยาลัย
สวนดุสิต เรื่อง 
กิจกรรมวิชาการของ
อาจารยผูสอนและ
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
(Key Performance 

Indicators) 
ผลดําเนินการ * ** หลักฐานอางอิง 

นําสงผลการเรียนท่ีพิจารณาอนุมัติไปยังสํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพ่ือประกาศ
ผลการเรียน)     

อาจารยท่ีปรึกษา ภาค
เรียนท่ี 2 ปการศึกษา 
2559 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ของนักศึกษาตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู ท่ีกําหนดใน 
มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) 
อยางนอยรอยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปดสอนในแตละป
การศึกษา 

หลักสูตรไดประชุมรวมกัน โดยมีวาระการ 
ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม 
มาตรฐานผลการเรียนรูท่ีกําหนดใน มคอ.3 
ดวยการพิจารณารายงานผลการดําเนินการ
ของแตละรายวิชา (มคอ.5) ทุกรายวิชา 
นอกจากนี้สัมภาษณอาจารยผูสอนและสุม
สัมภาษณนักศึกษาทางโทรศัพทเพ่ือสอบถาม
ผลสะทอนยอนกลับจากการสอนและการ
เรียนตามลําดับ ท้ังนี้ในปการศึกษา 2559
หลักสูตรจัดการเรียนการสอน จํานวน 27
รายวิชา อยางไรก็ตามดําเนินการตาม
กระบวนการขางตนสําหรับรายวิชาเฉพาะ
ดาน ในหมวดวิชาเฉพาะ จํานวน 7 รายวิชา 
ซ่ึงคิดเปนรอยละ 25.93 

  รายงานการประชุมทวน
สอบผลสัมฤทธิ์ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู
ของนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2559  
1.รายงานการประชุม
ครั้งท่ี1(40)/2560 วันท่ี 
5 มกราคม 2560 วาระ
ท่ี 4.4  ทวนสอบฯ 
ประจําภาคการศึกษาท่ี 
1/2559  
2.รายงานการประชุม
ครั้งท่ี 6(45)/2560 ลง
วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 
วาระท่ี 5.3 ทวนสอบฯ 
ประจําภาคการศึกษาท่ี 
2/2559 
 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรงุการ
จัดการเรียนการสอนกลยุทธ
การสอน หรือ การ
ประเมินผลการเรียนรู จาก
ผลการประเมินการ
ดําเนินงานท่ีรายงานใน 
มคอ.7 ปท่ีแลว  

หลักสูตรฯ มีการพัฒนาปรับกลยุทธการสอน 
โดยเนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูสอนและ
ผูเรียนดวยกันเอง และสงเสริมใหผูเรียนได
แสดงทักษะการคิดและวิเคราะห รวมถึง
ทักษะการทํางานเปนทีม 

  1. รายงานการประชุม 
ครั้งท่ี 7(46)/2560 
วาระท่ี 3.2 การปรับ
กลยุทธการจัดการ
เรียนการสอน  

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน 
ได รับการปฐมนิ เทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการ
เรียนการสอน 

หลักสูตรไดมีการปฐมนิเทศและตอนรับ
อาจารยใหมท่ีเริ่มปฏิบัติงานประจําหลักสูตร
ในการประชุมประจําหลักสูตร โดยมีการ
แนะนําเก่ียวกับความรวมมือทางวิชาการของ
หลักสูตร ภาระงานสอนและการพัฒนา
บัณฑิต ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพใหเปนไป
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
(Key Performance 

Indicators) 
ผลดําเนินการ * ** หลักฐานอางอิง 

แนวทางการพัฒนาคุณวุฒิทางวิชาการและ
การพัฒนาตนเอง การใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยท่ีสนับสนุน อาทิ 
ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน 
ระบบอาจารยท่ีปรึกษา และระบบอ่ืน ๆ ท่ี
เก่ียวของ รวมถึงระบบการจัดเก็บขอมูล
สารสนเทศของหลักสูตรเพ่ือใชงานรวมกัน 
โดยมีรายละเอียดการเขารวมปฐมนิเทศใน
การประชุมประจําหลักสูตร ดังนี้ 
1. อ.ภัทรานิษฐ  ศุภกิจโกศล  การประชุม
หลักสูตรครั้งท่ี 8(36)/2559 วันท่ี 2 สิงหาคม 
2559  
2. ดร.จิรัสย  ศิรศิริรัศม   การประชุม
หลักสูตรครั้งท่ี 1(40)/2560 วันท่ี 5 มกราคม 
2560 
3. ดร.ศีลสุภา  วรรณสุทธิ์   การประชุม
หลักสูตรครั้งท่ี 6(45)/2560 วันท่ี 20 
มิถุนายน 2560 

9) อาจารยประจําหลักสูตรทุก
คน ได รับ การพัฒ นาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนรวมกิจกรรม
พัฒนาบุคลากร มีรายละเอียดตามตารางขอ 
4.8  

  รายละเอียดตารางขอ 
4.8 กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุน
การเรียนการสอน (ถามี ) 
ได รับการพัฒนาวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ ไมนอย
กวารอยละ 50 ตอป 

บุคลากรประจําหลักสูตร พัฒนาทักษะการ 
ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือสนับสนุนการดําเนินของ 
หลักสูตร/คณะ/มหาวิทยาลัย  

 

  รายละเอียดตารางขอ4.8 
กิจกรรมการพัฒนา
วิชาชีพของอาจารยและ
บุคลากรสายสนับสนุน 

11) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิต
ใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0 

หลักสูตรไดดําเนินสํารวจระดับความพึง
พอใจของนักศึกษาปสุดทายท่ีมีตอคุณภาพ
หลักสูตรเฉลี่ย คือ 4.18 และ ระดับความพึง
พอใจของบัณฑิตใหมท่ีมีตอคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ย คือ 4.28 

 

  ขอมูลการตอบ
แบบสอบถามออนไลน
ของนักศึกษาชั้นป
สุดทาย/บัณฑิตใหม 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใช
บัณ ฑิตท่ี มีตอบัณ ฑิตใหม 
เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จาก

หลักสูตรไดดําเนินการสํารวจระดับความพึง
พอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหมเฉลี่ย 
คือ 4.19  

  ขอมูลการตอบ
แบบสอบถามออนไลน
ของผูใชบัณฑิต 
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ดัชนีบงช้ีผลการดําเนินงาน 
(Key Performance 

Indicators) 
ผลดําเนินการ * ** หลักฐานอางอิง 

คะแนนเต็ม 5.0 
 

รวมจํานวนตัวบงช้ีในปนี้ 12   
จํานวนตัวบงช้ีในปนี้ท่ีดําเนินการผาน 12  

รอยละของตัวบงช้ีท้ังหมดในปนี ้ 100  
หมายเหต ุ:  *  แทนคา  = เปนไปตามเกณฑ และ  

  ** แทนคา  = ไมเปนไปตามเกณฑ 
 

4.2 การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ (นํามาจาก มคอ5 ของแตละวิชา) 
 

รหัส ชื่อ
วิชา 

ภาค
การศึกษา 

ความ
ผิดปกต ิ

การตรวจสอบ เหตุที่ทําให
ผิดปกต ิ

มาตรการ
แกไข 

หลักฐาน
อางอิง 

ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 
 

4.3 รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา  
 

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลทีไ่มเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ หลักฐานอางอิง 
ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 

 
4.4 รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา  
 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา หัวขอที่ขาด สาเหตุที่ไมได

สอน 
วิธีแกไข หลักฐานอางอิง 

ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี ไมมี 
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4.5 คุณภาพของการสอน 
 

การประเมินรายวิชาท่ีเปดสอนในปท่ีรายงาน 
รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน   

รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐานอางอิง 
มี ไมมี 

1500110 : 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

2/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5 วิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร ตอนเรียน E1 

1500113 : 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ทักษะการเรียน 

1/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5 วิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ทักษะการเรียน ตอน
เรียน J1 

1500113 : 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ทักษะการเรียน 

1/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5 วิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ทักษะการเรียน ตอน
เรียน K1 

1500114 : 
ภาษาอังกฤษเชิง
สถานการณ 

2/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5 ภาษาอังกฤษ
เชิงสถานการณ ตอน
เรียน C1 

3601601 
ภาษาอังกฤษเพ่ีอ
ธุรกิจ 

1/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือธุรกิจ ตอนเรียน 
C1 

3601601 
ภาษาอังกฤษเพ่ีอ
ธุรกิจ 

1/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือธุรกิจ ตอนเรียน 
D1 

1500110  
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

2/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร ตอน
เรียน E1 

1500114 
ภาษาอังกฤษเชิง
สถานการณ 

2/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5 ภาษาอังกฤษ
เชิงสถานกรณ ตอน
เรียน C1 

1500116 : จริย
ศาสตร 

1/2559   แนะนําแหลงสารสนเทศใน
การสืบคนและหนังสือสําหรับ
อานเพ่ิมเติม 

มคอ.5 วิชาจริย
ศาสตร ตอนเรียน K1 

1500116 : จริย
ศาสตร 

1/2559   แนะนําแหลงสารสนเทศใน
การสืบคนและหนังสือสําหรับ
อานเพ่ิมเติม 

มคอ.5 วิชาจริย
ศาสตร ตอนเรียน I1 

2000106 : 1/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5วิชาศิลปะการ
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐานอางอิง 
มี ไมมี 

ศิลปะการดํารงชีวิต 
 
 

ดํารงชีวิต ตอนเรียน 
C1 

2000106 : 
ศิลปะการดํารงชีวิต 
 
 

1/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5วิชาศิลปะการ
ดํารงชีวิต ตอนเรียน 
D1 

2500114 : 
สังคมไทยรวมสมัย 

1/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5 วิชาสังคมไทย
รวมสมัย ตอนเรียน 
P1 

2571701 : เทคนิค
การนําเสนอผลงาน 

2/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5 วิชาเทคนิค
การนําเสนอผลงาน 
ตอนเรียน A1 

2500115 : 
เหตุการณโลกรวม
สมัย 

2/2559   ปรับปรุงเนื้อหาเอกสาร
ประกอบการสอนและแบบ 
ฝกปฏิบัติรวมท้ังสื่อการสอน 
สอนการใชชีวิต 

มคอ.5 วิชาเหตุการ
โลกรวมสมัย ตอน
เรียน C1 

2512713 : 
จิตวิทยาการบริการ 

1/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5 วิชาจิตวิทยา
การบริการ ตอนเรียน 
A1 

2512713 : 
จิตวิทยาการบริการ 

1/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5 วิชาจิตวิทยา
การบริการ ตอนเรียน
B1  

3571702 : การ
ดําเนินงานของ
ศูนยบริการลูกคา
สัมพันธ 

2/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5 วิชาการ
ดําเนินงานของ
ศูนยบริการลูกคาA1  

3572703 : การ
บริหาร
ความสัมพันธลูกคา 

2/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5 วิชาการ
บริหารความสัมพันธ
ลูกคา ตอนเรียน A1 

3572704 : ทักษะ
การโนมนํา เจรจา
ตอรอง และการ
จัดการคํารองเรียน
ลูกคา 

2/2559   สั่งซ้ือหนังสือ/ตําราท่ีทันสมัย
เขาหองสมุดเพ่ือสืบคนขอมูล
เพ่ิมเติม 

มคอ.5 วิชาทักษะการ
โนมนํา เจรจาตอรอง 
และการจัดการคํา
รองเรียนลูกคา ตอน
เรียน A1 

3573705 : กลุม 2/2559   กําหนดใหนักศึกษาไดจัดทํา มคอ.5 วิชากลุม
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐานอางอิง 
มี ไมมี 

สัมพันธ โครงการ ท่ี เก่ี ยวข องสาชา
วิชาชีพท่ีนักศึกษาเรียนเพ่ือ
การพัฒนาตนเองและทักษะ
ดานตางๆและใหสอดคลองกับ
ผลลัพธการเรียนรูตามกรอบ
ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ  เ ช น 
โครงการพัฒนาทักษะดานการ
บริการ การจัดกลุมสัมพันธ 

 

สัมพันธ ตอนเรียน A1 

3573707 : 
นวัตกรรม
กระบวนการ 

2/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5 วิชานวัตกรรม
กระบวนการ ตอน
เรียน A1 

3573708 : 
นวัตกรรมบรกิาร
การ 

2/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5 วิชานวัตกรรม
บริการ ตอนเรียน A1 

3574701 : การ
บริหารงานขณะ
ทํางานจริงและ
ผลกระทบ 
 

1/2559   เพ่ิมเติมประสบการณตรงกับ
รายวิชา 

มคอ.5การบริหารงาน
ขณะทํางานจริงและ
ผลกระทบตอนเรียน 
A1 

3574701 : การ
บริหารงานขณะ
ทํางานจริงและ
ผลกระทบ 

2/2559   เพ่ิมเติมประสบการณตรงกับ
รายวิชา 

มคอ.5 วิชาการ
บริหารงานขณะ
ทํางานจริงและ
ผลกระทบ ตอนเรียน 
A1 

3604201 : การ
จัดการเชิงกลยุทธ 

2/2559   เอกสารควรเพ่ิมเนื้อหาเปน
ภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา
มากกวานี้เพ่ือรองรับ AEC 

มคอ.5 วิชาการจัดการ
เชิงกลยุทธ ตอนเรียน 
C1 

3604201 : การ
จัดการเชิงกลยุทธ 

2/2559   เอกสารควรเพ่ิมเนื้อหาเปน
ภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา
มากกวานี้เพ่ือรองรับ AEC 

มคอ.5 วิชาการจัดการ
เชิงกลยุทธ ตอนเรียน 
D1 

3632103 : การเงิน
ธุรกิจ 

1/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5 วิชาการเงิน
ธุรกิจ ตอนเรียน C1 

3632103 : การเงิน
ธุรกิจ 

1/2559   ควรเนนทักษะของนักศึกษาใน
การวิเคราะห การคํานวนให
มากกวานี้ รวมถึงการทํา
รายงานกลุมควรเลือกรายงาน

มคอ.5 วิชาการเงิน
ธุรกิจ ตอนเรียน D1 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐานอางอิง 
มี ไมมี 

ท่ีสามารถมาบูรณาการและ
ทํางานไดเปนทีมข้ันต่ํา 4 คน  

3642101 : 
หลักการตลาด 

2/2559   1.ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ขององคความรู 
2.ศึกษาความตองการของ 
ตลาดแรงงาน 
3.ศึกษาความตองการของผู
เรียน 

มคอ.5 วิชาหลักการ
ตลาด ตอนเรียน D1 

3642101 : 
หลักการตลาด 

2/2559   1.ติดตามความเปลี่ยนแปลง
ขององคความรู 
2.ศึกษาความตองการของ 
ตลาดแรงงาน 
3.ศึกษาความตองการของผู
เรียน 

มคอ.5 วิชาหลักการ
ตลาด ตอนเรียน E1 

3661101 : 
องคการและการ
จัดการ 

1/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5 วิชาองคการ
และการจัดการ ตอน
เรียน E1 และF1 

3662101 : การ
พัฒนาบุคลิกภาพ 

1/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5 วิชาการพัฒนา
บุคลิกภาพ ตอนเรียน 
D1และ E1 

3693301 : การ
วิเคราะหเชิง
ปริมาณและสถิติ
ทางธุรกิจ 

2/2559   มอบหมายใหนักศึกษาคนควา
เนื้อหาเพ่ิมเติมจากตําราพรอม
สรุปนําสง 

มคอ.5 วิชาการ
วิเคราะหเชิงปริมาณ
และสถิติทางธุรกิจ 
ตอนเรียน G1และ H1 

3822104 : 
หลักการบัญชี 

2/2559   จัดกิจกรรมใหนักศึกษาปฏิบัติ
จริงเชื่อมโยงกับเนื้อหาท่ีเรียน
มาจะทําใหนักศึกษาเขาใจได
งายข้ึน 

มคอ.5 วิชาหลักการ
บัญชี ตอนเรียน J1
และ K1 

3824301 : การ
บัญชีเพ่ือการ
จัดการ 

1/2559   ควรจัดกลุมใหนักศึกษาท่ี
ตองการทบทวนเนื้อหา

รายวิชาไดเขาพบ 

มคอ.5 วิชาหลักการ
บัญชี ตอนเรียน B1 
และC1 

4000111 : 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2/2559   ปรับปรุงเพ่ือใหมีเนื้อหาท่ี
สอดคลองกับความกาวหนา
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และใหผูเรียนมีความรูดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศเทาทัน
กับการเปลี่ยนแปลงในวิถีโลก

มคอ.5 วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ตอนเรียน 
P1 และK1 
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รหัส ช่ือวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง หลักฐานอางอิง 
มี ไมมี 

เทคโนโลยี 
1500117 
ภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสาร 

1/2559   ไมมีแผนการปรับปรุง มคอ.5 วิชาภาษาไทย
เพ่ือการสื่อสาร ตอน
เรียน O1 และN1 

3663102 
การจัดการการ
ปฏิบัติงาน 

1/2559   1.ปรับปรุงเนื้อหา 
2.การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

มคอ.5 วิชาการจัดการ
การปฏิบัติการตอน
เรียน A1 และ B1 

3622401 
การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย 

1/2559   ไมมีการปรับปรุง มคอ.5 วิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย ตอน
เรียน B1 และC1 

3573701 
การเจริญสติเพ่ือ
การจัดการความ
เคลียด 

1/2559   ไมมีการปรับปรุง มคอ.5 วิชาการเจริญ
สติเพ่ือการจัดการ
ความเคลียดตอนเรียน
A1 
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4.6 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
จากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาพบวา ในปการศึกษา 2559 ผลการประเมินความพึงพอใจ

ในภาพรวมเทากับ 3.881 คะแนน โดยนักศึกษาตองการใหมีการจัดการเรียนการสอนโดยเนนการปฏิบัติจริง
ภายนอกชั้นเรียนเปนมากข้ึน  ซ่ึงอาจารยผูสอนควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ ท่ีนักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานจริงไดแมจะเปนในรายวิชาภาคทฤษฎี ซ่ึงสอดคลองกับสะทอนจากคูความรวมมือทางวิชาการท่ีดูแล
นักศึกษาฝกงาน รวมถึงผูใชบัณฑิตในสถานประกอบการ ท่ีตองการใหนักศึกษาสามารถประยุกตใชความรูในการ
ปฏิบัติงานไดจริง  
  
ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

  
มาตรฐานผล
การเรียนรู 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน  
และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง หลักฐานอางอิง 

คุณธรรม
จริยธรรม 

1. นักศึกษาสวนใหญปฏิบัติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณี กฎหมาย และตามกฎ ระเบียบ วินัยของ
มหาวิทยาลัย 
2. นักศึกษาสวนหนึ่งควรพัฒนาความมีจิต
สาธารณะ 

1. ผูสอนแทรก ประเด็นจติ
สาธารณะในการสอน 
2. จัดกิจกรรมท่ีฝกใหนักศึกษามี
ความหวงใยสังคม และจิต
สาธารณะ 

มคอ. 5 

ความรู 1. ผลจากการตรวจแบบฝกหัด แบบทดสอบ
ระหวางเรียน และแบบทดสอบกลางภาค พบ
นักศึกษาสามารถนําความรูในหองเรียน ไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได ตามวัตถุประสงค 
2. ผลจากกิจกรรม ถาม-ตอบ ในหองเรียน พบวา
นักศึกษาสวนใหญ ยังตองปรับปรุงเรื่องความรู
พ้ืนฐาน การเขียน การอาน และความรูรอบตัว 

1. มอบหมายใหนักศึกษา ศึกษา 
คนควา หาความรูเพ่ิมเติม จาก
แหลงขอมูลท้ังออนไลนและ พ้ืนท่ี
จริง ดวยตนเอง เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรู และเสริมสราง
ประสบการณ 
2. จัดกิจกรรมสรางแรงจูงใจใน
การอาน  

มคอ. 5 

ทักษะทาง
ปญญา 

1. นักศึกษามีความเขาใจ หลักการ ทฤษฎีของ
เนื้อหาวิชา  พอสมควร จากการตอบคําถามผูสอน 
การทําแบบฝกหัดในชั้นเรียน และทําแบบทดสอบ 
2. เม่ือนักศึกษามักทําแบบทดสอบในขอท่ีถาม
เก่ียวกับการวิเคราะห นักศึกษามักไดคะแนนไมดี
นัก  นักศึกษาสวนหนึ่งทําโจทยขอดังกลาวไมได 

1. เสริมแบบฝกหัด และกิจกรรม
ประกอบการเรียน เพ่ือสงเสริม
การคิดและการวิเคราะห 
2. ยกตัวอยางหรือกรณีศึกษา ท่ี
ทําใหนักศึกษาเขาใจและเห็น
ประโยชนของการมีทักษะในการ
คิดและวิเคราะหท่ีดี 

มคอ. 5 

ทักษะ
ความสัมพันธ
ระหวางบุคล
และความ
รับผิดชอบ 

นักศึกษามีทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบท่ีดี เนื่องจากนักศึกษามีการ
ชวยเหลือกัน ในการทํากิจกรรม และการเตรียม
ตัวสอบ มีความรับผิดชอบสามารถทํางานท่ีรับ
มอบหมายใหสําเร็จลุลวงดวยดี  

 มคอ. 5 

ทักษะการ
วิเคราะหเชิง

1. นักศึกษาใชงานอุปกรณทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสาร เปนสวนหนึง่ใน

1. อบรมเสริมทักษะทางการ
คํานวณ 

มคอ. 5 
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มาตรฐานผล
การเรียนรู 

สรุปขอคิดเห็นของผูสอน  
และขอมูลปอนกลับจากแหลงตาง ๆ 

แนวทางแกไขปรับปรุง หลักฐานอางอิง 

ตัวเลข การ
สื่อสารและ
การใช
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ชีวิตประจําวันและสามารถเรียนรูการโปรแกรม
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหมไดอยางรวดเร็ว 
2. นักศึกษาสวนใหญไมคุนเคยกับการคํานวณทาง
คณิตศาสตร  และใชเวลามากพอสมควรในการทํา
ความเขาใจสมการทางคณิตศาสตร 
3. นักศึกษาสวนใหญสามารถอธิบายสื่อสาร 
อธิบาย ถายทอด เนื้อหาท่ีไดรับมอบหมายไดดี 
เม่ือออกไปนําเสนองานหนาหองเรียน   

2. สอดแทรกกิจกรรม ท่ีสงเสริม
ทักษะทางการคํานวณ ในรายวิชา
ท่ีเก่ียวของ 

 
4.7 การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี  
จํานวนอาจารยใหม 3 คน จํานวนอาจารยท่ีเขารวมปฐมนิเทศ 3 คน 

  หลักสูตรไดมีการปฐมนิเทศและตอนรับอาจารยใหมท่ีเริ่มปฏิบัติงานประจําหลักสูตรในการประชุม
ประจําหลักสูตร โดยมีการแนะนําเก่ียวกับความรวมมือทางวิชาการของหลักสูตร ภาระงานสอนและการพัฒนา
บัณฑิต ชี้แจงการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ระบบการประกันคุณภาพใหเปนไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แนวทางการพัฒนาคุณวุฒิทางวิชาการและการพัฒนาตนเอง การใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัยท่ีสนับสนุน อาทิ ระบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน ระบบอาจารยท่ีปรึกษา 
และระบบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ รวมถึงระบบการจัดเก็บขอมูลสารสนเทศของหลักสูตรเพ่ือใชงานรวมกัน โดยมี
รายละเอียดการเขารวมปฐมนิเทศในการประชุมประจําหลักสูตร ดังนี้ 

1. อ.ภัทรานิษฐ  ศุภกิจโกศล  การประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 8(36)/2559 วันท่ี 2 สิงหาคม 2559  
2. ดร.จิรัสย  ศิรศิริรัศม   การประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 1(40)/2560 วันท่ี 5 มกราคม 2560 
3. ดร.ศีลสุภา  วรรณสุทธิ์   การประชุมหลักสูตรครั้งท่ี 6(45)/2560 วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 
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4.8 กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 
 

กิจกรรมท่ีจัดหรือ
เขารวม 

จํานวน (ครั้ง) สรุปขอคิดเห็น และ
ประโยชนท่ีผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
หลักฐานอางอิง 

อาจารย 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1 . ดร.ราเชนทร  
บุญลอยสง   
  1.เขารวมอบรมใน
โครงการ 
Innovative Startup 
@ University ณ 
วันท่ี 25-26 มีนาคม 
2560 
  2.เขารวมอบรมใน
โครงการ SET 
Startup Instructor: 
Innovation ณ วันท่ี 
27-28 พฤษภาคม 
2560 
  3.เขารวมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียน 
การเขียนบทความ
วิชาการ และ
บทความวิจัย” วันท่ี 
1-2 มิถุนายน 2560 
  4.เขารวมอบรม
หลักสูตร Train The 
Trainer – 
Intermediate วันท่ี 
30 กันยายน 2559 
  5.เขารวมอบรม
หลักสูตร นพลักษณ
สําหรับผูบริหารและ
วิทยากร วันท่ี 8-9 
เมษายน 2560 

5   
 
แนวคิดการทํา Startup 
ด ว ย ก า ร ป ร ะ ยุ ก ต ใ ช 
Innovation 
 
 
 
ไดองคความรูในการทํา  
Startup เพ่ื อ ใช ใน ก าร
เรียนการสอนท่ีเหมาะสม
กับหลักสูตรตอไป 
 
 
ไดบทความวิชาการ และ
โครงรางการวิจัยในชั้น
เรียน 1 เรื่อง 
ไดทักษะและวิธีการการ
เปน Trainer ในข้ันนสูง
เพ่ือใชในการอบรมใหแก
อาจารยในหลักสูตรฯ 
   เ พ่ิ ม พู น ทั ก ษ ะ ก า ร
นําเสนอในรูปแบบของ
วิทยากรเพ่ื อถ ายทอด
ความรู 
 
  เขาใจความแตกตางของ
บุคลิกภายในของแตละ
บุ ค ค ล เพ่ื อ เข า ถึ งก า ร
ถ า ย ท อ ด ค ว าม รู แ ล ะ
พัฒนาการทํางานรวมกัน
อยางมีความสุข 
 
 

 
 
1.วุฒิบัตรรับรอง 
 
 
 
 
 
2.วุฒิบัตรรับรอง 
 
 
 
 
 
3.วุฒิบัตรรับรอง 
 
 
 
 
 
 
4.วุฒิบัตรรับรอง 
 
 
 
 
5. คําสั่งและรายงานการ
เขารวมอบรม 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือ
เขารวม 

จํานวน (ครั้ง) สรุปขอคิดเห็น และ
ประโยชนท่ีผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
หลักฐานอางอิง 

อาจารย 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

2. ดร.สิรินาถ  
แพทยังกุล  

1. การเขียนคูมือ
อยางไรใหพัฒนา
องคกร  19 
พฤศจิกายน 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. สรางสรรคการตัด
ตอวีดีโอ  14 
มกราคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ชีวิตเปนสุข สนุก
กับงาน 4 มีนาคม 
2560 
 
 
 
4. ระบบบริหาร
คุณภาพข้ันพ้ืนฐาน 

5   
 
การเขียนคูมือเปนการ
เรียนรูเพ่ือทําเรื่องท่ีมี
ความซับซอน ใหเปนข้ัน
ยอยๆ เพ่ือใหคนอ่ืนเขาใจ 
และทําตามได และเปน
การสรางมาตรฐานการ
ทํางาน นอกจากนี้เปน
การฝกการสื่อสารอยาง
หนึ่ง เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจตรงกันในเรื่องของ
งาน โดยการกํากับดวย 
ข้ันตอน และกระบวนการ 
การบรรยาย การเรียน
การสอน เพ่ือใหผูเรียนได
เห็นภาพชัดเจน ผูสอน
ตองทําใหเกิดความ
นาสนใจติดตาม และหาก
เราทําสื่อเองได จะทําให
ตรงสาระวิชามากข้ึนและ
สรางการจดจํา และความ
เพลิดเพลินในการเรียนได
อีกอยางหนึ่ง โดยใช
โปรแกรม Camtasia ซ่ึง
เปนโปรแกรมท่ีใชงาย ไม
ซับซอน 
สาระวิชาคือการเขาใจ
ระบบการทํางานของ
สมอง ท่ีมีผลตอความคิด 
และจิตใจ เม่ือเขาใจการ
ทํางานของสมอง ก็จะมี
วิธีจัดการความตึงเครียด 
ทุกข สุข ท่ีเขามาในชีวิต
ได 
ระบบมาตรฐาน คือการ
สรางระบบกํากับให

ePortfolio 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือ
เขารวม 

จํานวน (ครั้ง) สรุปขอคิดเห็น และ
ประโยชนท่ีผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
หลักฐานอางอิง 

อาจารย 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

ตามขอกําหนดใหม 
iso 9001: 2015  11 
มีนาคม 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.เขารวมอบรม
หลักสูตร นพลักษณ
สําหรับผูบริหารและ
วิทยากร วันท่ี 8-9 
เมษายน 2560 

 

คุณภาพมีความสมํ่าเสมอ 
ในขอกําหนด version 
2015 มีความเชื่อมโยง 
ในมิติของการจัดการ 
“ทุกข้ันตอน” เพ่ือพัฒนา
ประสิทธิภาพ และมีผล
ตอประสิทธิผลขององคกร
ในมิติทางดาน
กระบวนการ การเงิน 
และ การบริการ ซ่ึง
เก่ียวของกับความพึง
พอใจของลูกคาท้ังสิ้น 
เขาใจความแตกตางของ
บุคลิกภายในของแตละ
บุคคลเพ่ือเขาถึงการ
ถายทอดความรูและ
พัฒนาการทํางานรวมกัน
อยางมีความสุข 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
คําสั่งและรายงานการเขา
รวมอบรม 

3. ดร.จิรัสย 
ศิรศิริรัศม 

กิจกรรมท่ีเขารวม
อบรม 
1.การอบรมพัฒนา
อาจารยในหัวขอ “ 
เทคนิคการสอนแบบ 
Active learning  ณ 
หองประชุมชั้น 2 
อาคารรักตะกนิษฐ  
2.การอบรมเชิง
ปฏบิัติบัติการการ
พัฒนาเทคนิคการ
สอนแบบ Active 
learning  ณ อาคาร
บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต 
 

8   
 
 
 
1.สามารถนําใชในการ
การเขียน มคอ.3 ท่ีมี
ผลลัพธการเรียนรูของ
นักศึกษาใหครบ 5 ดาน  
 
 
1. สามารถออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนชั้นเรียนท่ี
สอดคลองกับเนื้อหาการ
เรียนรูในบทเรียนตางๆ 
2. สามารถออกแบบและ
จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษาในหลักสูตรฯ  

บันทึก คจก.ท่ี 1213/2560 
ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 
2560 ขอสงรายชื่อเขารวม
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร  คณะวิทยาการ
จัดการ 
1. อาจารยภัทรานิษฐ   
ศุภกิจโกศล 
2. ผูชวยศาสตราจารย 
ปริศนา  ม่ันเภา 
3.อาจารย ดร.สิริ
นาถ  แพทยังกุล.  
4.อาจารย ดร.
จิรัสย  ศิรศิริรัศม 
5. อาจารย ดร.
ราเชนทร บุญลอยสง  
 
บันทึกขอความ ท่ี คจก. 
1285/2560 ลงวันท่ี 24 
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กิจกรรมท่ีจัดหรือ
เขารวม 

จํานวน (ครั้ง) สรุปขอคิดเห็น และ
ประโยชนท่ีผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
หลักฐานอางอิง 

อาจารย 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

3.โครงการ SDU 
Research 
Consortium : กลุม
สาขาบริหารจัดการ
กิจกรรม "การใชสถิติ
ใหเหมาะสมกับ
งานวิจัย" และ 
"ระเบียบวิธีการวิจัย 
Mixed Methods"  
วันพฤหัสบดีท่ี 1 
มิถุนายน 2560 เวลา 
08:30-16:30 น. ณ 
หอง 201 อาคาร ดร.
ศิโรจน ผลพันธิน 
มหาวิทยาลัยสวน
ดุสิต  
4. กิจกรรม”คลินิก
วิจัย” พิจารณา
ตรวจสอบโครงราง
งานวิจัยพรอมให
ขอเสนอแนะ วัน
อังคารท่ี 20 
มิถุนายน 2560 
5. เขารวมการอบรม
ใชงานระบบ E-
Assessment 
 
6.เขารวมการสัมนา
เรื่องทุนวิจัยเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ิน 
 
 
7.เขารวมการอบรม 
Digital Content 
Marketing for 
STARTUP 
8.โครงการ "สราง

1.เพ่ือสงเสริมความรู 
ความเขาใจ ในการ
เลือกใชสถิติท่ีเหมาะสม
กับงานวิจัยตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.ไดความรูในการเขาสู
ชองทางการประเมิน
ตนเองของอาจารยผูสอน
ประจํารายวิชาโดย
นักศึกษา 
 
 
1.ไดทราบถึงเปามหาย
และวิธีการเขียนงานวิจัย
เพ่ือใหไดรับทุนวิจัยเพ่ือ
พัฒนาทองถ่ิน 
1.ไดเขาใจหลักคิดการทํา
การตลาดบนโลกออนไลน 
และการใชเครื่องมือดิ
จิตัลมาทําการตลาดใหกับ
ผลิตภัณฑ 
1.ไดองคความรูในการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
สายวิชาการ เชนเทคนิค
การสอน เปนตน 
1.ไดการตกผลึกหัวขอ

พฤษภาคม 2560เชิญเขา
รวม
โครงการ  SDU  Research
  Consortium  :  กลุม
สาขาบริหารจัดการ   
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กิจกรรมท่ีจัดหรือ
เขารวม 

จํานวน (ครั้ง) สรุปขอคิดเห็น และ
ประโยชนท่ีผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
หลักฐานอางอิง 

อาจารย 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

นักวิจัยรุนใหม" 
(ลูกไก) รุนท่ี 1 

 

วิจัยในการเขียนเพ่ือยื่น
ขอทุนงบประมาณ
ประจําป โดยผานการ
ดูแลจากผูทรงคุณวุฒิท่ีมี
ศักยภาพ และเชี่ยวชาญ
ทางดานงานวิจัย
โดยเฉพาะ 

4. อาจารยภัทรา
นิษฐ ศุภกิจโกศล 
กิจกรรม ท่ี เข าร วม
อบรม 
1. การอบรมพัฒนา
อาจารย ในหัวขอ “ 
เทคนิคการสอนแบบ 
Active learning  ณ 
ห อ งป ระชุ ม ชั้ น  2 
อาคารรักตกนิษฐ  
2. ก า ร อ บ ร ม เชิ ง
ปฏิ บั ติ บั ติ ก ารการ
พัฒ นาเทคนิ คการ
ส อ น แ บ บ  Active 
learning) ณ 
อ า ค า ร บั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย 
มห าวิ ท ย าลั ย ส วน
ดุสิต 
3. โ ค ร ง ก า ร  SDU 
Research 
Consortium : ก ลุ ม
สาขาบริหารจัดการ 
4. กิ จกรรม  อบ รม 
หั วข อ  เทคนิ คการ
เขียนบทความวิจัย/
บ ท ค ว าม วิ ช าก าร 
เ พ่ื อ ให ไ ด รั บ ก า ร
ตีพิมพ  
รศ. ดร.โยธิน แสวงดี 

6   
 
 
 
1. สามารถนําใชในการ
การเขียน มคอ.3 ท่ีมี
ผลลัพธการเรียนรูของ
นักศึกษาใหครบ 5 ดาน  
2. สามารถออกแบบ
กิจกรรมการจัดการเรียน
การสอนชั้นเรียนท่ี
สอดคลองกับเนื้อหาการ
เรียนรูในบทเรียนตางๆ 
3. สามารถออกแบบและ
จัดทําโครงการเพ่ือพัฒนา
คุณลักษณะพิเศษของ
นักศึกษาในหลักสูตรฯ  
 
1. เพ่ือเสริมสรางเทคนิค
การเขียนบทความวิจัย/
บทความวิชาการ เพ่ือให
ไดรับการตีพิมพ 
2. เพ่ือสงเสริมความรู 
ความเขาใจ ในการ
เลือกใชสถิติท่ีเหมาะสม
กับงานวิจัยตอไป 
3. นําเสนอโครงราง
งานวิจัยรวมกับอาจารย
สาขาวิชาการตลาดเขารับ
การปรึกษาหัวขอ

บันทึก คจก.ท่ี 1213/2560 
ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม 
2560ขอสงรายชื่อเขารวม
โครงการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากร  คณะวิทยาการ
จัดการ 
 1. อาจารยภัทรานิษฐ  ศุภ
กิจโกศล 
2. ผูชวยศาสตราจารย 
ปริศนา  ม่ันเภา 
3.อาจารย ดร.สิริ
นาถ  แพทยังกุล.  
4.อาจารย ดร.
จิรัสย  ศิรศิริรัศม 
5. อาจารย ดร.
ราเชนทร บุญลอยสง  
1. บันทึก 2560 ลงวันท่ี 4 
พฤษภาคม 2560 
2. บันทึกขอความ ท่ี คจก. 
1285/2560 ลงวันท่ี 24 
พฤษภาคม 2560เชิญเขา
รวม
โครงการ  SDU  Research
  Consortium  :  กลุม
สาขาบริหารจัดการ   
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กิจกรรมท่ีจัดหรือ
เขารวม 

จํานวน (ครั้ง) สรุปขอคิดเห็น และ
ประโยชนท่ีผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
หลักฐานอางอิง 

อาจารย 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

เปนวิทยากรบรรยาย 
ใ น วั น พุ ธ ท่ี  2 4
พ ฤษ ภ าค ม  2560
เวลา 08.30-12.00น. 
ณ หอง 505อาคาร
เรียน 32 
5. กิจกรรม "การใช
สถิติใหเหมาะสมกับ
ง า น วิ จั ย "  แ ล ะ 
"ระเบียบวิธีการวิจัย 
Mixed Methods"  
วั น พ ฤ หั ส บ ดี ท่ี  1 
มิถุนายน 2560 เวลา 
08.30-16.00 น. ณ 
หอง 201 อาคาร ดร.
ศิโรจน ผลพันธิน 
มห าวิ ท ย าลั ย ส วน
ดุสิต 
6. กิ จ ก ร รม ค ลิ นิ ก
วิ จั ย พิ จ า ร ณ า
ตรวจสอบโครงราง
ง าน วิ จั ย พ ร อ ม ให
ข อ เส น อ แ น ะ  วั น
อังคารท่ี 20มิถุนายน 
2560 

 
 

โครงการวิจัยเพ่ือรับฟง
ขอเสนอแนะจาก
ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.  
เกษมสันต พิพัฒนศิริศักดิ์ 
นํามาปรับแกไขเพ่ือ
นําเสนอขอทุนอุดหนุน
วิจัยตอไป 
 

4. อาจารยปริศนา 
ม่ันเภา  
อบรมสถิติวิเคราะห
ข้ันสูงพ่ือ LisReL 
and Mplus  
17-18 มิถุนายน 
2560 

1   
 
ไดความรูสถิติข้ันสูงเพ่ือ
นําไปประยุกตใชในการ
ทําวิจัย 

 
 
คําสั่งมหาวิทยาลัย 
1211/2560 สั่งวันท่ี 16 
มีนาคม 2560 

5. นางสาวพัชริดา 
สาดรุง 
กิจกรรมท่ีเขารวม

 1  
 
เพ่ือนําความรูมาประยุกต

 
 
การลงทะเบียนเขารวม
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กิจกรรมท่ีจัดหรือ
เขารวม 

จํานวน (ครั้ง) สรุปขอคิดเห็น และ
ประโยชนท่ีผูเขารวม

กิจกรรมไดรับ 
หลักฐานอางอิง 

อาจารย 
บุคลากรสาย
สนับสนุน 

อบรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู เรื่องการ
ออกแบบ 
Infographic 
26 กรกฎาคม 2560 

ในการออกแบบงานของ
หลักสูตร 

กิจกรรม 

 
การประเมินตนเอง 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
5.1 4 คะแนน 4 คะแนน 
5.2 3 คะแนน 3 คะแนน 
5.3 3 คะแนน 3 คะแนน 
5.4 รอยละ 100 5 คะแนน 

 



77 
 

หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร 
 

5.1 โครงสรางและองคประกอบการบริหารหลักสูตร  
 

 

 
5.2 การบริหารหลักสูตร 
 
ปญหาในการบริหารหลักสตูร ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล 

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาในอนาคต 
งบประมาณที่จาํกัด ขาดโอกาสในการพฒันาศักยภาพผูเรียนที่มีมิติ

หลากหลายยิ่งข้ึน 
วางแผนจดัโครงการเชิงบูรณาการ 
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5.3 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 
 

ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (สกอ. 6.1) 
ประเด็นการประเมิน 
- ร ะ บ บ ก ารดํ า เนิ น งาน ข อ ง
ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีสวน
รวมของอาจารยประจําหลักสูตร
เพื่อใหมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู  
- สถานที่จัดการเรียนการสอนมี
บรรยากาศเหมาะสมและเพียงพอ
กับการจัดการเรียนการสอนให
บรรลุผลลัพธการเรียนรูครบถวน
ต าม กรอบ ม าต รฐาน คุณ วุฒิ
อุดมศึกษาแหงชาติ 
- สภาพแวดลอมและบรรยากาศ 
มี ค ว า ม ส ะ ด ว ก  มี ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค ระบบรักษาความ
ป ล อ ด ภั ย  แ ล ะ ก า ร จั ด ก า ร
สิ่งแวดลอมที่เหมาะสมกับการจัด
การศึกษาในหลักสูตรที่เปดสอน 
- จํ า น ว น ห อ ง เ รี ย น แ ล ะ สิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรูที่ เพียงพอ
และเหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอน  
-สิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูใชงานไดจริง 
เหมาะสมกับวัตถุประสงคของการ
ใชงาน เขาถึงไดงาย 
- มีบริการอ่ืน ๆ เสริมเพิ่มเติมเพื่อ
ชวยเหลือนักศึกษา นักศึกษา
สามารถใชงานไดตลอดเวลา 
-  กระบวนการปรับปรุงตามผล
การประเมินความพงึพอใจของ
นักศึกษาและอาจารยตอสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู  
 

ระบบและกลไก 
1. หลักสูตรกําหนดกระบวนการดําเนินงาน

ดานความพรอมของสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน ดังนี้  
1) วิเคราะหความตองการ   
2) วางแผนและประสานงาน  
3) ดําเนินการ   
4) ติดตามและประเมินผล   
5) ปรับปรุงแผน 

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ดําเนินการวิเคราะหความตองการใชสิ่ง
สนับสนนุการเรียนรู จาก มคอ.2 รวมท้ัง
สํารวจความตองการจากผูท่ีเก่ียวของ 
เชน บุคลากรประจําหลักสูตร คูความ
รวมมือทางวิชาการนักศึกษาและ
ผูปกครอง รวมถึงผูบริหารคณะและ
มหาวิทยาลัย เปนตน   

3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุม
หารือเพ่ือพิจารณาประเด็นสําคัญของ
การใหบริการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ท้ังนี้เพ่ือวางแผนดานความพรอมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูใหมีปริมาณเพียงพอ
และเหมาะสม มีคุณภาพพรอมใชงาน 
โดยคํานึงถึงความพึงพอใจของผูเรียน
และอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเชิงทักษะท่ี
ตรงตามความตองการของคูความรวมมือ
ทางวิชาการ ไดแก การพิมพดีด การใช
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ การใช
ภาษาอังกฤษ เปนตน 

4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทํา
รายงานความตองการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูของหลักสูตร ประจําภาค
การศึกษา 

5. หลักสูตรประสานงานกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือเตรียมความพรอมของสิ่ง
สนับสนันการเรียนรูของหลักสูตรใหมี

รายงานสิ่งสนบัสนนุการเรียนรู 
มหาวิทยาลยัสวนดุสิต 
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ปริมาณเพียงพอและเหมาะสม มีคุณภาพ
พรอมใชงาน 

6. หลักสูตรจัดสงขอมูลความตองการทาง
ทรัพยากรการเรียนรู เพ่ือขอสนับสนุนสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตร ประจํา
ภาคการศึกษา เสนอตอผูบริหารคณะ
และมหาวิทยาลัย 

7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ดําเนินการ กํากับ ติดตาม และ
ประเมินผลดานความพรอมของสิ่ง
สนับสนุนเรียนรูของหลักสูตร โดยจัดทํา
รายงานสรุปผลการประเมินความพรอม
ของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตร 
ประจําภาคการศึกษา 

8. หลักสูตรนําผลการประเมินและ
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรมาปรับปรุงแผนการดําเนินของ
หลักสูตรตอไป 

 ผลการดําเนินงาน 
หลักสูตรไดมีดําเนินการตามกระบวน

ดําเนินงานดานความพรอมของสิ่งสนับสนุน
การเรียนการสอน ดังนี้  
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการ

วิเคราะหความตองการใชสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู โดยหลักสูตรพิจารณาขอกําหนด
พ้ืนฐานในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.
2 หมวดท่ี 7) พรอมท้ังดําเนินการรับฟง
เสียงของผู มี ส วน ได ส วน เสียผ านการ
วิพากษผลการดําเนินงานหลักสูตรรวมกับ
คูความรวมมือทางวิชาการ บมจ.ทรู คอร
ปอเรชั่ น  สํ าหรับการรับฟ งเสี ยงของ
ผูปกครอง หลักสูตรดําเนินการผานชอง
ทางการประชุมผูปกครอง รวมถึงการ
ติดตอทางโทรศัพทกับผูปกครอง สวนการ
รับฟงเสียงของผู เรียนผานชองทางการ
เรียนการสอนกับนักศึกษา  

2. จากนั้นคณะกรรมการบริหารหลักสูตรได
ประชุมวางแผนดานความพรอมของสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูและไดจัดทําสรุป
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ความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของ
หลักสูตรไวดังตอไปนี ้

• เอกสารประกอบการเรียนทุกรายวิชา  

• ห อ ง เรี ย น ท่ี มี เค รื่ อ ง มื อ / อุ ป ก ร ณ
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  

• หองปฏิบั ติการคอมพิวเตอร (พัฒนา
ทักษะการพิมพ ดีด และการใชระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ)  

• หองปฏิบั ติการทางภาษา (Tell me 
more)  

• หองสมุด  

• การบ ริก าร เท ค โน โล ยี ส ารสน เท ศ 
(Office365) 

• ร ะ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เรี ย น ก า รส อ น
อิเล็กทรอนิกส (WBSC)  

• การบริการ wifi 
3 หลักสูตรไดดําเนินการประสานงานกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือเตรียมความ
พรอมของสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในสวน
ตางใหอยูสภาพพรอมใชงาน และจัดทํา
รายงานความพรอมและความตองการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรูของหลักสูตร  

4 หลักสูตรไดจัดทําบันทึกขอความเพ่ือ
ขอรับการสนับสนุนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ของหลักสูตร เสนอตอผูบริหารคณะและ
มหาวิทยาลัย  

5 หลักสูตรไดมีการกํากับดูแล ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนาทักษะของนักศึกษา
ในดานตางๆ ผานการประชุมหลักสูตร 
เพ่ือนํามาปรับปรุงในการวางแผนและ
ประสานงานเพ่ือการบริหารจัดการสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรูในภาคการศึกษา
ถัดไป  

 
ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรู
ท่ีเพียงพอและเหมาะสมตอการจัดการเรียน
การสอน 
1. เอกสารประกอบการเรยีนทุกรายวิชา อาทิ 
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ตํารา หนังสือ เอกสารเย็บมุม เอกสารเขา
เลม เปนตน หลักสูตรดําเนินการตาม
กระบวนการท่ีมหาวิทยาลัย/คณะกําหนด 
โดยดําเนินแจงเอกสารประกอบการเรียน
ในหมวดวิชาเฉพาะ วิชาแกน และหมวด
วิชาการศึกษาท่ัวไป สําหรับหมวดวิชา
เฉพาะ วิชาเฉพาะดาน หลักสูตรขอความ
อนุเคราะหไปยังผูอํานวยการศูนยหนังสือ
ใหจัดพิมพเอกสารประการเรียนเพ่ิมเติมใน
กรณีรายวิชาท่ีมีการจัดการเรียนการสอน
รวมกันกับคูความรวมมือทางวิชาการ ซ่ึง
จะตองมีการวางแผน ประสานงาน และ
ปรับปรุงเนื้อหาอยางตอเนื่อง 

2. จํ า น ว น ห อ ง เรี ย น ใน ภ า พ ร ว ม ข อ ง
มหาวิทยาลัย 101 หอง สําหรับนักศึกษา
ของหลักสูตรมีปริมาณการใชหองเรียน
ข้ึนอยูกับจํานวนนักศึกษาและตอนเรียนท่ี
จั ด ก าร เรี ย น ก ารส อน ใน แต ล ะภ าค
การศึกษา ดังนี ้

ป
การศึกษา 

จํานวน
ตอน
เรียน 

จํานวน
หองเรียน 

2556 1 1 

2557 3 2 

2558 5 3 

2559 6 3 
 ท้ังนี้หลักสูตรไดรับการจัดสรร จาก 
สวท.  อยางสมํ่าเสมอ หากไมเพียงพอ 
หลักสูตรสามารถกรอกแบบฟอรมขอใช
หองเรียนเพ่ิมเติม รวมถึงถาหลักสูตรมี
ความตองการขอใชห องเรียน เพ่ือจัด
กิจกรรมนักศึกษา สามารถบันทึกขอความ
ขอความอนุ เคราะห ได  โดยส งบัน ทึก
ขอความผาน วจก.  สู สวท.  

3. จํานวนหองปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร 8 
ห อ ง  ร ว ม ถึ ง  ห อ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ท า ง
ภาษาอังกฤษดวยระบบคอมพิวเตอร 
จํ าน วน  1 ห อ ง  ห ลั ก สู ต ร ได รั บ ก า ร
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สนับสนุนจาก 1)  วทส.  และ 2) สภว. 
โดยมีการประสานงานภายในติดตอทาง
โทรศัพทกอนแลวจึงสงบันทึกขอความขอ
ความอนุเคราะหใชหองปฏิบัติการฯ ไปยัง
หนวยงานท่ีเก่ียวของ โดยสงผาน วจก. ซ่ึง
ทางหลักสูตรไดรับความรวมมือและการ
อํานวยความสะดวกเปนอยางดีมาโดย
ตลอด การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ 
สถาบันภาษาฯ ไดมอบหมายใหบุคลากรท่ี
มีความเชี่ยวชาญรวมให คําแนะนําแก
นักศึกษาในการใชงานระบบ Tell me 
more รวม ถึ งอธิบ ายความรู เ ก่ี ย ว กับ
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมไดอีกดวย สําหรับ
การพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอร วทส.  
นอกจากจะสนับสนุนหองปฏิบัติการแลว 
ยั งให ความอนุ เคราะห มอบหมายให
บุ คลากรท่ี มีความเชี่ ยวชาญมาอบรม
เทคนิคการใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ท่ีจําเปนแกนักศึกษาอีกดวย อาทิ เชน 
ร ะ บ บ อี เม ล  (SDU mail) ร ะ บ บ ก า ร
ประมวลผลแบบกอนเมฆ (Office365) 
นอกจากนี้  ยังมีระบบบริหารการศึกษา 
( iRegis)  ซ่ึ ง ท า งห ลั ก สู ต ร ได รั บ ก า ร
สนับสนุนจัดอบรมให แกนั ก ศึษาโดย
บุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญจาก สวท.  

4. จํานวนอุปกรณ การจัดการเรียนสอน 
มหาวิทยาลัยได เตรียมการและพัฒนา
คุณภาพของอุปกรณในแตละหองเรียน 
และ หองปฏิบัติการ ไวอยางเพียงพอ โดย
มี อุปกรณฉายภาพทึบแสง และฉายภาพ
จากเครื่องคอมพิวเตอร ระบบเครื่องเสียง 
1 ชุดในแตละหอง ซ่ึงสนับสนุนใหการ
จัดการเรียนการสอนไดอยางสะดวก 

5. หองสมุด โดย วทส. มีทรัพยากรการ
เรียนรู ดังนี้  
1) หนังสือ ตํารา สิ่งพิมพ วารสาร ท้ัง
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ จํานวน
ท้ังสิ้น 188,171 เลม จําแนกเปน
ทรัพยากรสารสนเทศ ในสาขาวิชาการ
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บริการลูกคา คณะวิทยาการจัดการ 
1,453 เลม และสามารถสืบคนขอมูล
สารสนเทศผานระบบเครือขาย 
http://www.arit.dusit.ac.th และ 
http://vtls.dusit.ac.th 
2) บริการฐานขอมูลตางๆ ผานระบบ
เครือขายคอมพิวเตอร 25 ฐานขอมูล 
ไดแก  

2.1) ฐานขอมูลภายใตโครงการ
พัฒนาหองสมุดมหาวิทยาลัยไทย 
จํานวน 15  ฐาน 
2.2) ฐานขอมูลออนไลน จําวน 10 
ฐาน 

3) Website มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพ่ือ
เปนแหลงเรียนรูสําหรับนักศึกษา อาทิ 
SuanDusit InternetBroadcasting 
(SDIB)  
4) คูมือการใช ICT ของมหาวิทยาลัยฯ 
แนะนําวิธีการใชฐานขอมูลตาง ๆ ของ
มหาวิทยาลัย  
5) ฝกอบรมทางคอมพิวเตอรเพ่ือเสริม
ศักยภาพในการใชระบบสารสนเทศใหกับ
นักศึกษาและบุคลากร 
6)   การบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โดย วทส. บริการอีเมลสําหรับนักศึกษา
รูปแบบใหม ซ่ึงรวมกับ Microsoft 
Office เวอรชันออนไลน ทําใหสามารถใช
งาน Word, Excel, Powerpointผานเว็บ
บราวเซอรได (Office365) 
http://ms.dusit.ac.th/office365/ 
ระบบการจัดการ 
7) การบริการจุดเชื่อมตออินเตอรเน็ตไร
สาย (wifi) โดย วทส. ใหบริการ
ครอบคลุมทุกชั้นเรียน ทุกอาคารของ
มหาวิทยาลัยจํานวน 174 จุด  

การปรับปรุงตามผลการประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษาและอาจารยตอส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู 

สําหรับผลการประเมินความพึงพอใจ
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ของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู ไดจัดเนินการจัดทําในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ท้ังนี้เนื่องจากการจัดการเรียน
การสอนของมหาวิทยาลัย ได มีการใชสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรูรวมกัน ดังนั้น ทาง วทส. 
ไดดําเนินการประเมินคุณภาพการใหบริการ
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู  มีคาความพึงพอใจเฉลี่ยอยู ท่ี  3.42 
และการบริการอิเล็กทรอนิกสตางๆ อยู ท่ี 
3.44 ท้ั งนี้ ท างหลั กสูตรฯ  ได ดํ า เนิ นการ
ประเมินคุณภาพการใหบริการดานเทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเรียนรู มีคาความ
พึงพอใจเฉลี่ยอยู ท่ี  3.56 และการบริการ
อิเล็กทรอนิกสตางๆ อยูท่ี 3.54 

นอกจากนั้น ทางหลักสูตรดําเนินการตาม
กระบวนการการบริห ารและจั ดการสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู  จากการประเมินความ
พึงพอใจของนักศึกษาและอาจารยตอสิ่ ง
สนับสนุนการเรียนรู ดวยการสุมสัมภาษณ
พบวา นั ก ศึกษาท่ี ใหความสนใจเข ารวม
กิจกรรม เกิดความพึงพอใจและตระหนักรูถึง
ทักษะท่ีจําเปนเหลานี้ในอนาคต อาจารยท่ี
รวมกิจกรรมมีความพึงพอใจตอทรัพยากรสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ท่ี มหาวิทยาลัยและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของจัดสรรไวใหรวมถึงการ
หารือรวมกันกับอาจารยท้ังแบบท่ีเปนทางการ
และไมเปนทางการ 

นอกจากสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู ท่ี ใช
รวมกับสวนกลางแลว หลักสูตรไดประสาน
ความรวมมือในการติดตั้งตูใหบริการลูกคา
อั ต โน มั ติ  (True Money Kiosk) เ พ่ื อ ให
นักศึกษาไดทดลองการใหบริการลูกคาใน
สถานการณจริง รวมถึงการฝกปฏิบัติรับสายท่ี 
Contact Center ของมหาวิทยาลัย 

กระบวนการเรียนรูเริ่มจากความรวมมือ
จากศิษยเกาท่ีมีประสบการณในการบริการตู
ใหบริการลูกคาอัตโนมัติมาฝกอบรมใหศิษย
ปจจุบัน กอนลงปฏิบัติหนาท่ี โดยนักศึกษาจะ
ถูกมอบหมายใหจัดทําผลสะทอนการฝกงาน 
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ตัวบงชี ้ ผลการดําเนินงาน หลักฐานอางอิง 

และถูกประเมินโดยผูใหบริการ และหลักสูตร
จะสะทอนผลการประเมินดังกลาวใหนักศึกษา
และอาจารยทราบเพ่ือปรับปรุงคุณภาพการ
ใหบริการตอไป  

ส วนการฝกปฏิบั ติ รับสายโทรศัพท ท่ี 
Contact Center หลักสูตรไดรับความรวมมือ
จากหนวยงานท่ีเปนแหลงสนับสนุนการเรียนรู
ดานการใหบริการขอมูลทางโทรศัพทของ
มหาวิทยาลัย เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจะแนะนํา
อบรมงานในลักษณะ On the job tranning 
ให กั บ นั ก ศึ ก ษ าข อ งห ลั ก สู ต ร  ร ว ม ถึ ง
ประเมินผลการปฏิบตัิงาน ผานระบบออนไลน
ท่ีหลักสูตรเตรียมไว เพ่ือนําขอมูลปอนกลับ
ใหแกนักศึกษาทุกรุน และอาจารยเพ่ือใชใน
การพัฒนาคุณภาพการใหบริการตอไป 

 
จํานวนส่ิงอํานวยความสะดวกและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู 

รายการ จํานวน  

1. หองเรียน 3 หอง 
2. หองทํางานอาจารย 1 หอง 
3. หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ใชรวมกับสวนกลางของ

มหาวิทยาลยั 
4. หองสมุด ใชรวมกับสวนกลางของ

มหาวิทยาลยั 
5. ระบบอินเตอรเน็ตความเร็วสูง 174 จุด 
6. หนังสือ ตํารา วารสารในสาขาวชิาที่เปดสอน 2,263 เลม 

7. ตูใหบริการลูกคาอัตโนมัติ 1 ตู 

8. หนวยงานบริการขอมูลของมหาวิทยาลัย (Contact Center) 1 หนวยงาน 

 
5.4 ระบบการตรวจสอบการเงินท่ีโปรงใสและเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

การดําเนินงานของหลักสูตรอยูภายใตกฎระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการเงินของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวยการบริหารงบประมาณฯ พ.ศ. 2558 
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย กองทุนสะสมเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2559 
 ขอบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ (ฉบับ2) พ.ศ. 2559 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย การเก็บคาธรรมเนียม นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 

2559 
 ระเบียบมหาวิทยาลัยสวนดุสิต วาดวย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2559 
 ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560 
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การประเมินตนเอง 
 

ตัวบงช้ี ผลการดําเนินงาน ผลคะแนนประเมินตนเอง 
6.1 3 คะแนน 3 คะแนน 
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หมวดท่ี 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน* ความเห็นของผูรับผิดชอบหลกัสูตร 
การนําไปดําเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลกัสูตร 
ในการปรับปรุงตามกรอบระยะเวลา 
5 ปที่กําหนดหลักสูตรฯ มีการเชิญ
ผูทรงคุณวุฒิทางวชิาชีพของหลกัสูตร
จากคูความรวมมือทางวชิาการ บมจ. 
ทรู คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) มา
ทําวิพากษหลักสูตรฯ มีคุณภาพมาก
ยิ่งข้ึนและมีการจัดรายวิชาที่
สอดคลองกับศตวรรษที่ 21 

ทางหลักสูตรฯ รับขอเสนอแนะของผู
ประเมิน และนําไปประชุม กับอาจารย
ประจําหลักสูตรฯ เพื่อดําเนนิการ
ปรับปรุงตามกรอบระยะเวลา 5 ป 
ตามขอเสนอแนะ 

ทางหลักสตูร ไดจัดใหมีการประชุม
เพื่อวิพากษหลักสูตรที่ปรับปรุง
ใหมโดยผูทรงคุณวฒิภายนอก 
ไดแก นายกสมาคมการคาธุรกิจ
ศูนยบริการทางโทรศัพทไทย 
ผูจัดการสถาบันวชิาการทีโอที 
ผูจัดการทั่วไปฝายบริการลูกคา 
จากบริษัท บราเดอร คอมเมอร
เชียล (ประเทศไทย) จาํกัด และ 
รองผูอํานวยการฝายทรัพยากร
บุคคล จากบริษัท ทรู คอรปอเรชั่น 
จํากัด (มหาชน) เมื่อวันจนัทรที่ 1 
กุมภาพันธ 2559 เพื่อสรุปผลการ
พิจารณาจากคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการไดรับ
นโยบายเพิ่มเติมจากอธิการบดี 
โดยใหเพิ่มเติมการวิเคราะห
เทียบเคียงกับหลักสูตรดานการ
บริการลูกคาของประเทศฟลปิปนส 
และสถานการณเปลี่ยนแปลงใน
การปรับโครงสรางองคกรภายใน
ของคูความรวมมือทางวิชาการ ซึ่ง
จะมีผลตอการพฒันาหลักสูตร
รวมกัน  

หมายเหตุ : * ขอคิดเห็นหรือสาระจากผลประเมินปท่ีผานมา 

 
สรุปตารางเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

องคประกอบ ปการศึกษา 
2557 2558 2559 

1. การกํากับมาตรฐาน ผานเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรฯ 

ผานเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรฯ 

 

2. บัณฑิต - 4.72  
3. นักศึกษา 2.33 3.00  
4. อาจารย 2.78 2.89  
5. หลักสูตร การเรียนการสอน      
การประเมินผูเรียน 

2.75 3.25  

6. สิง่สนับสนุนการเรียนรู 2.00 3.00  
รวม 2.58 3.32  
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สรุปการประเมินหลักสตูร 
 

การประเมินจากผูท่ีสําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปท่ีสํารวจ)  
วันท่ีสํารวจ กรกฎาคม 2560 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

• เนนการลงมือปฏิบัติใหมากข้ึน 

• อยากใหมีการฝกบทสนทนาในสวน call 
center ใหมากกวาเดิม 

• มีวิชาฝกการใชภาษาอังกฤษใหมากข้ึน 

• ศึกษาดูงานมากกวาเดิม 

• มีโอกาสไดฝกงานกับหลากหลายสถาน
ประกอบการ 

• การเรียนการสอนนอกชั้นเรียนเพ่ือใหเห็น
รูปแบบการบริการท่ีหลากหลาย 

• หลักการคิดและเตรียมการเพ่ือชีวิตการทํางาน 

คณาจารยไดทําการทวนสอบทุกภาคเรียนเพ่ือหา
พฤติกรรม และผลการเรียนรู เพ่ือสนับสนุนนักศึกษา 
ขณะเดียวกันไดหารือกับคูความรวมมือ บมจ. ทรู 
คอรปอเรชั่น ในสาระวิชาอยางสมํ่าเสมอ  ทาง
หลักสูตรนําขอมูลเชิงปริมาณ ผลการเรียน และเชิง
คุณภาพ จากคูความรวมมือทางวิชาการ และ
สอบถามจากบัณฑิต เพ่ือนํามาปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลา และหากสิ่งไหนท่ีปรับไดใน
รายวิชา ผูสอนจะออกแบบการเรียนการสอนเพ่ือให
สอดคลองในภาคเรียนถัดไป 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
หลักสูตรไดมีการปรับปรุงใหมในป 2560 หลายรายวิชา เพ่ือใหนักศึกษาไดฝกทักษะ และวิธีคิด เพ่ือบริหาร
อารมณ และการใหบริการมากข้ึน รวมถึงเพ่ิมรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการบริการ เพ่ือใหมี dialogue ท่ี
สามารถนําไปใชงานไดเม่ือตองเขาฝกงาน 
 
การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) 

ขอวิพากษท่ีสําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
ขอใหเนนทักษะเจรจาตอรอง ความคิดเชิงวิเคราะห หลักสูตรมีวาระการเชิญผูใชบัณฑิตในอุตสาหกรรม

การบริการท่ีเก่ียวของมารวมใหขอมูล เพ่ือปรับปรุง
สาระวิชา หรือการจัดทําวิชาใหมเพ่ือใหสอดคลอง
กับสถานการณอยางสมํ่าเสมอ 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  
เพ่ิมกิจกรรมใหฝกทักษะการเจรจาตอรอง ทักษะการขาย และการวิเคราะหลูกคาใหมากข้ึน รวมถึงรูปแบบการ
คิดตามสถานการณและผลลัพธตามเปาหมาย 
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หมวดท่ี 7  การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตร 
7.1 การเปล่ียนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถามี) ท่ีมีผลกระทบตอหลักสูตรในชวง 2 ป 

ประเด็น รายการ 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน 
(ถามี) 

ผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ มีการเปลี่ยนแปลงตามระยะสัญญาจาง เนื่องจาก
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรฯ ลาออกและสิ้นสุดสัญญาจาง ทําใหนโยบายการ
บริหารหลักสูตรฯ ตองปรับเปลี่ยนไปจากเดิม แตไมสงผลกระทบตอการจัดการ
เรียนการสอนในหลักสูตร  

การเปลี่ยนแปลงภายนอก
สถาบัน (ถามี) 

สัดสวนประชากรท่ีอยูในวัยเรียนกอนเขาอุดมศึกษามีแนวโนมลดลงอยาง
ตอเนื่อง จึงทําใหจํานวนนักศึกษาเขาในปการศึกษาถัดไปลดลง 

 
หมวดท่ี 8 แผนการดําเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของปท่ีผานมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที ่       
ไมสามารถดําเนินการไดสําเร็จ 

การพัฒนาทรัพยากรเพื่อการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 

15 สิงหาคม 2560 อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

มีทรัพยากรเพียงพอตอการดําเนินงาน
ของหลักสูตร 

การพัฒนาทุนมนุษยของ
หลักสูตร 

15 สิงหาคม 2560 อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

บุคลากรในหลักสูตรไดรับการพฒันาทุก
คน 

การพัฒนาความรวมมือกับ
คูความรวมมือทางวิชาการใน
การพัฒนาการเรียนรูของ
นักศึกษา 

15 สิงหาคม 2560 อาจารย
ผูรับผิดชอบ
หลักสูตร 

หลักสูตรไดรับความรวมมือที่ดีอยาง
ตอเนื่อง และพัฒนาตอยอดสูการเตรียม
ความพรอมเพื่อการฝกประสบการณ
วิชาชีพของนักศึกษา 

 
ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 
 1. ขอเสนอในการปรับโครงสรางหลักสูตร 
   ไมมี เนื่องจากหลักสูตรปรับปรุงจะเริ่มจัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2560 
 2. ขอเสนอในการเปล่ียนแปลงรายวิชา  
  มุงเนนกลยุทธการสอนแบบ Active Learning มากยิ่งข้ึน โดยใหมีความสอดคลองกับบริบทของแตละ
รายวิชา 
 3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน     
   สนับสนุนการพัฒนาตามความกาวหนาในอาชีพ พรอมท้ังเรียนรูองคความรูในบริบทของคูความ
รวมมือทางวิชาการ เพ่ือการถายทอดองคความรูและประสบการณท่ีดียิ่งข้ึนแกนักศึกษา 
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แผนปฏบัิติการใหมสําหรับปการศึกษา 2560 

แผนปฏิบัติการ วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน ผูรับผิดชอบ 
การพัฒนาทรัพยากรเพื่อการ
ดําเนินงานของหลักสูตร 

15 สิงหาคม 2561 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 

การพัฒนาทุนมนุษยของหลักสตูร 15 สิงหาคม 2561 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
การพัฒนาความรวมมือกับคูความ
รวมมือทางวิชาการในการพัฒนาการ
เรียนรูของนักศึกษา 

15 สิงหาคม 2561 อาจารยผูรับผิดชอบหลักสตูร 
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แบบรับรองความถูกตองสมบูรณของขอมลู 
 

ขอรับรองวาขอมูลท่ีนําเสนอในรายงานฉบับนี้ไดมีการดําเนินการจริง 
  1. เปนอาจารยประจําหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไมไดประจําหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก  
  2. มีประสบการณผลงานวิจัย 
  

 อ.ภัทรานิษฐ ศุภกิจโกศล บทความวิจัย เรื่อง การจัดการทรัพยากรมนุษยในธุรกิจอาหาร 
SMEs ยานเยาวราช ตีพิมพในวาราสารเทคโนโลยีภาคใต ปท่ี 9  ฉบับ 2 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559  
(TCI กลุม 1) หนา 99 - 107 
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รับรองความถูกตองของขอมูล 
 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : ผศ.ปริศนา  ม่ันเภา สาขาวิชาการบริการลูกคา 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : 21 กรกฎาคม 2560 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : ดร.สิรินาถ  แพทยังกุล สาขาวิชาการบริการลูกคา 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : 21 กรกฎาคม 2560 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : ดร.จิรัสย  ศิรศิริรัศม สาขาวิชาการบริการลูกคา 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : 21 กรกฎาคม 2560 

อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : ดร.ราเชนทร  บุญลอยสง สาขาวิชาการบริการลูกคา 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : 21 กรกฎาคม 2560 

ประธานหลักสูตร : อาจารยภัทรานิษฐ  ศุภกิจโกศล  

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : 21 กรกฎาคม 2560 

เห็นชอบโดย : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ญาลิสาฐ  ตนสอน (คณบดี) 

ลายเซ็น : ______________________________________ วันท่ีรายงาน : 21 กรกฎาคม 2560 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริการลูกคา 

 
ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายตัวบงช้ี  

 

องคประกอบ ตัวบงช้ี 
ผลการดําเนินงาน 

ผลคะแนนประเมิน ตัวตั้ง 
ผลลัพธ 

  บรรลุ 
ตัวหาร    ไมบรรลุ 

องคประกอบที่ 1 
(หมวดที่ 1) 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1    3 ขอ  ผาน 

องคประกอบท่ี 2 
(หมวดท่ี 3) 

ตัวบงชี้ท่ี 2.1 71.14 4.18 คะแนน   4.18 
17 

ตัวบงชี้ท่ี 2.2 38 รอยละ 95   4.90 
40 

องคประกอบท่ี 3 
(หมวดท่ี 3) 

ตัวบงชี้ 3.1 3 คะแนน  4 
ตัวบงชี้ 3.2 3 คะแนน  4 
ตัวบงชี้ 3.3 3 คะแนน  3 

องคประกอบท่ี 4 
(หมวดท่ี 2) 

ตัวบงชี้ 4.1   4 คะแนน  4 
ตัวบงชี้ 4.2 (1) 3 รอยละ 60  5 

5 
ตัวบงชี้ 4.2 (2) 1 รอยละ 20  1.67 

 5 
ตัวบงชี้ 4.2 (3) 1.6 รอยละ 16  4 

5 
เฉลี่ย ตัวบงชี้ 4.2   3.56 

ตัวบงชี้ 4.3 3 คะแนน  3 
องคประกอบท่ี 5 
(หมวดท่ี 4) 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1   4 คะแนน  4 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2   3 คะแนน  3 
ตัวบงชี้ท่ี 5.3   3 คะแนน  3 
ตัวบงชี้ท่ี 5.4 12 รอยละ 100  5 

12 
องคประกอบท่ี 6 
(หมวดท่ี 5) 

ตัวบงชี้ท่ี 6.1  3 คะแนน  3 

13 ตัวบงช้ี คะแนนเฉล่ีย 3.59 
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ตารางท่ี 2  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จําแนกรายองคประกอบ 
 

องค 
ประกอบท ี่ 

คะแนน 
ผาน 

จ ํานวน 
ต ัวบงช ี้ 

I P O 
คะแนน 
เฉล ี่ย 

ผลการประเม ิน 
0.01 – 2.00  ระด ับคุณภาพนอย 
2.01 – 3.00  ระด ับค ุณภาพปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระด ับคุณภาพด ี 
4.01 – 5.00  ระด ับค ุณภาพด ีมาก 

1 ผลการประเมิน ผาน  หล ักสต ู รไดมาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

 ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ช ี้ใ

น 
 

อง
คป

ระ
กอ

บที่
 2

 - 
6 

2   2.1, 2.2 
(4.18),(4.90) 

4.54  ระด ับคุณภาพด ีมาก 

3 3 3.1, 3.2, 3.3 
(3), (3), (3) 

 

- - 3.00 ระดับคุณภาพดี 

4 3 4.1, 4.2, 4.3 
(4), (3.56), (3) 

 

- - 3.52 ระดับคุณภาพดี 

5 4 5.1 
(4) 

5.2, 5.3, 5.4 
(3), (3), (5) 

 

- 3.75 ระด ับคุณภาพด ี 

6 1 - 6.1 
(3) 

- 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

เฉล่ียรวม 13    46.97 ระด ับคุณภาพด ี 

ผลการประเม ิน 3.37 3.50 4.54 3.59 ระด ับคุณภาพด ี 

 
4.2 การวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนา องคประกอบท่ี 2 – องคประกอบท่ี 6 

องคประกอบ จุดเดน โอกาสในการพัฒนา 
2  พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษมาก

ยิ่งข้ึน 
3  นําผลการปรับปรุงกระบวนการ ไปเปน

แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการสงเสริม
และพัฒนานักศึกษา 

4  1. การพัฒนาผลงานทางวิชาการเพ่ือเขาสู
การกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

2. สงเสริมใหอาจารยประจําหลักสูตรทุกคน
ไดมีการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

5  นําผลจากการประเมินมาวางแผนปรับปรุง 
พัฒนาทุกตัวบงชี้ 

6  นําผลจากการประเมินมาวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงสิง่สนับสนุนการเรียนการสอนและ
นําเสนอตอผูบริหาร 
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