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สารบัญ 
  หน้า 

บทสรุปส าหรับผู้บริหารการประเมินตนเอง  

หมวดที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป 
 

            ผลการด าเนินงานการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1)  

หมวดที่ 2 : อาจารย ์
 

            ผลการด าเนินงานคุณภาพอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.2)  

            ผลการด าเนินงานการบริหารและพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.1)  

            ผลการด าเนินงานผลที่เกิดกับอาจารย์อาจารย์ (ตัวบ่งชี้ 4.3)  

หมวดที่ 3 : นักศึกษาและบัณฑิต 
 

           ผลการด าเนินงานการรับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.1)  

           ผลการด าเนินงานการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.2)  

           ผลการด าเนินงานผลที่เกิดกับนักศึกษา (ตัวบ่งชี้ 3.3)  

           ผลการด าเนินงานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(ตัวบ่งชี้ 2.1)  

           ผลการด าเนินงานร้อยละบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสสระภายใน 1 ปี (ตัวบ่งชี้ 2.2) 
(ปริญญาตรี) 
           ผลการด าเนินงานผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทที่ได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(ตัวบ่งชี้ 2.2) (ปริญญาโท) 
           ผลการด าเนินงานผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
(ตัวบ่งชี้ 2.2) (ปริญญาเอก) 

 

หมวดที่ 4 : ข้อมูลสรุปรายงาน 
 

           ผลการด าเนินงานสาระของรายวิชาในหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 5.1)  
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           ผลการด าเนินงาน การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ 5.2)  

           ผลการด าเนินงานการประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ 5.3)   

           ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งชี้ 5.4)  

หมวดที่ 5 : การบริหารหลักสูตร 
 

           ผลการด าเนินงานสิ่งสนับสุนนการเรียนรู้  (ตัวบ่งชี้ 6.1)  

หมวดที่ 6 : ข้อคิดเห็น 
 

หมวดที่ 7 : การเปลี่ยนแปลงที่มีผลกระทบต่อหลักสูตร 
 

หมวดที่ 8 : แผนการด าเนินงานเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 

สรุปผลการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร  
 

          1. ตารางผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ สกอ. ระดับหลักสูตร  

          2. ตารางวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ตาราง IPO)  

          3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารการประเมินตนเอง 

1. บทน า (ข้อมูลเฉพาะของหลักสูตรพอสังเขป) 
 ปรัชญา มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ในระดับสากลและบูรณาการ
ความรู้ทางภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณธรรม 
 

 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  
1.2.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือการประกอบอาชีพอย่าง
มีประสิทธิภาพ 
1.2.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม 
สามารถพัฒนาตนเองให้มีความทันสมัยและตรงตามมาตรฐานสากล 
1.2.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์และศึกษาค้นคว้าเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
1.2.4 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
1.2.5 เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีประสิทธิภาพทางการสื่อสารโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และสามารถใช้หลักพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ในการประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือการท างาน 
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           การประเมินตนเองตามผลการด าเนินงานของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  ในปีการศึกษา 2558  มีผลการด าเนินงาน “ได้มาตรฐาน”  ตามมาตรฐาน
การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี  ( 3.28 คะแนน)  

2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    

 
องค์ประกอบที่ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 – 2.00  ระดับคุณภาพ
น้อย 
2.01 – 3.00  ระดับคุณภาพ
ปานกลาง 
3.01 – 4.00  ระดับคุณภาพดี 
4.01 – 5.00  ระดับคุณภาพดี
มาก 
 

1 การก ากับมาตรฐาน ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 บัณฑิต - - 4.31 4.31 ดีมาก 
3 นักศึกษา 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
4 อาจารย ์ 2.82 - - 2.82 ปานกลาง 
5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 

3.00 3.50 - 3.38 ดี 

6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - 3.00 - 3.00 ปานกลาง  
รวม 2.92 3.38 4.31   
ผลการประเมิน      

 
             จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) พบว่า 
องค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล “ผ่าน”  ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และมีจ านวน .13 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก(องค์ประกอบที่1) มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ
ดี  (องค์ประกอบที่ 5) และมีจ านวน 1องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที ่3,4,6 )  
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3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 

จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชา 
2. หลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1. ควรจัดหาอาจารย์เจ้าของภาษาชาวต่างชาติมาประจ าหลกัสูตร 
2. ควรจัดสหกิจศึกษาต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร 
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รหัสหลักสูตร :  .......(รหัส ท่ีข้ึนทะเบียน จาก สกอ.). 25401941100764.... 
ชื่อหลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ) 
ระดับ : ………ปริญญาตรี ……… 

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

สูงสุด 
วัน/เดือน/ปี  
ที่เข้าท างาน 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เกษียณ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวภาวิณี  อุ่นวัฒนา ค.ม. 29/10/41 2576  
2 อาจารย์ ดร.อรุณี อรุณเรือง อ.ด. 15/4/31 2566  
3 อาจารย์ นางสาวสิริพร  ป้องกงลาด กศ.ม. 25/7/31 2566  
4 อาจารย์ นางสาวเจนตา  แก้วลาย ศศ.ม. 6/10/47 2579  
5 อาจารย์ นายวัชรพงษ์  สูงปานเขา M.A. 1/5/52 2586  
 

�มีการปรับปรุงหลักสูตร มีการปรับปรุงหลักสูตร 
 
หมายเหตุ :  ปรับปรุงใหม่เน่ืองจากครบรอบการปรับปรุงหลักสูตร โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2  เมื่อ
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556  
สกอ.รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 
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2. อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ปัจจุบัน) 
 ต าแหน่งทางวิชาการ ช่ืออาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
ข้อมูลประวัติการศึกษา 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นางสาวภาวิณี  อุ่น
วัฒนา 
 
 

ระดับการศึกษาท่ีจบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ : 2543   
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : ค.ม. 
กลุ่มสาขาวิชาท่ีจบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาท่ีจบ : การสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
 
ชื่อสถาบันที่จบ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ  
ประสบการณ์การท าการสอน : ...18 ปี......... 
 

2 อาจารย์ ดร.อรุณี  อรุณเรือง ระดับการศึกษาท่ีจบ : ปริญญาเอก 
ปีที่จบ :  2551 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา :อักษรศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
กลุ่มสาขาวิชาท่ีจบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาท่ีจบ : ภาษาศาสตร ์
 
ชื่อสถาบันที่จบ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ  
ประสบการณ์การท าการสอน : ...28...ปี...... 

3 อาจารย์ นางสาวสิริพร  ป้องกง
ลาด 

ระดับการศึกษาท่ีจบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ :  2541 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : กศ.ม. 
กลุ่มสาขาวิชาท่ีจบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาท่ีจบ : การสอนภาษาอังกฤษในภาษาต่างประเทศ 
ชื่อสถาบันที่จบ : ม. ศิลปากร 
ประเภท (สถานภาพของการท างาน) :  ข้าราชการ  
ประสบการณ์การท าการสอน : ....28 ปี........ 

4 อาจารย์ อ. เจนตา  แก้วลาย ระดับการศึกษาท่ีจบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ :  2546 
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ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : ศศ.ม. 
กลุ่มสาขาวิชาท่ีจบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาท่ีจบ : ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
ชื่อสถาบันที่จบ : ม. รามค าแหง 
ประเภท(สถานภาพของการท างาน) :  พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : ..12 ปี.......... 

5 อาจารย์ อ. วัชรพงษ์  สูงปานเขา ระดับการศึกษาท่ีจบ : ปริญญาโท 
ปีที่จบ :  2551 
ชื่อหลักสูตรทีจบการศึกษา : M.A. 
 
กลุ่มสาขาวิชาท่ีจบ (ISED) : ………….. 
สาขาวิชาท่ีจบ : Language and Communication 
ชื่อสถาบันที่จบ : ส.บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์
ประเภท(สถานภาพของการท างาน) :  พนักงานมหาวิทยาลัย  
ประสบการณ์การท าการสอน : ..7 ปี......... 

 

 

3. อาจารย์ผู้สอน      

 ต าแหน่งทางวิชาการ ชื่ออาจารย์ผู้สอน คุณวุฒิ/สาขาวิชาที่จบ 
1 ผศ. ว่าท่ีร้อยตรีวัชระ  โพธิสรณ์ อ.ม. ภาษาศาสตร ์

กศ.บ. ภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม 2) 
2 อาจารย์ ดร. สุวรรณา     กล่อมจิตร์ Ph.D. Curriculum and Instruction 
3 อาจารย์ นางสาวอารีรัตน์ บริบูรณ์ ศศ.ม./ ภาษาและการสื่อสาร 
4 อาจารย์ นางสาวนุชนาฎ  สายทอง ศศ.ม./การสอนภาษาอังกฤษเป็น

ภาษาต่างประเทศ 
5 อาจารย์ นางสาวพรรณภา ชินทรเดชา ศศ.ม. / ภาษาอังกฤษ 
6    
7    
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อาจารย์พิเศษ (ถ้าม)ี 
1    
2    
 

4. สถานที่จัดการเรียนการสอน :  คณะศิลปศาสตร์ ศูนย์พณิชยการพระนคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
         ที่อยู่ 86 ถนนพิษณุโลก แขวงสวนจิตรลดา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 
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5. ผลการด าเนินงานกรบริหารจัดการหลัสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 (ตัวบ่งชี้ 1.1) (ระดับปริญญาตร)ี 

ข้อ เกณฑ์การประเมิน    
(☑ ผ่านเกณฑ์/⌧ ไม่ผ่านเกณฑ์) 

ผลการด าเนินงาน 

1 □  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร   มีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ..5..... คน เป็นไปตามเกณฑ์ 
(กรณีทีห่ลักสูตรหลักสูตร ป.ตรี มีแขนงวิชา ก าหนดให้ต้องมีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรจ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน ให้ครบทุกแขนงวิชาโดยมีคุณวุฒิ
ครอบคลุมแขนงวิชา) 

2 □  คุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

มีคุณวุฒิการศึกษา : ระดับปริญญาเอก .1... คน , ปริญญาโท .5... คน 
มีต าแหน่งทางวิชาการ : ผศ. .....1........คน , รศ. ..........คน ,  
ศ. .......... คน 
ซึ่งเป็นคุณวุฒิที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชา  

11 □  การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบ
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

หลักสูตรได้รับการอนุมัติ/เห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 
23 มกราคม 2551 สกอ.รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร เมื่อวันที 8 
เมษายน 2551 และมีการปรับปรุงหลักสูตรเน่ืองจากครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตร โดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/56  เมื่อวันที่ 7 
มีนาคม 2556 สกอ.รับทราบ เมื่อวันที่  23 ธันวาคม 2556 และจะครบรอบ
การปรับปรุงหลักสูตรใหม่ในปี 2560 

 

สรุปผลการประเมิน     ☑ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร      � ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

         หลักฐานเอกสารที่ต้องการนอกเหนือจากเอกสารประกอบแต่ละรายตัวบ่งชี้ 
         1.  เอกสารหลักสูตรฉบับที่ สกอ. ประทับตรารับทราบ 
         2.  หนังสือน าท่ี สกอ. แจ้งรับทราบหลักสูตร (ถ้ามี) 
         3.  กรณีหลักสูตรยังไม่ได้แจ้งการรับทราบ ให้มีหนังสือน าส่ง สกอ. หรือหนังสือส่งคืนจาก สกอ. และรายงานการ
ประชุมสภาท่ีอนุมัติ / ให้ความเห็นชอบหลักสูตร 
 
รายการหลักฐานหมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
รหัสหลักฐาน รายการ 

1.1 - 01 เอกสาร มคอ. 2 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 

 
การบริหารและ 
พัฒนาอาจารย ์
(ตัวบ่งชี้ 4.1) 

1) ระบบการรับอาจารย์และแต่งต้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตร : 
 
1) การรับอาจารย์ : 
     มีการจัดท าแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตามหลักสูตร คณะศิลปศาสตร์ได้ก าหนดข้ันตอนในการรับสมัครอาจารย์ไว้อย่างชัดเจนและก าหนดให้
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากลด าเนินการตามระบบ โดยวางแผนระบบการรับ
อาจารย์เข้ามาใหม่เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถตามบริบทของหลักสูตร ดังน้ี 
ข้ันตอนที่ 1  
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมวิเคราะห์ร่วมกันในเรื่องการจัดท าแผนอัตราก าลังเพ่ือที่จะรับ
อาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาใหม่ โดยระบุคุณสมบัติตามลักษณะเฉพาะของหลักสูตรและตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
ข้ันตอนที่ 2 
จากผลการวิเคราะห์ข้อที่ 1 กรณีที่มีอัตราก าลังไม่เพียงพอ หลักสูตรประสานงานกับฝ่ายบุคลากรขอเปิด
อัตราก าลัง น าเสนอผ่านสาขาวิชา ฝ่ายวิชาการฯ คณะและมหาวิทยาลัยตามล าดับเพ่ือพิจารณา จากน้ัน
มหาวิทยาลัยจะเปิดรับอาจารย์ใหม่ตามระบบ 
ข้ันตอนที่ 3 
หลักสูตรประสานงานกับฝ่ายบุคลากร เปิดรบัสมัครสอบอาจารย์ใหม่ 2 อัตรา พร้อมทั้งแต่งต้ัง
คณะกรรมการคุมสอบการรับอาจารย์ใหม่ และแจ้งผลการด าเนินการให้สาขาทราบในปีการศึกษา 2558 
ผลการด าเนินงานและการประเมินกระบวนการ 
จากการที่คณะกรรมการประจ าหลักสูตรได้ประชุมเพ่ือจัดท าแผนอัตราก าลัง และประสานงานกับฝ่าย
บุคลากรเปิดรับอาจารย์ใหม่จ านวน 2 อัตราน้ัน ฝ่ายบุคลากรได้เปิดรับสมัครอาจารย์และแต่งต้ัง
คณะกรรมการด าเนินจัดการสอบ ดังน้ันในปีการศึกษา2558 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
จึงได้บรรจุอาจารย์ใหม่ในต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 2 คน คือ อ.พรรณภา  ชินทรเดชา  
และ อ.นุชนาฎ  สายทอง ซึ่งเป็นไปตามกรอบคุณสมบัติที่ก าหนดของหลักสูตร  
เน่ืองจากในรอบปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบท้ัง 5 ท่านแล้ว และ อาจารย์แต่
ละท่านมีคุณวุฒิ สัมพันธ์ กับหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล แต่ท้ังน้ี ทาง
หลักสูตรได้มีการประชุมทบทวนเกี่ยวกับกระบวนการข้ันตอนการวางแผนการด าเนินงานดังน้ี 

- ทางหลักสูตรได้ทบทวนข้ันตอนเร่ืองการประชุมแผนอัตราก าลัง พบว่า อาจารย์ประจ า
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หลักสูตร จะมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ าหลักสูตรในอนาคต เน่ืองจาก อาจารย์
ประจ าหลักสูตรบางท่าน มีแผนการลาศึกษาต่อ และเก ษียณอายุราชการ ดังน้ัน ทาง
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จึงต้องมีการวางแผนทบทวนกรอบ
อัตราก าลังใหม่ใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป 

- หลักสูตรสาขาการท่องเท่ียว ประเมินกระบวนการข้ันตอนด าเนินงาน ข้ันท่ี (2) พบว่า 
การก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ ควรจะมีการเพิ่ม คุณสมบัติอื่นๆ ตามเกณฑ์ประกาศ
ของ ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เช่น ผลการสอบภาษาอังกฤษ รวมถึงการ
เพิ่มคุณสมบัติเฉพาะทางวิชาชีพให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม่ในภาคการศึกษาถัดไป 

- นอกจากน้ี หลักสูตรยังมีการทบทวนกระบวนการข้ันตอนในข้ันตอนสุดท้าย คือ ข้ันตอน
รายงานตัวอาจารย์ใหม่ และ เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงว่า ควรมีการก าหนดพี่เลี้ยง
ให้กับอาจารย์บรรจุใหม่ เพื่อช้ีแนะช่องทางการปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ และภารกิจอื่นๆ 
ให้กับอาจารย์ใหม่  

2) ระบบการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้มีการประชุมพิจารณาทบทวนคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรในปีการศึกษา 2558  
เพ่ือให้ได้อาจารย์ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักสูตร โดยมีการด าเนินงานตามสังเขปดังน้ี 
ข้ันที่ 1 ประชุมวางแผนและมอบหมายภาระหน้าท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ข้ันที่ 2 ติดตามการด าเนินงาน 
ข้ันที ่3 สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหา 

ชื่อ-สกุล งานที่ได้รับมอบหมาย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี 
อุ่นวัฒนา 

งานแผนและหลักสูตร 

ดร. อรุณี อรุณเรือง งานวิชาการ 

อ.สิริพร ป้องกงลาด งานสหกิจศึกษา 

อ.เจนตา แก้วลาย งานวิเทศสัมพันธ์ 

อ.วัชรพงษ์ สูงปานเขา งานกิจการนักศึกษา 

ในส่วนของการมอบหมายหน้าท่ี ประธานกรรมการหลักสูตรได้พิจารณาถึงคุณสมบัติความเหมาะสม โดย
พิจารณาจากการประชุมภายในและโครงสร้างของหลักสูตร ซึ่งพบว่าอาจารย์ทุกท่านสามารถปฎิบัติหน้าท่ี
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ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี 
ทั้งนี้ทางหลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มีผลด าเนินงาน และการประเมิน
กระบวนการขั้นตอนการ บริหารงานแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังนี ้

- การวางแผนด าเนินงาน ในปีการศึกษา 2558 พบว่า อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชา 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลมิได้มีการเปลี่ยนแปลง จ านวนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร เน่ืองจากอาจารย์มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตรงตามวิชาชีพท่ีได้ก าหนดไว้  

แต่ท้ังน้ีได้มีการทบทวนกระบวนการ พบว่า กระบวนการวางแผน-คัดเลือกอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
(ในข้ันตอนท่ี 2) ในภาคการศึกษาถัดไป ควรมีการทบทวนถึง ต าแหน่ง/ผลงานวิชาการ ของ
อาจารย์ท่ีจะมาประจ าหลักสูตรให้มากข้ึน เพื่อให้หลักสูตร มีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ มาประจ าใน
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังฤษเพื่อการสื่อสารสากล เพิ่มข้ึนกว่าเดิม 
การปรับปรุงพัฒนาข้ันตอนกระบวนการ  
หลักสูตรสาขาวิชาได้มีการทบทวน วางแผนประชุมเพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ท าวิจัย ท าผลงานทาง
วิชาการ เข้าร่วมประชุมสัมมนา ตลอดจนการศึกษาต่อ เพื่อส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
คุณวุฒิมากข้ึน โดย อ.เจนตา แก้วลาย มีเป้าหมายในการส่งผลงานทางวิชาการในปี 2563 
3) ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล จัดท าระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเพ่ือส่งเสริมความรู้ความสามารถและพัฒนาด้านการสอนรวมทั้งหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ 
เช่น การพัฒนาอาจารย์โดยให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกต่างประเทศ การมอบหมายให้เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษา 
คณะมีการจัดท าแผนอัตราก าลังที่แสดงให้เห็นถึงอัตราอาจารย์ที่คงอยู่จ านวนผู้เกษียณในแต่ละปี จ าแนก
ตามคุณวุฒิ และต าแหน่งทางวิชาการ วิเคราะห์ควบคู่ไปกับแผนการด าเนินงานในแต่ละปี เพ่ือแสดงให้
เห็นถึงจ านวนอาจารย์ที่ต้องสรรหาให้ได้ในแต่ละปี กระบวนการในการคัดเลือกด าเนินการตามระบบที่
คณะก าหนด และมีการประชุมประเมินผลกระบวนการคัดเลือกอาจารย์เพ่ือแก้ไขปรับปรุงกระบวนการ 
ให้ดีข้ึน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วมอบรม ประชุมสัมมนาทางวิชาการและวิชาชีพ เช่น ผศ.ภาวิณี  อุ่นวัฒนา 
เข้าอบรมศิลปาจารย์มืออาชีพ 27 มิ.ย. - 29 มิ.ย. 59   
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  2 คะแนน 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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คุณภาพอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ 4.2) 

1) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 20  คะแนนประเมิน 5 (1) 
2) ร้อยละอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 20  คะแนนประเมิน 1.67 (2) 

 
รายการข้อมูล จ านวน 
1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 5 
2. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 1 
3. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง อ. 4 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง ผศ. 1 
5. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง รศ.  
6. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่ง ศ.  

 
3) ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  คิดเป็นร้อยละผลรวมถ่วงน้ าหนัก 100  

คะแนนประเมิน 5 (3) 
ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร ชื่อผลงานวิชาการ/งานสร้างสรรค ์ ค่าน้ าหนัก 

1. ดร. อรุณี อรุณเรือง น าเสนอผลงานวิชาการและวิจัยในหัวข้อ คุณลักษณะ
บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ภาษาไทยประยุกต์ที่พึงประสงค์ ของสถาน
ประกอบการ ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ สห
วิทยาการเอเชียอาคเนย์ 2558 สหวิทยาการวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาอย่างย่ังยืน วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ 
โรงแรม เอส ดี อเวนิว ปิ่นเกล้า 

0.2 

2. อ.วัชรพงษ์  สูงปานเขา น าเสนอบทความวิจัย An Exploratory Qualitative 
Study on English Language Instruction in a 
Thai university 
ตีพิมพ์ใน Journal of Educational and 
instructional Studies in the World 
February 2016, Volume:6 issue:1 

0.4 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 0.6 
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ผลการประเมินตนเอง  :  คะแนนเฉลี่ย ((1)+ (2)+ (3)) = 3.89 คะแนน 
 

 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน (อธิบายผลการด าเนินงาน) 

 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ 
(ตัวบ่งชี้ที่ 4.3) 

- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร    
แสดงผลที่เกิด รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนครบทั้ง 5 คน แต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเน่ืองจากอาจารย์ลาศึกษาต่อ คือ นายจักรชัย  ย้ิมงาม เปลี่ยนเป็น นางสาวอรุณี  อรุณเรือง  นายนิสิต  
ค าพิกุล เปลี่ยนเป็น นางสาวเจนตา  แก้วลาย โดยผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2557 เมื่อ
วันที่ 24 ธันวาคม 2557 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังอยู่ครบทั้ง 5 คน นอกจากน้ันมีการรับอาจารย์ใหม่เพ่ิมมาอีก 2 ท่าน 
 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ 

2556 5 100 

2557 5 100 

2558 5 100 

 
แสดงผลท่ีเกิด = 5     อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีอตัราการคงอยู่ 100 เปอร์เซนต์ 

- ความพึงพอใจของอาจารย์ (ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารจัดการหลักสูตร 
การได้รับการแต่งต้ังให้ท าหน้าท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตร รวมทั้งการได้รับการพัฒนาความรู้เพ่ือท า
หน้าท่ีอาจารย์ประจ าหลักสูตร ซึ่งไม่ได้ หมายรวมถึงอาจารย์ผู้สอนของหลักสูตร) 

แสดงผลที่เกิด 
ผลการศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร ประจ าปี  2558 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความ
พึงพอใจโดยไม่ปรากฏข้อร้องเรียน โดยระดับความพึงพอใจด้านหลักสูตร เฉลี่ย 3.44 ด้านคุณสมบัติผู้สอน 3.74 
ด้านการเรียนการสอน 3.58 ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ 3.60 ด้านการบริหารจัดการ 3.52 ด้านการให้บริการ/
การสนับสนุนการเรียนการสอน 3.44 ด้านการประเมินผล 3.45 และโดยภาพรวมเฉลี่ย 3.54 
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รายการ 2556 2557 2558 

1. ด้านหลักสูตร 3.40 3.42 3.44 

2. ด้านคุณสมบัติผู้สอน 3.70 3.71 3.74 

3. ด้านการเรียนการสอน 3.50 3.55 3.58 

4. ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ 3.55 3.59 3.60 

5. ด้านการบริหารจัดการ 3.48 3.50 3.52 

6. ด้านการให้บริการ/การสนับสนุนการเรียนการสอน 3.35 3.40 3.44 

7. ด้านการประเมินผล 3.35 3.40 3.45 
 

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  3 คะแนน 
 
เหตุผล : .....อัตราการคงอยู่ของอาจารย์สูง อาจารย์ได้รับการสนับสนุนให้ได้รับทุนของมหาวิทยาลัยไปศึกษาต่อต่างประเทศ และ
อาจารย์ให้ความร่วมมือรับผิดชอบสูงโดยไม่ปรากฏข้อร้องเรียน 

 
รายการหลักฐานหมวดที่ 2 อาจารย ์
รหัสหลักฐาน รายการ 

4.3 - 01 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ 
4.3 - 01 แบบสรุปผลความพึงพอใจต่อหลักสูตรของอาจารย์ 
4.3 - 02  
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1. ข้อมูลนักศึกษา (ปีการศึกษาที่รับเข้า 2556 ถึงปีการศึกษาที่ต้องรายงาน 2558) 
(สามารถปรับปีการศึกษาได้) 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ีเริ่มใช้หลักสูตร) 

จ านวน 
นักศึกษา
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง)ในแต่ละปี
การศึกษา ร้อยละอัตราการคง

อยู่ของนักศึกษา 
2556 2557 2558 2559 

รุ่นปีการศึกษา 2556 70 62 52 51 49 72.86 
รุ่นปีการศึกษา 2557 70  83 62 61 74.80 
รุ่นปีการศึกษา 2558 70   83 67 80.72 
รุ่นปีการศึกษา 2559 70    99  
รวม 62 135 196 276  
 
 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา :  
 

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา วิธีการแก้ไข 

1.   ผลการเรียนเฉลี่ยสะสมอยู่ต่ ากว่าเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด เน่ืองจากนักศึกษารับเข้าส่วน
ใหญ่เป็นผู้ที่มีผลการเรียนในระดับอ่อนถึงปานกลาง 

หลักสูตรร่วมกับสาขาวิชาจัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมให้กับ
นักศึกษาและมอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาปรับเปลี่ยน
แผนการศึกษาให้เหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษา
รายบุคคล 

2.สุขภาพร่างกายและจิตใจ และปัญหาส่วนตัวของ
นักศึกษา เช่น การขาดความรับผิดชอบ 

มอบหมายให้อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามดูแลและให้ค าปรึกษา
อย่างใกล้ชิด สม่ าเสมอ 

3.       การปรับตัวกับชีวิตในมหาวิทยาลัย จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพ่ี มอบหมายให้นักศึกษารุ่นพ่ี
ดูแลเอาใจใส่นักศึกษารุ่นน้อง ท้ังด้านการศึกษาเล่าเรียน 
และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 

4.       ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา 
  

จัดหาทุนการศึกษาจากหน่วยงานต่างๆ เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนในเบื้องต้นเช่น กองทุนพัฒนานักศึกษา กองทุน
พณิชยการพระนคร ซึ่งเป็นทุนแบบให้เปล่า และกองทุน
กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การรับนักศึกษา (ตัว
บ่งชี้ 3.1) 

1) การรับนักศึกษา  
1.1 ประชุมปรึกษาเพ่ือทบทวนแผนการรับนักศึกษา หลักสูตรก าหนดรับนักศึกษาปีละ 70 คน มีระบบการรับ
นักศึกษา ได้แก่ ระบบโควตา ระบบรับตรง ระบบแอดมิทชั่น ของปีการศึกษา 2558 
1.2 เสนอรายชื่อคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ และสอบสัมภาษณ ์
1.3 ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบ คุมสอบ และสอบสัมภาษณ ์
1.4 ออกข้อสอบ คุมสอบ สอบสัมภาษณ์ สรุปผลการสอบและส่งผลการสอบเพ่ือประกาศผล 
1.5 วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามแผน 
1.6 น าข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษาในปีถัดไป 
 
ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้ด าเนินการตามข้ันตอนข้างต้น และได้รับนักศึกษาปี1 ทั้งระบบการรับ
นักศึกษาโควตา ระบบรับตรง ระบบแอดมิทชั่นจ านวน 72 คน ซึ่งเป็นไปตามแผน  
 
ในการประชุมสาขาได้พิจารณาคะแนนสอบเข้าท้ังข้อเขียนและสัมภาษณ์ พบว่านักศึกษาท่ีรับตรงมีคะแนน
ค่อนข้างต่ า หลักสูตรจึงวางแผนว่าในปีการศึกษา 2559 จะรับนักศึกษาโควตา    แอดมิทชั่นจ านวนเพ่ิมข้ึน 
และลดจ านวนการรับตรง 
 
ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรจะด าเนินการดังต่อไปน้ี 
1. ทบทวนแผนการรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2558 
2. วิเคราะห์ปัญหาที่พบในปีการศึกษา 2558 
3. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการรับนักศึกษา  
 
2) การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
จากปีการศึกษา 2557 ที่ผ่านมาสาขาวิชาพบว่าผลการเรียนของนักศึกษาในหลายรายวิชาเช่น วิชาโครงสร้าง
ภาษาอังกฤษ การอ่านภาษาอังกฤษ การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ และการเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
นักศึกษาส่วนใหญ่ได้เกรด C / C+ สาขาวิชาจึงด าเนินงานดังน้ี 
2.1 สาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัยจัดการเรียนปรับพ้ืนฐานทางวิชาชีพเพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 
2.2 สาขาวิชาร่วมกับคณะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การศึกษา   ระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2558 
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ในปีการศึกษา 2558 หลักสูตรได้จัดอาจารย์สอนปรับพ้ืนฐานทางวิชาชีพให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คือ ผศ.ภา
วิณี อุ่นวัฒนา และ อ.อารีรัตน์ บริบูรณ์ ในด้านโครงสร้างภาษาอังกฤษ การฟัง-การพูด การอ่านและการเขียน
ภาษาอังกฤษ 
 
ส่วนการปฐมนิเทศสาขาวิชาร่วมกับคณะจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ได้มีการแนะน าอาจารย์ในสาขา ให้พบ
นักศึกษาและผู้ปกครองเพ่ือชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับในการศึกษา การลงทะเบียนเรียนและการใช้ชีวิต
นักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
 
ในการประชุมสาขาได้มีการทบทวนเก่ียวกับปัญหาของนักศึกษาพบว่า จากการที่สาขาและอาจารย์ที่ปรึกษาได้
ดูแลให้ค าแนะน าท าให้นักศึกษาลงทะเบียนล่าช้าไม่ตรงตามก าหนดน้อยลง 
 
ในปีการศึกษา 2559 ทางสาขาจะมีการทบทวนค่าระดับคะแนนของนักศึกษาในรายวิชาดังที่กล่าวไป ว่ามี
ระดับคะแนนเพ่ิมข้ึนมากน้อยเพียงใดเพ่ือชี้แจงกฎระเบียบ ข้อบังคับในการศึกษา 
  

 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  4 คะแนน 
 
เหตุผล : .....มีระบบ น าไปสู่การปฏิบัติ มีการปรับปรงุกระบวนการรับนักศึกษา มีผลจากการปรับปรุงส่งผลให้มีผู้สนใจสมัครเข้าศึกษา
ในหลักสูตรเพ่ิมสูงข้ึน 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.2) 

1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรมีการก าหนดระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาปริญญาตรี มีข้ันตอนโดยสรุป ดังน้ี  
ข้ันที่ 1 ประชุมเพ่ือก าหนดและแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา ข้ันที่ 2 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษา ข้ันที่ 3 
ประเมินผลและปรับปรุงการให้ค าปรึกษา ข้ันที่ 4 สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหา  
ผลการด าเนินงาน  
หลักสูตรสาขาวิชาฯ จัดอาจารย์มาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโดยอาจารย์จะเป็นที่ปรึกษาต้ังแต่ชั้นปีที่ 1 จน
นักศึกษาส าเร็จการศึกษา จากน้ันเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือเสนอแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านฝ่าย
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วิชาการและคณะ ให้กับนักศึกษาห้องเรียนละ 1 ท่าน เพ่ือแนะน าเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน ทักษะการใช้
ชีวิต และเรื่อง อื่นๆ ในปีการศึกษา 2558  
นักศึกษาทุกคนได้รับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรกึษา เก่ียวกับการลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบรายวิชาท่ี
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาท่ีผ่านมา หากลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตาม โครงสร้างของหลักสูตร อาจารย์
ที่ปรึกษาแนะน าให้ลงทะเบียนในรายวิชาท่ีตรงตามโครงสร้างของหลักสูตรโดยมีช่องทางการปรึกษาหลาย
ช่องทาง ได้แก่ มาพบโดยตรงที่ห้องพักอาจารย์ ปรึกษาผ่าน Line Facebook e-mail หรือโทรศัพท์ โดย
อาจารย์ที่ท าหน้าท่ีอาจารย์ที่ปรึกษาจะได้รับคู่มือนักศึกษา ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้มอบให้นักศึกษา อาจารย์ที่
ปรึกษาได้ประสานงานกับนักศึกษาและแจ้งวัน เวลา สถานที่ ในการให้ค าปรึกษา ซึ่งส่วนใหญ่จะก าหนดไว้ใน
ตารางสอนและตารางเรียนของนักศึกษา  
         นอกจากน้ีหลักสูตรสาขาวิชาฯ มีนักศึกษาทุนชาวภูฎาน 1 คน ซึ่งเริ่มมาเรียนในหลักสูตรเมื่อภาค
เรียนที่ 2/2556 อ.ที่ปรึกษาคือ ดร.สุวรรณา  กล่อมจิตร์ ได้ให้ค าปรึกษาดูแลเรื่องการลงทะเบียนเรียน
เพ่ิมเติมในรายวิชาของกลุ่มศึกษาท่ัวไป 
         นักศึกษาในสาขาวิชาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียน ได้มีการช่วยเหลือโดยอาจารย์ที่ปรึกษาและ
คณะดังน้ีคือ กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา และทุนการศึกษาประเภทให้เปล่า จากกองทุนพณิชยการพระ
นคร โดยผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการกองทุนและอาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเบื้องต้น และมีการ
ติดตามผลหลังจากนักศึกษาได้รับทุนแล้วว่า มีการใช้จ่ายเพ่ือการศึกษาอย่างเหมาะสม 
 
2) การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   
มีระบบและกลไกการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ดังน้ี 
 ข้ันที่ 1 วางแผนการจัด โครงการเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ เสริมสร้างทักษะการ เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 
 ข้ันที่ 2 อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินงานโครงการ  
 ข้ันที่ 3 สรุปผลการด าเนินงาน ปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา  
-หลักสูตรสาขาวิชาฯ จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่โลกอาชีพ 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ วันที่ ๒๒ มกราคม และ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีวิทยากรชาวต่างชาติคือ Mr. 
Vince  Goldie และ อ.วัชรพงษ์  สูงปานเขา  ผลการประเมินโครงการ นักศึกษาท่ีเข้าร่วมมีความพึงพอใจใน
ระดับมากที่สุดร้อยละ 91  
-นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล เข้าร่วมกิจกรรมของคณะและมหาวิทยาลัย เช่น 
โครงการมทร.พระนคร สนองพระราชด าริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชรอบที่ ๒ กิจกรรมค่าย “การศึกษา
ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา” 
นอกจากน้ีทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษสากลได้จัดโครงการเพ่ือให้นักศึกษาทุกชั้นปีได้มีส่วนรวมในการ
ให้บริการวิชาการกับนักเรียนในชุมชนต่างๆทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดเช่นโรงเรียนวัดญวณสัมนานัม 
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กรุงเทพฯคริสจักรบ้านบ่อลิง อบต.สุขไพบูลย์ จ.นครราชสีมา เพ่ือให้นักศึกษาได้ใช้ทักษะทางการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษทั้ง4ด้าน คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน นอกจากน้ีนักศึกษายังได้เรียนรู้
ทักษะในการสื่อสาร การบริหาร การจัดกิจกรรม และการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนในชุมชนอีกด้วย ท้ังน้ีโครงการ
บริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ จากพ่ีสู่น้องประสบความส าเร็จเป็นที่น่าภูมิใจใน
ระดับมากที่สุด คือร้อยละร้อย และคนในชุมชนให้การตอบรับเป็นอย่างดีย่ิง จนได้มีการลงนามตกลงท าความ
ร่วมมือกัน(MOU)ระหว่างคณะศิลปศาสตร์และองค์การบริหารส่วนต าบลสุขไพบูลย์ อ าเภอเสงิสาง จ.
นครราชสีมา ในปี พ.ศ.2558 เพ่ือให้ทางคณะศิลปศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการอื่นๆและโครงการการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯเป็นประจ าทุกปี 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  3. คะแนน 
 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
(ตัวบ่งชี้ 3.3) 

1) อัตราการคงอยู่ แสดงผลที่เกิด (ควรมีข้อมูลอย่างน้อย 3 ปี เพ่ือแสดงแนวโน้มการคงอยู่ของนักศึกษาใน
หลักสูตร) 

ปีการศึกษาที่
รับเข้า 

(ต้ังแต่ปี
การศึกษาที่เริ่ม
ใช้หลักสูตร) 

จ านวน
นักศึกษา
รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปี
การศึกษา 

ร้อยละอัตราการ
คงอยู่ของ
นักศึกษา 

ปี
การศึกษา 

2556 

ปี
การศึกษา 

2557  

ปี
การศึกษ

า 
2558 

ปีการศึกษา 
2559 

รุ่นปีการศึกษา 
2556 

70 62 52 51 49 72.86 

รุ่นปีการศึกษา 
2557 

70   83 62 61 74.70 

รุ่นปีการศึกษา 
2558 

70     83 67 100 

รุ่นปีการศึกษา 
2559 

70    99  

รวม 62 135 196 276  
 
2) การส าเร็จการศึกษา แสดงผลที่เกิด  

ปีการศึกษาที่รับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาที่เร่ิมใช้หลักสูตร) 

2556 2557 2558 
จ านวน
ผู้ส าเร็จ ร้อยละ จ านวน

ผู้ส าเร็จ ร้อยละ จ านวน
ผู้ส าเร็จ ร้อยละ 

รุ่นปีการศึกษา 2554       
รุ่นปีการศึกษา 2555       
รุ่นปีการศึกษา 2556 54 100     
รุ่นปีการศึกษา 2557   68 100   
รุ่นปีการศึกษา 2558     62 100 
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3) ความพึงพอใจ และผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
สรุปผลความพึงพอใจต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ภาพรวมอยู่
ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 71  

ประเด็นการประเมิน 2556 2557 2558 

1. 1. ด้านหลักสูตร 3.38 3.40 3.44 

2. 2. ด้านคุณสมบัติผู้สอน 3.71 3.72 3.74 

3. 3. ด้านการเรียนการสอน 3.54 3.56 3.58 

4. 4. ด้านทรัพยากรการเรียนรู้ 3.55 3.57 3.60 

5. 5. ด้านการบริหารจัดการ 3.48 3.50 3.52 

6. 6. ด้านการให้บริการ/การสนับสนุนการเรียนการสอน 3.41 3.43 3.44 

   7. ด้านการประเมินผล 3.40 3.41 3.46 

คะแนนความพึงพอใจโดยเฉลี่ย 3.49 3.51 3.54 

 
ปัญหาและข้อร้องเรียนที่พบ เช่น นักศึกษาร้องเรียนว่าห้องน้ าไม่เพียงพอ ทางสาขาวิชาได้แจ้งงานอาคาร
สถานที่ ฝ่ายบริหาร ได้น าเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์ มีมติให้เร่งรัดติดตาม
การปรับปรุงอาคาร 1 ซึ่งอยู่ระหว่างการเขียนแบบก่อสร้าง นอกจากน้ันเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า 
คณบดีจึงได้ขอเงินบริจาคเพ่ือซ่อมปรับปรุงห้องน้ านักศึกษาจากสมาคมศิษย์เก่า และมอบให้รองคณบดีฝ่าย
วางแผนด าเนินการร่วมกับฝ่ายบริหาร  
ปัญหาเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เช่น แอร์ไม่เย็น งานอาคารสถานที่ฯ ฝ่ายบริหาร ได้ด าเนินการแก้ไขแล้ว ส่วนเรื่อง
ร้องเรียนว่าขาดห้องเรียนที่ทันสมัยรองรับ ทางคณะได้แจ้งมหาวิทยาลัยและได้รับการจัดสรรห้อง Smart 
Classroom, ... 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  3 คะแนน 
 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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2. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา -  ตามระยะเวลาของหลักสูตร 
(สามารถปรับปีการศึกษาได้) 

ปีการศึกษาท่ีรับเข้า 
(ต้ังแต่ปีการศึกษาท่ี
เริ่มใช้หลักสูตร) 

2554 2555 2556 2557 2558 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อย
ละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อย
ละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อย
ละ 

จ านว
น
ผู้ส าเร็
จ 

ร้อย
ละ 

จ านวน
ผู้ส าเร็จ 

ร้อยละ 

รุ่นปีการศึกษา 2554 22 100         
รุ่นปีการศึกษา 2555   25 100       
รุ่นปีการศึกษา 2556     54 100     
รุ่นปีการศึกษา 2557       68 100   
รุ่นปีการศึกษา 2558         62 100 

 
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการส าเร็จการศึกษา :  
 นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชาฯ มีบางส่วนที่ส าเร็จการศึกษาล่าช้าเน่ืองจากปัญหาในครอบครัว การขาดแคลนทุน
ทรัพย์ในการเรียน ต้องท างานหารายได้พิเศษ ท าให้เข้าเรียนและส่งงานไม่ครบหรือสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ อย่างไรก็ตาม
อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ในหลักสูตรก็ช่วยเหลือแนะน าจนส าเร็จการศึกษา 
3.รายงานผลการด าเนินงานคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 2.1)  
          มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ....75......... คน โดยมีบัณฑิตที่ได้รับการประเมินจากผู้ใช้บัณฑิต จ านวน ...68..... คน คิด
เป็นร้อยละ 90.67 ของจ านวนบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินบัณฑิตแต่ละด้าน ดังน้ี 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 
(คะแนนเต็ม 5)  

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 4.34 
2. ด้านความรู้ 4.10 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4.16 
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและความรับผิดชอบ 4.40 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 3.99 

ผลการประเมินตนเอง : ค่าเฉลี่ยคะแนนผลประเมิน 5 ด้าน ...4.21.... คะแนน 

6. ด้านคุณลักษณะบัณฑิตตามอัตลักษณ์ 4.41 
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4. รายงานผลการด าเนินงาน ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งชี้ 2.2)(ระดับปริญญาตรี) 
วันที่ส ารวจ ………………………    

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมด 75  
2. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบส ารวจเรื่องการมีงานท าภายใน 1 
ปี หลังส าเร็จการศึกษา 

68 90.67 

3. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าภายใน 1 ปี หลังส าเร็จการศึกษา 
(ไม่นับรวมผู้ประกอบอาชีพอิสระ) 

58  

- ตรงสาขาท่ีเรียน 49 84.48 

- ไม่ตรงสาขาท่ีเรียน 9 15.52 
4. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ 1 1.72 
5. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 0 0 
6. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา 1 1.47 
7.จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท 0 0 
8. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร 0 0 
9. จ านวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองทีมีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 0 0 
วิธีค านวณ  
(3.+4.) 

X 100 
= ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบ
อาชีพอิสสระภายใน 1 ปี 2.-(5.+6.+7.+8.+9) 

 

88.06 

 

 
ผลการประเมินตนเอง (ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 100)  : ร้อยละ 88.06 
 

 

การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
............ วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้มของการได้งานท า โดยใช้ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ และการ
เปรียบเทียบกับข้อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกัน เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร………… 
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รายการหลักฐานหมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

รหัสหลักฐาน รายการ 

3.1 - 01 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินการออกข้อสอบ สอบสัมภาษณ์ 
3.2 - 01 
3.2 - 02 

ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษา 
ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ 

3.3 - 01 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
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1. สรุปข้อมูลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 
สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค 1 ปีการศึกษา 2558 
 
ภาคการศึกษาที่ 1/…2558…… 

      

ล าดับ
ที่ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านวน 
ผู้

ลงทะเบียน 
(คน) 

จ านวน 
ผู้สอบผ่าน 

(คน) 

การกระจายของระดับคะแนน หมายเหตุ 

A B+ B C+ C D D+ F   

1 01001110-56 การเขียนเชิง
วิชาชีพ 

72 71 16 21 26 7 1   1   

2 01002101-56 ภาษาอังกฤษ 1 72 70 10 22 12 20 3 1 2 2   

3 01002219-56 ภาษาองักฤษ
เพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน 

1 1            1     

4 01002219-55 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน 

1 1            1     
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5 01002219-58 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร
ในชีวิตประจ าวัน 

72 71 37 14 11 6 3   1   

6 01003112-56 อาเซียนศึกษา 72 70 53 12 5       2   

7 01004108-56 การพัฒนา
บุคลิกภาพ 

62 62 28 14 16 2 2        

8 01005116-56 ลีลาศ 72 70 65   2 2 1    2   

9 01111101-56 โครงสร้าง
ภาษาอังกฤษ 

72 70 14 14 12 11 15 4  2   

10 01111204-56 การฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ 2 

2 2         2  2     

11 01111204-56 การฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ 2 

62 62   3 7 25 25 2      

12 01111205-56 สัทศาตร์
ภาษาอังกฤษ 

62 62 6 11 14 14 12 3 2     



ระดับปริญญาตร ี                

ผลการด าเนินงานของหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฯ    คณะศิลปศาสตร์       มทร.พระนคร       ปีการศึกษา 2558                         

 

30 

13 01111206-56 การอ่าน
ภาษาอังกฤษ 

62 62 1 4 4 14 11 21 7     

14 01111207-56 การเขียน
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 

62 62 7 6 13 17 9 6 4     

15 01111207-56 การเขียน
ภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น 

                   ถอน 

16 01111311-56 การเขียน
เรียงความ
ภาษาอังกฤษ 

49 49 1 4 11 13 8 10 2     

17 01112201-56 การสื่อสารของ
มนุษย์ 

62 62 11 13 10 16 8 4      

18 01112202-56 ภาษาศาสตร์
เบื้องต้น 

62 62 8 19 18 8 8 1      

19 01112307-56 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการโรงแรม 

51 50 5 18 15 6 5   1 1   

20 01112307-56 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการโรงแรม 

2 2       1   1      
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21 01112308-56 ภาษาอังกฤษ
เพ่ืองาน
ท่องเท่ียว 

51 50 26 17 7       1   

22 01112309-56 การอ่าน
ภาษาอังกฤษเชิง
วิเคราะห์และ
วิจารณ์ 

51 50 3 7 9 13 12 6  1   

23 01112310-56 การแปลภาษา
อังกฤษเป็น
ภาษาไทย 

51 50 10 7 6 12 8 4 3 1   

24 01112311-56 การแปลภาษา
ไทยเป็น
ภาษาอังกฤษ 

51 50   12 6 21 11   1   

25 01112414-53 สหกิจศึกษาด้าน
ภาษา 

0 0                 

26 01113301-56 ภาษาอังกฤษ
เพ่ือ
สื่อสารมวลชน 

51 50 2 10 17 10 9 2  1   

27 02002104-56 วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

72 69            1     

28 02002101-56 วิทยาศาสตร์ใน
ชีวิตประจ าวัน 

1 1   4 7 25 20 12 1 3   
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ภาคการศึกษาท่ี 2/…2558…  
 

ล าดับ
ที่ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จ านว
น 
ผู้

ลงทะเ
บียน 
(คน) 

จ านว
น 

ผู้สอบ
ผ่าน 
(คน) 

%  การกระจายของระดับคะแนน 
  

 

A B+ B C+ C D+   

1 01002102-56 ภาษาอังกฤษ 2 1 1 1 - - - - -   

2 01002102-56 ภาษาอังกฤษ 2 69 68 27 12 15 8 5 -   

3 01002205-56 ภาษาอังกฤษ
เทคนิค 

61 61 7 11 19 10 7 6   

4 01002218-56 การสนทนา
ภาษาอังกฤษ 

1 1 - - 1 - - -   

5 01002218-56 การสนทนา
ภาษาอังกฤษ 

69 68 17 5 11 16 11 5   

6 01003108-56 ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

69 68 54 9 4 1 - -   

7 01004108-51 การพัฒนา
บุคลิกภาพ 

1 1 - 1 - - - -   

8 01004108-51 การพัฒนา
บุคลิกภาพ 

62 61 11 17 18 11 4 -   

9 01006105-56 นันทนาการเพ่ือการ
ฝึกอบรม 

69 68 37 24 7 - - -   
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10 01111102-56 โครงสร้าง
ภาษาอังกฤษ 2 

69 68 11 15 13 17 10 2   

11 01111102-56 โครงสร้าง
ภาษาอังกฤษ 2 

1 1 - - 1 - - -   

12 01111103-56 การฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ 1 

1 1 - - - 1 - -   

13 01111103-56 การฟัง-พูด
ภาษาอังกฤษ 1 

69 68 4 16 20 15 10 2   

14 01111208-56 การอ่าน
ภาษาอังกฤษ 2 

61 61 2 5 15 17 16 6   

15 01111209-56 การเขียน
ภาษาอังกฤษระดับ
ย่อหน้า 

1 1 3 22 29 7 - -   

16 01111209-56 การเขียน
ภาษาอังกฤษระดับ
ย่อหน้า 

61 61 - - 1 - - -   

17 01111210-56 การแปลเบื้องต้น 61 61 5 3 11 18 17 5   

18 01112203-56 การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 

61 61 42 15 4 - - -   

19 01112204-56 ภาษาศาสตร์สังคม
เบื้องต้น 

61 61 17 11 17 9 3 4   

20 01112205-56 ภาษาอังกฤษ
ส าหรับบุคลากร
ส านักงาน 

61 61 49 6 5 - 1 -   

21 01112205-56 ภาษาอังกฤษ 8 8 - 8 - - - -   
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ส าหรับบุคลากร
ส านักงาน 

22 01112306-56 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การน าเสนอ 

49 49 10 5 15 9 5 5 -  

23 01112312-51 การแปลภาษาไทย
เป็นภาษาอังกฤษ 

1 1 - 1 - - - - -  

24 01112312-56 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารทาง
ธุรกิจ 

49 49 5 8 12 8 10 3 -  

25 0111231-56 การแปลงานเขียน
ภาษาอังกฤษเฉพาะ
ด้าน 

48 48 10 11 16 7 2 2 -  

26 01112314-56 การสื่อสาร
ภาษาอังกฤษระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

49 49 8 9 11 8 8 4 -  

27 01112415-51 การแปลงานเขียน
เฉพาะด้าน 

61 61 15 9 15 15 5 2 -  

28 01112416-51 ภาษาอังกฤษเชิง
สื่อสารมวลชน 

62 61 3 6 16 22 7 5 1  

29 01112417-51 สัมมนาการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 

62 61 56 - 4 - 1 - 1  

30 01113302-56 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การประชุมสัมมนา 

49 49 12 13 14 7 3 - -   

31 01113303-56 ภาษาอังกฤษเพ่ือ 49 49 14 11 6 9 5 4 -   
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การขนส่งสินค้า 

32 01312313-51 ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การโรงแรม 3 

62 61 3 16 27 15 - - 1   

33 02002104-56 สิ่งแวดล้อมและการ
จัดการทรัพยากร 

69 68 32 23 9 3 1 - 1   

 
รหัส ชื่อวิชา ภาค/ปี

การศึกษา 
ร้อยละการกระจายของเกรด จ านวนนักศึกษา 

A B
+ 

B C
+ 

C D
+ 

D F ลงทะเบียน สอบผ่าน 

            
            
            
 
2. การวิเคราะห์รายวชิาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ 
 
รหัส ชื่อรายวิชา ภาค

การศึกษา 
ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ท าให้ผิดปกติ มาตรการแก้ไข 

      
      
      
      
 
3. รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา  
 
รหัส ชื่อรายวิชา ภาค

การศึกษา 
สาเหตุที่ไม่เปิดสอนสอน มาตรการที่ด าเนินการ 

  ไม่ม ี  
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4. รายวิชาที่สอนเน้ือหาไม่ครบในปีการศึกษา 
 
รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา หัวข้อที่ขาด สาเหตุที่ไม่ได้สอน วิธีแก้ไข 

ไม่ม ี     
     
     
 
5. รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนในปีที่รายงาน  และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 
 

รหัส ชื่อรายวิชา ภาคการศึกษา ผลการประเมินโดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
ม ี ไม่ม ี

     
     
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยภาพรวม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน  
 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางแก้ไข
ปรับปรุง 

ภาคการศึกษาท่ี 1   

01112307 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 

คุณธรรมจริยธรรม 
-ผู้เรียนมีระเบียบวินัย เคารพกติกาในการเข้าช้ันเรียนและสอบ มีความซื่อสัตย์ใน
การท างาน 

  
- 

ความรู้ 
-ผู้เรียนมีความรู้ด้านการโรงแรมและภาษาอังกฤษท่ีใช้ในธุรกิจเพื่อการโรงแรม 

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
-ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้านงานโรงแรมและภาษาอังกฤษท่ีใช้ในธุรกิจโรงแรม 

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
-ผู้เรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รู้จักวิธีการท างานร่วมกันเป็นทีมและสร้างผลงาน
ออกมาได้ดี 

  
- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
- 

01111204-56 การฟัง-พูดภาษาอังกฤษ 2 

คุณธรรมจริยธรรม 
-ผู้เรียนมีระเบียบวินัย เคารพกติกาในการเข้าช้ันเรียนและสอบ  
มีความซื่อสัตย์ในการท างาน 

  
- 
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ความรู้ 
-ผู้เรียนมีความรู้ด้านการทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถ
น าไปใช้ในการส่ือสารได้ 

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
-ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้านทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษท่ีเรียนมาไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียนวิชาอื่นๆและในการใช้ชีวิตติดต่อกับ 
ชาวต่างชาติ 

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
-ผู้เรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันรู้จักวิธีท างานเป็นคู่เป็นทีมและสร้างผลงาน
ออกมาได้ดี 

  
- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลขการส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการทบทวนความรู้ พัฒนาตนเองได้ 
 

  
- 

01111205-56 สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ 

คุณธรรมจริยธรรม 
-  ผู้เรียนมีความเคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆ ในช้ันเรียน มีระเบียบ

วินัย ตรงต่อเวลา และแต่งกายถูกต้องตามระเบียบมหาวิทยาลัย  

  
- 

ความรู้ 
- ผู้เรียนมีความรู้ทางสรีรสัทศาสตร์และโสตศัทศาสตร์เบื้ องต้น ระบบเสียง

สระและพยัญชนะภาษาอังกฤษ การอธิบายเสียงด้วยศัพท์และสัญลักษณ์
ทางสัทศาสตร์ 

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
- ผู้เรียนสามารถคิดอย่างมีระบบ รู้จักการวิเคราะห์สังเคราะห์ สามารถน า

ความรู้ทางด้านสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษไปประยุกต์ใช้ได้ในสถานการณ์จริง  

  
- 
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- ผู้เรียนมีสัมพันธภาพท่ีดีต่อกัน เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น  

  
- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนดลยีการทบทวนความรู้พัฒนาตนเองได้ 

  
- 

01111207-56 การเขียนภาษาอังกฤษเบื้องต้น 

คุณธรรมจริยธรรม 
-          ผู้เรียนมีวินัย เคารพกติกาในการเข้าช้ันเรียนและการสอบ มีความซื่อสัตย์
ในเรื่องการท างาน 

  
- 

ความรู้ 
-          ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการเขียนประโยคภาษาอังกฤษส้ันๆ และการ
เขียนย่อหน้าส้ันๆได้เพื่อเป็นพื้นฐานในการเขียนระดับย่อหน้าท่ีซับซ้อนขึ้น 

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
-          ผู้เรียนสามารถน าความรู้ในเรื่องการเขียนประโยคภาษาอังกฤษและการ
เขียนย่อหน้าส้ันๆ ท่ีเรียนมาไปประยุกต์ใช้ได้ 

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
-          ผู้เรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รู้จักวิธีท างานเป็นทีมและสร้างผลงาน
ออกมาได้ดี 

  
- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-          ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการทบทวนความรู้ พัฒนาตนเองได้ 

  
- 

01111311-56 การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษ 

คุณธรรมจริยธรรม   
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-  ความตรงต่อเวลา ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบในการ
ท างานท่ีมอบหมาย        

- 

ความรู้ 
- มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้และความเข้าใจนั้นไปใช้ใน

การเขียนความเรียงภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
-   สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สังเคราะห์ ประเมินค่า โดยน าความรู้และความ
เข้าใจไปปรับใช้ในการเขียนความเรียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องเหมาะสม         

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม โดยรู้จักการ

แบ่งงานกันเพื่อกระจายความรับผิดชอบ 

  
- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- สามารถใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) ในการทบทวน

บทเรียน การเรียนรู้และท าแบบฝึกหัดออนไลน์ ได้ 

  
- 

01112201-56 การส่ือสารของมนุษย์ 

คุณธรรมจริยธรรม 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ  มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพในสิทธิของ
ข้อมูลส่วนบุคคล ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันของคนในสังคม โดยมีคุณธรรม 
จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตรดังนี้ 

-          ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์ 
-          เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพในคุณค่าและ

ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
-          มีวินัย ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อตนเอง วิชาชีพ และสังคม 
-          เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 

  
- 
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ความรู้ 
ทักษะการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน การจับใจความส าคัญและรายละเอียด 
การใช้ค าศัพท์และส านวน   สามารถใช้ภาษาได้อย่างเหมาะสมตามสถานภาพของคู่
สนทนาและถูกต้องตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
การปรับเจตคติให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการศึกษา และการส่ือสารให้มี
ประสิทธิภาพ เหมาะกับบริบท และ กาละเทศะ  

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบท่ีต้องพัฒนา 

-พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
-พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
-พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้ครบถ้วน
ตามก าหนดเวลา 

  
- 

ทักษะการ 
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สามารถใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Edmodo) ในการหาความรู้ ท า
แบบฝึกหัด และสืบค้นข้อมูลออนไลน์ได้  

  
- 

01112308-56 ภาษาอังกฤษเพื่องานท่องเท่ียว 

คุณธรรมจริยธรรม 
- ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา และความรับผิดชอบต่อ

ตนเอง และผู้อื่น  

  
- 

ความรู้ 
- ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงได้

อย่างมีประสิทธิผล 

  
- 
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ทักษะทางปัญญา 
- ผู้เรียนสามารถคิดเชิงวิเคราะห์ เชิงสร้างสรรค์ และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการท ากิจกรรมต่างๆตามท่ีได้รับมอบหมายท้ัง

ราย 
    บุคคล หรือรายกลุ่ม และสามารถท างานเป็นทีมได้ดี 

  
- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อศึกษาค้นคว้า หาความรู้

เพิ่มเติมนอก 
    เหนือจากในช้ันเรียนได้  

  
- 

01112309-56 การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์   

คุณธรรมจริยธรรม เช่นการตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์สุจริต   
- 

ความรู้ สามารถสรุปและตีความพร้อมท้ังแสดงความคิดเห็นจากส่ิงท่ีอ่านได้    
- 

ทักษะทางปัญญา คิดวิเคราะห์ ประเมินค่าได้   
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
รับผิดชอบงานท่ีได้รับมอบหมาย 

  
- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รู้จัก
แหล่งค้นคว้าทางอินเตอร์เนท 

  
- 

01112310-56 การแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย   
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คุณธรรมจริยธรรม  
- ความตรงต่อเวลา ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ในการท างานท่ี

มอบหมาย 

  
- 

ความรู้ 
- มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย และ

สามารถน าความรู้นั้นไปใช้ได้ 

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
- สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ปรับความรู้ทีได้รับไปใช้อย่างเหมาะสมกับ

สถานการณ์ 

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- สามารถปฏิบัติงานท่ีมอบหมายท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม  

  
- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ติดตามข่าวสาร การมอบหมายงาน การส่งงาน ผ่าน social network 

  
- 

01112311-56 การแปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ   

คุณธรรมจริยธรรม 
- ความตรงต่อเวลา ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์ในการท างานท่ีมอบหมาย           

  
- 

ความรู้ 
- มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้และความเข้าใจนั้นไปใช้ในการ
แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ           

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
- สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ น าความรู้และความเข้าใจไปปรับใช้ในการ

แปลภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษได้          

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ   
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- ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม           - 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ติดตามก าหนดการมอบหมายงาน/การส่งงาน/การติดต่ออาจารย์ผู้สอน

นอกเวลา ทาง Line กลุ่ม           

  
- 

01113301-56 ภาษาอังกฤษเพื่อส่ือสารมวลชน   

คุณธรรมจริยธรรม 
-          ผู้เรียนมีวินัย เคารพกติกาในการเข้าช้ันเรียนและการสอบ มีความซื่อสัตย์
ในเรื่องการท างาน 

  
- 

ความรู้ 
-          ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานในการใช้ค า ประโยค และส านวนโวหารในงาน
ส่ือสารมวลชน 

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
-          ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้านภาษาอังกฤษในงานส่ือสารมวลชนมาไป
ประยุกต์ใช้ได้ เช่นการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ การเขียนแผ่นพับ สามารถน าไปใช้
ในการท างานในอนาคต 

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
-          ผู้เรียนสามารถท างานเป็นทีมกับเพื่อนเมื่อได้รับมอบหมายงาน 

  
- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-          ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าความรู้จากอินเทอร์เน็ต 

  
- 

 

01111101-56 โครงสร้างภาษาอังกฤษ1   

คุณธรรมจริยธรรม 
-     ผู้เรียนมีวินัย เคารพกติกาในการเข้าช้ันเรียนและการสอบ มีความซื่อสัตย์ใน

  
- 
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เรื่องการท างาน    

ความรู้ 
-    มีความรู้เรื่องโครงสร้างภาษาอังกฤษ       

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
-      สามารถน าความรู้เรื่องโครงสร้างภาษาอังกฤษไปใช้ได้ในการอ่านและการ
เขียน     

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
-       รับผิดชอบงานท่ีมอบหมาย   

  
- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-    ใช้แหล่งค้นคว้าทางอินเตอร์เนท       

  
- 

 

01111206-56 การอ่านภาษาอังกฤษ1   

คุณธรรมจริยธรรม 
-   ผู้เรียนมีวินัยในการส่งงานและเข้าเรียนตรงเวลา 
-   ผู้เรียนเคารพกฏกติกาและเงื่อนไขในการสอบ        

  
- 

ความรู้ 
- ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาจากบทเรียนท่ีค่อนข้างทันสมัย จึงสามารถประยุกตื

จากความรุ้ประสบการณ์รอบตัวช่วยในการอ่านให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น 
- ผู้เรียนสามารถคิดและวิเคราะห์เนื้อหาได้ดี 

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
- ผู้เรียนสามารถน าเสนอผลงานกลุ่ม ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้ดี  

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้มอบหมายและน าเสนอหน้าช้ันเรียนได้

  
- 
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ดี      

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เทคดนโลยีในการน าเสนอได้ดี เมื่อผุ้สอนแนะน า และ
สามารุต่อยอดเชิงสร้างสรรค์ 

  
- 

 

01111202-56 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น   

คุณธรรมจริยธรรม 
-  ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบในช้ันเรียน และซื่อสัตย์
สุจริตในการสอบ 
   

  
- 

ความรู้ 
- ผู้เรียนมีความรู้ในแนวคิดและทฤษฏีภาษาศาสตร์ และอธิบายลักษณะ

ต่างๆของภาษาตามแนวทางภาษาศาสตร์ได้ 
 

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
-  ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางภาษาศาสตร์ที่เรียนมาไปประยุกต์ใช้ได้  
 

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
-   ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับมอบหมาย       

  
- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-  ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี เพื่อการสืบค้นข้อมูลและค้นคว้าหาด
วามรู้เพิ่มเติมนอกช้ันเรียน 
 

  
- 
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ภาคเรียนท่ี 2 /2558 
 

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอนและข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

ภาคการศึกษาท่ี 2   

01112307-56 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม3 

คุณธรรมจริยธรรม 
-ผู้เรียนมีวินัย เคารพกติกาในการเข้าช้ันเรียนและการสอบ มีความซื่อสัตย์
ในเรื่องการท างาน 
 

  
- 

ความรู้ 
-ผู้เรียนมีความรู้ด้านโครงสร้างและภาษาอังกฤษในงานโรงแรมในระดับท่ี
น าไปใช้จริง 

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
-ผู้เรียนมีความรู้ด้านโครงสร้างและภาษาอังกฤษในงานโรงแรมต่างๆท่ีเรียน
มาไปประยุกต์ได้ 

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
-ผู้เรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รู้จักวิธีท างานเป็นทีมและสร้างผลงาน
ออกมาได้ดี 

  
- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-ผู้เรียนสามารถใช้เทคโฯโลยีในการทบทวนความรู้พัฒนาตนเองได้ 

  
- 

01111103-56 การฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ 1 

คุณธรรมจริยธรรม 
-ผู้เรียนมีวินัย เคารพกติกาในการเข้าช้ันเรียนและการสอบ มีความซื่อสัตย์

  
- 
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ในเรื่องการท างาน 
 

ความรู้ 
-ผู้เรียนมีความรู้ด้านทักษะการฟัง-การฟังภาษาอังกฤษในระดับท่ีสามารถ
น าไปใช้ในระดับท่ีสูงขึ้น 

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
-ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้านทักษะการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษท่ีเรียนมา
ไปประยุกต์ใช้ได้ 

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
-ผู้เรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รู้จักวิธีท างานเป็นคู่ เป็นทีมและสร้าง
ผลงานออกมาๆได้ดี 

  
- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
-ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการทบทวนความรู้ พัฒนาตนเองได้ 

  
- 

01112205-56 ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรในส านักงาน 

คุณธรรมจริยธรรม 
-ผู้เรียนมีวินัยเคารพกติกาในการเข้าช้ันเรียนและการสอบมีความซื่อสัตย์ใน
เรื่องการท างาน 

  
- 

ความรู้ 
-ผู้เรียนมีความรู้ด้านภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรในส านักงานในระดับสูงท่ี
น าไปใช้ในการท างาน 

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
-ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรใน
ส านักงานประยุกต์ใช้ได้ 

  
- 
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ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
-ผู้เรียนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน รู้จักวิธีท างาน เป็นทีมและสร้างผลงาน
ออกมาได้ดี 

  
- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการทบทวน ความรู้ พัฒนาตนเองได้ 
 
 
 
 

  
- 

01111208-56 การอ่านภาษาอังกฤษ 2 

คุณธรรมจริยธรรม 
-          ผู้เรียนมีวินัย เคารพกติกาในการเข้าช้ันเรียนและการสอบ มีความ
ซื่อสัตย์ในเรื่องการท างาน 

  
- 

ความรู้ 
-    มีความรู้ในการอ่านภาษาอังกฤษจับใจความได้       

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
-  มีนิสัยรักการอ่าน         

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
-           

  
- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-           

  
- 

01111209-56 การเขียนภาษาอังกฤษระดับย่อหน้า 

คุณธรรมจริยธรรม   
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-          ผู้เรียนทุกคนไม่ลอกผลงานของผู้อื่น 
-          ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายและมีความตรง
ต่อเวลา 

- 

ความรู้ 
-          ผู้เรียนสามารถเขียนงานประเภทต่างๆ ได้ โดยผู้เรียนมีพื้นฐานดี 
กล้าซักถามประเด็นต่างๆ และน างานมาให้ตรวจบ่อยครั้ง ท าให้เห็นผลงาน
ท่ีละเอียด มีการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม วิพากษ์งานกลุ่มของเพื่อนได้ 

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
-          ผู้เรียนใช้หลักไวยากรณ์ได้อย่างเหมาะสมต่องานเขียนแต่ละ
ประเภท แต่มีบางคนท่ีพื้นฐานไม่ดี ไม่สามารถเขียนได้ตามท่ีก าหนดไว้ 

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
-          ผู้เรียนทุกคนท างานกลุ่มร่วมกันได้เป็นอย่างดี 

  
- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-          ผู้เรียนรู้จักสืบค้นข้อมูลประกอบการเขียนได้อย่างเหมาะสม มี
ความกระตือรือร้นในการค้นข้อมูล 

  
- 

01111210-56 การแปลเบ้ืองต้น 

คุณธรรมจริยธรรม  
- ผู้เรียนตรงต่อเวลา มีระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ และความ

รับผิดชอบ ไม่คัดลอกผลงานผู้อื่นมาเป็นผลงานของตนเอง 

  
- 

ความรู้  
- ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจเชิงทฤษฎี และสามารถคิด วิเคราะห์ 

ฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม 

  
- 

ทักษะทางปัญญา   
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- ผู้เรียนสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งความรู้อื่นๆ
นอกเหนือจากในช้ันเรียนและน ามาใช้ฝึกฝนการแปลต่อไปได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
- ผู้เรียนสามารถท ากิจกรรมรายบุคคล และรายกลุ่มตามท่ีได้รับ

มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิผล  
 

  
- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้  

  
- 

01112203-56 การส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม 

คุณธรรมจริยธรรม 
พัฒนาผู้เรียนให้มีความรับผิดชอบ  มีวินัย มีจรรยาบรรณวิชาชีพ เคารพใน
สิทธิของข้อมูลส่วนบุคคล ตระหนักถึงความเท่าเทียมกันของคนในสังคม 
แม้แต่บุคคลท่ีมาจากพื้นฐานท่ีแตกต่าง หรือ ภูมิหลังทางวัฒนธรรมแตกต่าง 
เปิดใจกว้างและเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรมในโลกยุคโลกาภิวัฒน์  
โดยมีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณสมบัติหลักสูตรดังนี้ 

-          ตระหนักในคุณค่าและคุณธรรม จริยธรรม เสียสละและซื่อสัตย์ 
-          เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รวมท้ังเคารพใน

คุณค่าและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
-          เคารพกฎระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กรและสังคม 
-          สามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีประสบกับความแตกต่าง /

ขัดแย้งทางวัฒนธรรม ได้อย่างมีเหตุผล และมีคุณธรรมน าใจ 

  
- 

ความรู้ 
ความหมายและความส าคัญของวัฒนธรรม ความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
ความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรม และวัฒนธรรมกับกระบวนการ

  
- 
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ของการส่ือสาร โดยอ้างอิงจากทฤษฎีของนักการส่ือสารที่มีช่ือเสียง อิทธิพล
ของการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรมต่อปัจเจกชน สังคมและการเมือง ปัญหา
และอุปสรรคในการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม กลยุทธ์ส าหรับการ
พัฒนาการส่ือสารระหว่างวัฒนธรรม และคุณธรรมส าหรับนักการส่ือสารที่มี
ประสิทธิภาพ 

ทักษะทางปัญญา 
พัฒนาการคิดอย่างมีเหตุผล ตรรกะ การเปิดใจและเข้าใจบุคคลท่ีแตกต่าง
จากตนในด้าน ภาษา สังคม วัฒนธรรม  

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
-พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพระหว่างผู้เรียนด้วยกัน 
-พัฒนาความเป็นผู้น าและผู้ตามในการท างานเป็นทีม 
-พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเอง และมีความรับผิดชอบในงานท่ีมอบหมายให้
ครบถ้วนตามก าหนดเวลา 

  
- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
สามารถใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (Edmodo) ในการศึกษา 
ค้นคว้า ท าแบบฝึกหัด ส่งงาน ออนไลน์ ได้ 

  
- 

01112204-56 ภาษาศาสตร์สังคมเบ้ืองต้น 

คุณธรรมจริยธรรม 
-  ผู้เรียนมีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา เคารพกฎระเบียบในช้ันเรียน 

และซื่อสัตย์สุจริตในการสอบ 

  
- 

ความรู้ 
- ผู้เรียนมีความรู้ในแนวคิดและทฤษฏีภาษาศาสตร์สังคม และอธิบาย

ลักษณะต่างๆของภาษาตามแนวทางภาษาศาสตร์สังคม 
 

  
- 
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ทักษะทางปัญญา 
- ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางภาษาศาสตร์สังคมท่ีเรียนมาไป

ประยุกต์ใช้ได้ 

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- ผู้เรียนมีความสัมพันธ์ที่ดี และมีความรับผิดชอบในงานท่ีได้รับ

มอบหมาย 

  
- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี เพื่อการสืบค้นข้อมูล

และค้นคว้าหาดวามรู้เพิ่มเติมนอกช้ันเรียน 

  
- 

01112306-56 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเสนอ   

คุณธรรมจริยธรรม 
- ผู้เรียนทุกคนไม่ลอกผลงานของผู้อื่น 
- ผู้เรียนมีความรับผิดชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมายและมีความตรงต่อเวลา 

  
- 

ความรู้ 
- ผู้เรียนขาดประสบการณ์ในหัวข้อท่ีก าหนดให้น าเสนอ ท าให้ใช้เวลาในการ
ปรับพื้นฐานความรู้ค่อนข้างมาก 

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
-  ให้ความส าคัญกับภาคปฏิบัติมากขึ้น 
-  ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานต่ า ท าให้การวางแผนและผลิตงานรวมท้ังการ
วิเคราะห์การน าเสนอผลงานของตนและเพื่อนต่ า 

  
- เน้นการให้ Feedback 
- ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์
เพิ่มข้ึน 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- ผู้เรียนทุกคนท างานกลุ่มร่วมกันได้เป็นอย่างดี ถึงแม้ว่าเนื้อหาของงานจะ
มีคุณภาพไม่เท่ากัน แต่ก็รับผิดชอบร่วมกันดี 

  
- 
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-  ผู้เรียนมีพื้นฐานด้านเทคโนโลยีน้อย 
-  ผู้เรียนขาดทักษะการใช้ส่ือผ่านระบบคอมพิวเตอร์ 

  
- จัดให้ผู้เรียนศึกษาอบรม
เพิ่มเติมด้านทักษะ
คอมพิวเตอร์ 

 

01112312-56 ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารทางธุรกิจ 

คุณธรรมจริยธรรม 
- ผู้เรียนเคารพกฎกติกา การเข้าเรียนตรงเวลา การรับผิดชอบและ

ส่งงานตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ังมีระเบียบวินัยในการเข้าสอบ 

  
- 

ความรู้ 
- ผู้เรียนความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษค่อนข้างดี ซึ่งสามารถน ามา

ต่อยอดกับการเรียนการสอน อย่างไรก็ดีเนื้อหาในบางบทเรียน มี
ค าศัพท์เทคนิคเฉพาะทางซึ่งต้องอธิบายเพิ่มเติม 

- ผู้เรียนมีปัญหาทางด้านทักษะการฟัง ฟังไม่ทันและไม่รู้ค าศัพท์บาง
ค า ท าให้ไม่เข้าใจเนื้อหาท้ังหมด 

  
- หาซีดีและ

แบบฝึกหัดตัวอย่าง
จากอินเตอร์เนตให้
ผู้เรียนฝึกเพิ่มเติม 

- อธิบายเรื่องค าศัพท์
เฉพาะด้านเพิ่มเติม 
พร้อมท้ังยกตัวอย่าง
สถานการณ์ท่ีต้องใช้ 

ทักษะทางปัญญา 
- ผู้เรียนสามารถประยุกต์ความรู้ภาษาอังกฤษพื้นฐานในการเรียน

บางบทเรียนได้ดี โดยเฉพาะการอ่านจดหมายแลอีเมล์ 

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- ผู้เรียนให้ความร่วมมือแบ่งกลุ่มท างาน รวมท้ังการน าเสนอหน้าช้ัน

เรียนได้ดี 

  
- 
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์การอ่านตาราง รวมท้ังการแปล

ความหมายจากค่าตัวเลขของกราฟต่างๆได้ดี  

  
- 

01112313-56 การแปลงานเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน   

คุณธรรมจริยธรรม 
-  ความตรงต่อเวลา ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์และความ
รับผิดชอบในการท างานท่ีมอบหมาย        

  
- 

ความรู้ 
- มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้และความเข้าใจนั้นไป

ใช้ในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
-   สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ สังเคราะห์ ประเมินค่า โดยน าความรู้
และความเข้าใจไปปรับใช้ในการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้         

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม โดย

รู้จักการแบ่งงานกันเพื่อกระจายความรับผิดชอบ 

- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- สามารถใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) ในการ

ทบทวนบทเรียน การเรียนรู้และท าแบบฝึกหัดออนไลน์ ได้ 

- 

 

01112314-56 การส่ือสารภาษาอังกฤษทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คุณธรรมจริยธรรม   
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- ความตรงต่อเวลา ความขยันหมั่นเพียร ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบ
ในการท างานท่ีมอบหมาย           

- 

ความรู้ 
- มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้และความเข้าใจนั้นไปใช้ใน
การส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษเกี่ยวกับไอที ได้          

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
- สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ น าความรู้และความเข้าใจไปปรับ

ใช้ในการส่ือสารภาษาอังกฤษเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้          

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- ปฏิบัติงานตามท่ีได้รับมอบหมายท้ังรายบุคคลและรายกลุ่ม           

  
- 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- สามารถใช้ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ (E-Learning) ในการ

ทบทวนบทเรียน การเรียนรู้และท าแบบฝึกหัดออนไลน์ ได้ 
- สามารถสร้างเว็บเพจเกี่ยวกับภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง            

  
- 

01112417-51 สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสาร   

คุณธรรมจริยธรรม 
- ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ    

  
- 

ความรู้ 
- มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ

การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากลไปใช้ได้ 

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
- สามารถน าความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ

  
- 
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การส่ือสารสากลไปปรับใช้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์          

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- สามารถท างานกลุ่ม และ สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและ

แลกเปล่ียนความรู้ ความคิดกับเพื่อน อาจารย์ผู้สอน และวิทยากร
จากภายนอกได้ 

 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ติดตามข่าวสารการมอบหมายงาน การส่งงาน การติดต่ออาจารย์

ผู้สอนนอกเวลาเรียนผ่าน social network  
- สามารถสืบค้นข้อมูลทาง internet ได้อย่างเหมาะสม 

 

 

 

01113302-56 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมสัมมนา 

คุณธรรมจริยธรรม 
-ผู้เรียนมีระเบียบวินัย เคารพกติกาในการเข้าช้ันเรียนและสอบ มีความ
ซื่อสัตย์ในการท างาน 

  
- 

ความรู้ 
- ผู้เรียนใช้ความรู้ท่ีเรียนมาในการจดการประชุมในสถานการณ

จ าลอง 

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
- ผู้เรียนสามารถน าความรู้ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการ

ประชุมในส านักงานประยุกต์ใช้ได้ 

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- กจดการประชุมในเวลาท่ีก าหนด 

  
- 
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ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- 

  
- 

01113303-56 ภาษาอังกฤษเพื่อการขนส่งสินค้า   

คุณธรรมจริยธรรม 
-       ผู้เรียนมีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ และระเบียบวินัย   

  
- 

ความรู้ 
- ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ และน าไปใช้ในสถานการณ์จ าลองได้  

  
- 

ทักษะทางปัญญา 
-          ผู้เรียนคิด วิเคราะห์ และน าไปประยุกต์ใช้ได้ 

  
- 

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
- ผู้เรียนสามารถท างานท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นได้ดี  

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติมนอกช้ันเรียนได้  

 

 

01111102-56 โครงสร้างภาษาอังกฤษ2 

คุณธรรมจริยธรรม 
-     ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ 

 

ความรู้ 
- มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างภาษาอังกฤษน าไปใช้ได้ 

 

ทักษะทางปัญญา  
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-  มีความรู้ความเข้าใจโครงสร้างภาษาอังกฤษน าไปใช้ได้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ 
       

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
-รับผิดชอบงานเดุุ่ืยวและงานกลุ่ม 

 

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  
-ใช้แหล่งค้นคว้าทางอินเตอร์เนทได้ 

  
 

 
 
7. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร มี ❑ ไม่มี ❑ 
จ านวนอาจารย์ใหม่ ………………………. จ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ ………………… 

 
8. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 

จ านวนทีเ่ข้าร่วม สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ 
อาจารย์ บุคลากรสาย

สนับสนุน 
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9. รายงานผลการด าเนินงาน คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร 
(ตัวบ่งชี้ 5.1) 

1 หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร   
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีใช้ในการสื่อสารทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ มีการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการ
ของตลาดแรงงาน เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการเปิด ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ืองทุกๆ 5 
ปี มีปรับปรุงย่อยให้ฝึกสหกิจศึกษาเปลี่ยนจากชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 เป็นชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2  
 
2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชาน้ันๆ 
ปรับรายวิชาให้เหมาะสม เช่น จากวิชาการออกเสียง เป็น สัทศาสตร์ เพ่ิมรายวิชาให้ทันสมัย จาก
การศึกษาค้นคว้าของอาจารย์ประจ าหลักสูตรรายวิชาเชิงบูรณาการ 
ประธานหลักสูตร ก ากับดูแลให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาจัดท า มคอ.3 และมคอ.5 ให้ครอบคลุม
เน้ือหาสาระของรายวิชา โดยก าหนดวันจัดส่ง มคอ.3 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 2 สัปดาห์ และ จัดส่ง
มคอ.5 ภายใน 30 วันหลังปิดภาคการศึกษา  
ประชุมคณะกรรมการประจ าหลักสูตร สรุปผลการด าเนินงาน เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงต่อไป 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  3 คะแนน 
 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การวางระบบผู้สอน
และกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน 
(ตัวบ่งชี้ 5.2) 

- การก าหนดผู้สอน  
1. จัดท าท าเนียบอาจารย์ผู้สอน 
2. พิจารณาอาจารย์ผู้สอนจากคุณวุฒิและประสบการณ์  จากท าเนียบผู้สอน 
 สาขาวิชา มีการพิจารณาการก าหนดอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาดังน้ี 

1. จัดท าท าเนียบอาจารย์ผู้สอน ซึ่งประกอบด้วยวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ
และผลงานวิจัย  

2. สาขาวิชาพิจารณาตามคุณวุฒิและประสบการณ์ของอาจารย์ผู้สอนให้เหมาะสมกับรายวิชาท่ีเปิด
สอน ค านึงถึงความช านาญในเน้ือหาวิชาท่ีสอน ตลอดจนผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย หรือ
ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับวิชาน้ันๆ ในแต่ละภาคการศึกษา สาขาวิชาได้จัดให้อาจารย์ผู้สอน
สอนกระจายไปยังรายวิชาต่างๆ ที่เป็นรายวิชาชีพบังคับ เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้กับอาจารย์
ผู้สอนได้หลายคนไม่ซ้ ากัน (ดูจากตารางสอน) ตัวอย่างเช่น ภาคการศึกษาท่ี 1/58 ผศ. ภาวิณี 
อุ่นวัฒนา สอนวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ 1 และการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ อ.
สิริพร ป้องกงลาด สอนวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรส านักงาน ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
โรงแรม และการฟัง-การพูดภาษาอังกฤษ  

สาขาวิชาได้จัดประชุมทบทวนความเหมาะสมในการก าหนดผู้สอนในแต่ละรายวิชาตามข้อร้องเรียนและ
ผลการประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษา เพ่ือน าไปปรับปรุงการก าหนดผู้สอนครั้งต่อไป 
  1. ปรับปรุงท าเนียบอาจารย์ผู้สอน 
  2. น าข้อร้องเรียน ปัญหาต่างๆและผลการประเมินของนักศึกษามาประกอบการพิจารณาก าหนด
อาจารย์ผู้สอนในภาคการศึกษาต่อไป 
- การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท า มคอ. 3 และมคอ.4 และการจัดการเรียนการสอน 
อาจารย์ทุกท่านมีการจัดท า มคอ ก่อนเปิดภาคเรียน 
- การจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ด้านศิลปวัฒนธรรม เช่น วิชาวาท
วิทยา วิชาสัมมนา ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเท่ียว (ศึกษาดูงานชุมชนคลองมหาสวัสด์ิ) 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  3. คะแนน 
 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การประเมินผู้เรียน 
(ตัวบ่งชี้ 5.3) 

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
จากการด าเนินงานปี 2557 ข้ันตอนการประเมินผลการเรียนรู้ยังไม่เป็นไปตามล าดับข้ันตอน
ดังน้ันในปี 2558 ทางสาขาฯจึงมีแผนการด าเนนิงานระบบและกลไกดังนี ้
1. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรประชุมวางแผนเพื่อก าหนดเกณฑ์การประเมินผู้เรียนตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. คณะกรรมประจ าหลักสูตรมอบหมายรายวิชาให้ผู้สอนก าหนดการประเมิน 
3. คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนตามรายวิชา สรุปผลจากการ
ประเมินผลการเรียน 
ผลการด าเนินงาน 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวางแผนเพ่ือก าหนดเกณฑ์การประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 6 ด้าน คือ 1. ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ผลการเรียนรู้ด้าน 
ความรู้ 3. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 4. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลและ 
ความรับผิดชอบ 5. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 6. ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการจัดการเรียนรู ้อาจารย์ผู้สอนก าหนดการประเมินผู้เรียนทั้ง
การทดสอบที่เป็นอัตนัยและปรนัย ข้อสอบทฤษฏี ข้อสอบปฏิบัติ ข้อสอบปากเปล่า ประเมินทักษะ
ผู้เรียนรายบุคคลและรายกลุ่ม คณะกรรมการประจ าหลักสูตรวิเคราะห์การประเมินผลการเรียนตาม
รายวิชา สรุปผลจากการ ประเมินผลการเรียน โดยก าหนดวิธีการที่ใช้ในการประเมิน เกณฑ์การประเมิน 
และผลการประเมิน ให ้สอดคล้องกับมคอ. 2 มคอ. 3 ของแต่ละรายวิชา 
การประเมินกระบวนการดังนี ้
จากผลการดาเนินงาน หลักสูตรทบทวนกระบวนการ พบว่า ข้ันตอนท่ี 2 ไม่ชัดเจน ท าให้เกณฑ์
การประเมินของอาจารย์แต่ละท่านไม่คลอบคลุมท้ัง 6 ด้าน จึงควรปรับเปลี่ยนข้ันตอน
กระบวนการข้ันตอนท่ี 2 เป็นดังน้ี การปรับปรุงกระบวนการ 
ปรับข้ันตอนท่ี 2 จากเดิม โดยอาจารย์ผู้สอนควรก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนให้คลอบคลุมท้ัง 6 
ด้าน ซึ่งในการประชุมอาจารย์ประจาหลักสูตรมีมติเห็นสมควรน าไปใช้ในปีการศึกษา 2559 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
มีการทวนสอบผลการเรียนของนักศึกษา โดยคณะกรรมการวิชาการประจ าคณะ 
คณะกรรมการประจ าหลักสูตรจัดประชุมเก่ียวกับการจัดท า มคอ.5 โดยพิจารณาความสอดคล้อง กัน
ของ มคอ. 2 มคอ. 3 และมคอ. 5 ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน จากผู้สอนส่ง มคอ 5 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษา สาขาวิชาฯ ด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ
รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา  
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร(มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)    
มีระบบกลไกการด าเนินงาน โดยคณะกรรมการวิชาการของคณะ 
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ผลการประเมินตนเอง  :  3. คะแนน 
 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 

 
ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบ่งชี้ 5.4) 

 ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 
(Key Performance 

Indicators) 

ผลการด าเนินการ ✓ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

✗ ไมเ่ป็นไปตาม
เกณฑ์ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่าง
น้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมใน
การประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนินงาน 
จ านวนทั้งสิ้น …6.. ครั้ง  ดังน้ี 
- ครั้งที่ ..1..  เมื่อวันที่..24 ก.ค. 58... มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วม  จ านวน …5.. คน คิดเป็นร้อยละ 100 
ประชุมแจ้งเรื่องการเรียนการสอน การส่งมคอ.3 
- ครั้งที่ ..2..  เมื่อวันที่..17 ส.ค. 58... มีอาจารย์ประจ า
หลักสูตรเข้าร่วม  จ านวน …5.. คน คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร การ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
- ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 58 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้า
ร่วม  จ านวน …5.. คน คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร การ
ลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา นักศึกษาท่ีมีผลการเรียนใน
ระดับต่ ากว่าเกณฑ์ 
- ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 5 ม.ค. 59 มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้า
ร่วม  จ านวน …5.. คน คิดเป็นร้อยละ 100 
การประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงานของหลักสูตร เรื่องการ
จัดท า มคอ.5 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน 
- ครั้งที่ 5  การประชุมติดตามการด าเนินงานหลักสูตร  เมื่อ
วันที่ 18 มกราคม 2559  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม  
จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 100 โดยมีประเด็นส าคัญคือการ
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ติดตามการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
ครั้งท่ี 6  การประชุมเพื่อติดตามการด าเนินงานหลักสูตร   

เมื่อวันท่ี 24 มีนาคม 2559 
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้าร่วม  จ านวน 5 คน คิด

เป็นร้อยละ 100 โดยมีประเด็นส าคัญคือ  เร่ืองพิจารณา
นักศึกษาท่ีมีคะแนนสะสมในระดับต่ า 
 
การประชุมก่อนเปิดภาคเรียนและหลังจากสิ้นสุดการเรียนการ
สอน โดยพิจารณา มคอ.3 มคอ.5  การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ 
การมอบหมายงาน โครงการในสาขาท่ีรับผิดชอบ การประเมิน
โครงการ  
 
 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตาม
แบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 
หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 

2. หลักสูตรมีรายละเอียด ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  
 

 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อย
ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

3. หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา ตามแบบ มคอ. 3 และ 

มคอ.4   ในภาคเรียนที่ 1/2558 จ านวน28 วิชาเมื่อวันท่ี 24 
กรกฎาคม 2558  และภาคเรียนที่ 2/2558. จ านวน33 วิชา

เมื่อวันท่ี 25 ธันวาคม 2558 ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาครบทุกรายวิชา 
  
 

 

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ
ของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ี

4. หลักสูตรได้จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา 
ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ในภาคเรียนที่ 1/2558 จ านวน 

28 วิชา เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 2559 และภาคเรียนที่ 2/2558 
จ านวน33 วิชา ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา ครบ

ทุกรายวิชา เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน 2559 
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เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 
5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการ

ของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา 

5. หลักสูตร มีการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบมคอ. 7 และจัดส่งเมื่อวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2559 แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดปี
การศึกษา เมื่อวันท่ี 31 สิงหาคม 2559 

 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ท่ีก าหนดใน มคอ.3 และ
มคอ.4 (ถ้าม)ี อย่างน้อยร้อยละ 
25 ของรายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่
ละปีการศึกษา 

6.  -ภาคการศึกษา 1/2558 เปิดสอน 28. รายวิชา และมี
รายวิชาท่ีได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ จ านวน10รายวิชา 
  -ภาคการศึกษา 2/2558 เปิดสอน 33. รายวิชา และมี
รายวิชาท่ีมีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ จ านวน 10 รายวิชา 
  รายวิชาท่ีได้รับการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ คิดเป็นร้อยละ 25
ของรายวิชาท้ังหมด 

 

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้ 
จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปี
ที่แล้ว  

ข้อเสนอแนะจากผลการประเมินการด าเนินงานใน มคอ.7
ในปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 
อาจารย์ผู้สอนควรน าเทคโนโลยีใหม่มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 การพัฒนา/ปรับปรุง จากผลการประเมินการด าเนินงาน
ใน มคอ.7 ในปีท่ีผ่านมา ดังน้ี 
 ปีการศึกษา 2558 อาจารย์ในสาขาน าแผนการปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้จากการรายงานในมคอ.7 ปี
การศึกษา 2557 ซึ่งระบุไว้ใน มคอ.5 ของแต่รายวิชา 
 
 

 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้าน
การจัดการเรียนการสอน 

  ในปีการศึกษา 2558 มีอาจารย์ใหม่จ านวน 2 คน และได้รับ
การปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการจัดการเรียนการสอน 
จ านวน 1 คน  

 

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคน
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หน่ึงครั้ง 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน และได้รับการพัฒนา
ทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ จ านวน 5 คน 
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10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการ
เรียนการสอน (ถ้าม)ี ได้รับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

 ไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ไม่ขอรับการ
ประเมิน 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อย
กว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ย 3.54  

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 
5.0 

ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ย 
4.25  

 

รวมตัวบ่งชี้ในปีน้ี  10 
จ านวนตัวบ่งชี้ที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัว
บ่งชี้ที่ 1-5 

 5 

ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5  100 
จ านวนตัวบ่งชี้ในปีน้ีที่ด าเนินการผ่าน  9 
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีน้ี  90 

 
ผลการประเมินตนเอง  :  4.5 คะแนน 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
 

รายการหลักฐานหมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายงาน 
รหัสหลักฐาน รายการ 
5.1 - 01 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 
5.2 - 01 ท าเนียบผู้สอน 
5.3 - 01 ตัวอย่าง มคอ.3 มคอ. 5 
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การบริหารหลักสูตร 
 

ปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตาม
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน
อนาคต 

1.อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังมี
ผลงานวิจัยน้อย 

1. มีผลต่อการประเมินคุณภาพ และการใช้
ผลงานเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการ 

1. คณะและฝ่ายวิชาการและวิจัย
สนับสนุน / กระตุ้นให้อาจารย์ทุกท่าน
ท าผลงานวิจัย โดยประกาศจัดต้ัง
กองทุนวิจัยเสริม เพ่ือให้เงินรางวัลจูงใจ
อาจารย์ให้ท าวิจัย 

2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
ต าแหน่งทางวิชาการน้อย 

2. มีผลต่อการประเมินคุณภาพ 2. สาขาวิชาและฝ่ายวิชาการและวิจัย
สนับสนุน / กระตุ้นให้อาจารย์ทุกท่าน
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยแจ้ง
ประกาศของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการ
ให้เงินรางวัลแก่อาจารย์ผู้เข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรมี
คุณวุฒิระดับปริญญาเอกน้อย 

3.มีผลต่อการประเมินคุณภาพ 3.สาขาวิชา ฝ่ายวิชาการและวิจัยและ
คณะสนับสนุน / กระตุ้นให้อาจารย์ที่มี
ศักยภาพศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
โดยจัดโครงการศึกษาความเป็นไปได้ใน
การเปิดหลักสูตรนานาชาติและ
หลักสูตรระดับปริญญาโท รวมทั้ง
ต้ังเป้าหมายผลการด าเนินงานตาม
ตัวชี้วัดความส าเร็จตามแผน
ยุทธศาสตร์ 4 ปีการศึกษา แจกให้
สาขาวิชารับไปด าเนินการ 
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รายงานผลการด าเนินงาน ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งช้ี 6.1) 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
(ตัวบ่งชี้ 6) 

อธิบายผลการด าเนินงาน 
1. ระบบการด าเนินงานของภาควิชา / คณะ / สถาบันโดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้
- สาขาวิชาด าเนินการประชุมเพ่ือส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ในแต่ละรายวิชา และในภาพรวมของสาขาวิชา รวมถึงงบซ่อม
บ ารุงรักษา เพ่ือเสนอของบประมาณผ่านฝ่ายวางแผนของคณะและผ่านมติ
คณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือเสนอขออนุมัติในแต่ละปีงบประมาณ 
 - เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณ ฝ่ายวางแผนแจ้งผลให้สาขาวิชาด าเนินการ
ทบทวนคุณสมบัติครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ และประสานงานกับงานพัสดุเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 
2. จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ และเหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอน 
- โดยภาพรวมคณะ / สาขาวิชา มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ครบถ้วน เช่น 
ห้องปฏิบัติการทางภาษา นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนสิ่งแวดล้อม
การเรียนรู้โดยจัดท าห้อง Smart Classroom เพ่ือรองรับการเป็น Digital 
University 
- สิ่งสนับสนุนด้านหนังสือ และต ารา อาจารย์ของสาขาวิชาได้เสนอค าร้อง
ผ่านระบบออนไลน์ของห้องสมุด เพ่ือจัดซื้อหนังสือที่เกี่ยวข้องกับการเรียน
การสอนของคณะ และสาขาวิชา 
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
สาขาร่วกับคณะได้ท าการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ท่ีมี
ต่อหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 
ระหว่างเดือนมีนาคม-เดือนพฤษภาคม 2559 พบว่ามีค่าเฉลี่ยในเกณฑ์ปาน
กลาง (3.54) โดยแยกตามประเด็นได้ดังน้ี 
1.1 ความพึงพอใจด้านหลักสูตร นักศึกษามีความพึงพอใจในรายข้อหลักสูตร
มีความสอดคล้องกับสภาพสังคม และความต้องการของตลาดแรงงานใน
ปัจจุบันสูงสุด ค่าเฉลี่ย 3.50 รองลงมาพึงพอใจในรายข้อรายวิชาในหลักสูตร
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ครอบคลุมเน้ือหาสาระที่จ าเปน็ และล าดับรายวิชามีความสอดคล้องตลอด
หลักสูตรเท่ากัน ค่าเฉลี่ย 3.48 และ 3.44 ตามล าดับ 
1.2 ความพึงพอใจด้านคุณสมบัติผู้สอน นักศึกษามีความพึงพอใจในรายข้อมี
ความต้ังใจ และทุ่มเทในการสอน ค่าเฉลี่ย 3.88 รองลงมาพึงพอใจในรายข้อ
มีความรู้ในรายวิชาท่ีสอน และมีสื่อและวิธีสอนที่หลากหลายสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์รายวิชา 
ค่าเฉลี่ย 3.78และ 3.72ตามล าดับ 
1.3 ความพึงพอใจด้านการเรียนการสอน นักศึกษามีความพึงพอใจในรายข้อ 
มีนักศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ทฤษฎีกับปฏิบัติได้จริงสูงสุด ค่าเฉลี่ย 
3.69 รองลงมาพึงพอใจในรายข้อ ส่งเสริมให้นักศกึษาได้ศึกษาค้นคว้า และ
ท างานร่วมกันเท่ากัน และนักศึกษาสามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสินแก้ไขปัญหา
ได้อย่างเป็นระบบ ค่าเฉลี่ย 3.58 และ 3.57ตามล าดับ 
1.4 ความพึงพอใจด้านทรัพยากรการเรียนรู้ นักศึกษามีความพึงพอใจในราย
ข้อความพร้อมของอุปกรณ์สื่อและโสตทัศนูปกรณ์สูงสุด ค่าเฉลี่ย 3.66 
รองลงมาพึงพอใจในรายข้อความพร้อมด้านเอกสารประกอบการเรียนการ
สอน และความพร้อมของห้องเรียนบรรยายเท่ากัน ค่าเฉลี่ย 3.63 ตามล าดับ 
1.5 ความพึงพอใจด้านการบริหารจัดการ นักศึกษามีความพึงพอใจในรายข้อ 
มีแหล่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ด้านต่างๆสูงสุด ค่าเฉลี่ย 3.57 รองลงมาพึง
พอใจในรายข้อแผนการศึกษาในหลักสูตรมีความชัดเจน และมีการปฏิบัติ
เป็นไปตามท่ีก าหนด และมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และการให้ค าปรึกษาท่ีดี 
ค่าเฉลี่ย 3.54 และ 3.53 ตามล าดับ 
1.6 ความพึงพอใจด้านการให้บริการ / การสนับสนุนการเรียนการสอน / 
การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร นักศึกษามีความพึงพอใจในรายข้อความ
เหมาะสมของการจัดการเวลาในการท างานสูงสุด ค่าเฉลี่ย 3.54 รองลงมาพึง
พอใจในรายข้อประสิทธิภาพของระบบที่ให้บริการด้านการศึกษา เช่น ระบบ
ลงทะเบียน การแจ้งผลการศึกษา และมีกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ชีวิตและสังคม ค่าเฉลี่ย 3.48 และ 3.46 ตามล าดับ 
1.7 ความพึงพอใจในด้านการประเมินผล นักศึกษามีความพึงพอใจในรายข้อ
การวัดและการประเมินผลมีความเหมาะสมสูงสุด ค่าเฉลี่ย 3.54 รองลงมา
พึงพอใจในรายข้อผู้เรียนสามารถสะท้อนผลการเรียนรู้ของตนเองได้ และ
วิธีการประเมินที่หลากหลาย ค่าเฉลี่ย 3.46และ 3.44 ตามล าดับ 
- จากการทบทวนกระบวนการ สาขามีการประชุมอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 
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เพ่ือพูดคุยถึงปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึน  แล้วสรุปปัญหาทั้งหมดให้หัวหน้า
สาขาวิชา เพ่ือให้หัวหน้าสาขาวิชาน าปัญหาเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะ และหาแนวทางการแก้ไขต่อไป 

 
 

 
ผลการประเมนิตนเอง  :  3 คะแนน 
เหตุผล : .....(กรณีที่มีผลการประเมินตนเองที่ระดับ 4 หรือ 5 คะแนน) ...................... 
 
รายการหลักฐานหมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร 
รหัสหลักฐาน รายการ 

6.1 - 01 หลักฐานการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร 
  
  
  
 
 
 
 
6.1 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเก่ียวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้ประเมิน 

 
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้ประเมิน ความเห็นของผู้รับผิดชอบหลักสูตร การน าไปด าเนินการวางแผนหรือ

ปรับปรุงหลักสูตร 
ผู้ประเมินพบว่าหลักสูตรมีคุณภาพท่ี
ดีแต่การเขียนรายงานเอกสารของ
อาจารย์ในสาขาเช่นมคอ.3,5,7 และ
รายงานสรุปคุณภาพหลักสูตรยังไม่
สามารถแสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

เห็นด้วยกับผู้ประเมิน ประชุมแก้ไขข้อผิดพลาดในงาน
เอกสาร และส่งเสริมอาจารย์ใน
สาขาวิชาเข้าอบรมการเขียน
รายงานคุณภาพหลักสูตร เพื่อ
แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนใน
รายงานปีถัดไป 
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6.2 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา   
การประเมิน (รายงานตามปีที่ส ารวจ) วันที่ส ารวจ .............................  

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
ผู้ส าเร็จการศึกษาเห็นว่าหลักสูตรท่ีใช้ท าการสอนตรง
ตามความต้องการวิชาชีพ สามารถน าความรู้ไปใช้ในการ
ประกอบอาชีพได้เป็นอย่างดี แต่ควรมีการปรับปรุงให้
ทันสมัยสอดคล้องกับตลาดแรงงาน 
 
 
 

คณาจารย์เห็นว่าผลประเมินสามารถสะท้อนความส าเร็จ
ของหลักสูตรได้ จึงควรมีการปรับปรุงหลักสูตรในครั้ง
ต่อไปให้ทันสมัยมากข้ึน  

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………………………………… 
 
 
6.3 สรุปการประเมินหลักสูตรจากผู้มีส่วนเก่ียวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) 
 

กระบวนการประเมิน …………………………………………………………………….. 
ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 

 
ผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจกับความรู้ความสามารถของบัณฑิต 
คะแนน 4.25 ซึ่งสะท้อนได้ว่าหลักสูตรมีคุณภาพในระดับ
ดี  
 

คณาจารย์เห็นว่าผลประเมินจากผู้ใช้บัณฑิตสามารถบ่ง
บอกความต้องการของตลาดแรงงานได้ จึงควรพัฒนา
หลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน  การปรับปรุงหลักสูตรในครั้งต่อไปควรพิจารณาความ
ต้องการของตลาดแรงงานวิชาชีพและมาตรฐานวิชาชีพทางภาษาอังกฤษ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ
ตรงกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตให้มากที่สุด 
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7.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน/ภายนอกสถาบัน (ถ้าม)ี ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี 
 

ประเด็น รายการ 
การเปลี่ยนแปลงภายในสถาบัน (ถ้า
มี) 

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญในสถาบันที่กระทบต่อหลักสูตร ยกเว้นกรณีมีการ
ปรับเปลี่ยนการเปิดภาคการศึกษาปีการศึกษา2560 ซึ่งจะปรับเป็นแบบเดิม คือ เปิด
ภาคเรียนที่ 1/2560 ในเดือนมิถุนายน ดังน้ันในระยะเปลี่ยนผ่านคือภาคเรียนที่ 
2/2559 จะถูกร่นให้เร็วข้ึน ดังน้ันการด าเนินการโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนจะต้องปรับให้ทันเวลา 

การเปลี่ยนแปลงภายนอกสถาบัน 
(ถ้าม)ี 

- ตลาดแรงงานที่ต้องการผู้มีทักษะความสามารถที่หลากหลาย เช่น ความรู้ด้าน
ภาษาต่างประเทศมากกว่าหน่ีงภาษา หลักสูตรการเรี ยนการสอนต้องปรับปรุงให้มีการ
เรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ผู้เรียนสามารถน าไปใช้งานได้จริงและเป็น
ภาษาต่างประเทศที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต 
- ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีผลต่อคุณภาพของแรงงานในอนาคต ต้องมีการ
เพ่ิมเติมความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ  ในหลักสูตรการเรียนการสอน และปรับปรุง
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีปัจจุบัน 

 
ความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 

แผนด าเนินการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความส าเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม่
สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 

    
 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตร 

1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จ านวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ ) 
หลักสูตรครบรอบการปรับปรุงในปี 2560 
       
         2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพ่ิมหรือลดเน้ือหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลงวิธีการสอน
และการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ) 
คาดว่าจะมีมคอ. 1 ดังน้ังหลักสูตรจะต้องปรับเปลี่ยนตามมคอ. 1 
         3.  กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน     
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรและสาขาทุกคนได้รับการพัฒนาด้านวิชาการและวิชาชีพ 
 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา ................. 

แผนปฏิบัติการ ก าหนดเวลาที่แล้วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ 
   
 
รับรองความถูกต้องของข้อมูล :  
ต าแหน่ง รายชื่อ ลายเซ็น วันที ่
1. ประธานหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี  อุ่นวัฒนา   
2. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ดร.อรุณี  อรุณเรือง   
3. ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นางสาวสิริพร  ป้องกงลาด   
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร นางสาวเจนตา  แก้วลาย   
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตร นายวัชรพงษ์  สูงปานเขา   
เห็นชอบโดย : 
ต าแหน่ง รายชื่อ ลายเซ็น วันที่ 
หัวหน้าสาขาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาวิณี  อุ่นวัฒนา   
คณบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีวัชระ โพธิสรณ์   
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สรุปผลการประเมินตนเอง (SAR) ตามตัวบ่งช้ี สกอ. 

ระดับหลักสูตร  ประจ าปีการศึกษา  2558 
 
  

1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งช้ี ระดับหลักสูตร 

 2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร    

 3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
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1. ตารางผลการประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร 

ตัวชี้บ่งชี้ 
ผลการ
ด าเนินงาน 

คะแนน 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย 

สกอ. 
ผ่าน/ไม่ผ่าน 
(ระบุข้อมูลหากไม่ผ่าน) 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ค่าเฉลี่ย 

4.21 
4.21 

2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท า หรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน  
1 ปี (ระดับปริญญาตรี) 

ร้อยละ88.06 4.40 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 2 4.31 
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา - 3.00 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา - 3.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - 3.00 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 3 3.00 
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย ์ - 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย ์ - 3.22 

- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ20  
- ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ20  

- ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร้อยละ3  
4.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย์ - 3.00 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 4 3.07 
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องค์ประกอบท่ี 5 หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผู้เรียน 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - 3.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน - 3.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน - 4.50 
5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 
ร้อยละ90 3.38 

คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 5 3.00 
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  3.00 
คะแนนเฉลี่ย องค์ประกอบที่ 6 3.33 

คะแนนเฉลี่ย  (องค์ประกอบที่ 2-6) 
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2. ตารางการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

 
องค์ประกอบ
ที ่
 

 
คะแนน 
ผ่าน 

 

 
I 

 

 
P 

 

 
O 

 

 
คะแน
น 

เฉลี่ย 
 

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

 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2  - - 4.31 4.31 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 คะแนนเฉล่ีย 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลา
ง 

4 ของทกุตัวบง่ชี้ 3.07 - - 3.07 ระดับคุณภาพดี 

5 ในองค์ประกอ
บ 

3.00 3.50 - 3.38 ระดับคุณภาพดี 

6 ที ่2 - 6 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลา
ง 

รวม  3.03 3.38 4.31 3.33 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมนิ ระดับคุณภาพ
ดี 

ระดับคุณภาพ
ดี 

ระดับคุณภาพดีมา
ก 

  

 

 

จากการวิเคราะห์ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร  6  องค์ประกอบ (13 ตัว
บ่งช้ี ) พบว่า องค์ประกอบท่ี 1 (ตัวบ่งช้ีท่ี 1.1) หลักสูตรสาขา “ผ่าน  ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และมี
จ านวน  13 องค์ประกอบ อ ยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบท่ี 2) มีจ านวน  1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี 
(องค์ประกอบท่ี 4,5 ) และมีจ านวน2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบท่ี3,6 ) 
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3. ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาจากการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
จุดเด่นและแนวทางเสริม 
1.  
2.  
3.  
 
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 
1.  
2.  
3.  
 


