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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ( 3.76 คะแนน) ตามเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งช้ีโดย องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 อยู่ในระดับดีมาก  องค์ประกอบที่ 3 ,4, 5 และ 6 อยู่ในระดับดี   

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉล่ีย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 

0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบท่ี 1 ผ่าน  

องค์ประกอบท่ี 2 4.76 ระดับคุณภาพดีมาก  

องค์ประกอบท่ี 3 3.33 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบท่ี 4 3.78 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบท่ี 5 3.50 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบท่ี 6 4.00 ระดับคุณภาพดี  

เฉล่ียรวมทุกตัวบ่งชี ้

ของทุกองคป์ระกอบ 

3.76 ระดับคุณภาพดี  
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ส่วนท่ี 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

  ในปี พ.ศ. 2528 ส านักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ (ซ่ึงในขณะนั้นยังมีฐานะเป็นกรมการฝึกหัด

ครู) ได้เห็นชอบและอนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ (วิทยาลัยครู) ต่างๆ สามารถขยายการจัดการเรียนการ

สอนในสาขาวิชาการ/วิชาชีพ และผลิตบัณฑิตและบุคลากร นอกเหนือจากวิชาชีพครู เพ่ือรองรับการ

ขยายตัวทางสังคมและเศรษฐกิจและเพ่ือสนองตอบความต้องการของท้องถิ่น ให้สามารถปฏิบัติงานใน

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้กว้างขวางข้ึน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซ่ึงก็คือวิทยาลัยครูในขณะนั้น ได้มีการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

ในระดับปริญญาตรี และได้รับการอนุมัติให้เปดิสอนในระดับอนุปริญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ได้ท าการเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในระดับอนุปริญญาเมื่อปี พ.ศ. 2528 และในปี พ.ศ. 2532 

ได้ท าการขออนุมัติและเปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในระดับปริญญาตรี ในปีการศึกษา 2533 

โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของภาควิชาภาษาต่างประเทศ 

 ในปี พ.ศ. 2542 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้มีการแบ่งส่วนราชการและเปล่ียนแปลง

ระบบการบริหารใหม่ ท าให้ภาควิชาเดิมหมดไปแต่ได้มีการบริหารงานแบบโปรแกรมวิชาชีพในรูปของ

คณะกรรมการสาขาวิชาแทน โดยมีประธานสาขาวิชาเป็นผู้ประสานงานและดูแลการจัดการเรียนการ

สอนของสาขาวิชาเป็นหลัก 

 ในปี พ.ศ. 2552 สภาการอุดมศึกษาได้ประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ (TQF)  สาขาวิชาจึงได้จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็น

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนของ

หลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 ในปี พ.ศ. 2559 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้ปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งตามวงรอบ เพ่ือให้

หลักสูตรสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพและสามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่

สังคม และสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานและเป็นที่ยอมรับจากองค์การต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 

รวมถึงบริษัทระดับชาติและนานาชาติ โดยในการปรับปรุงหลักสูตรในปี พ.ศ. 2559 นี้มีเป้าหมายเพ่ือให้

สามารถจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนสามารถผลิต

บัณฑิตให้มีคุณภาพเท่าเทียมกับการเปล่ียนแปลงของโลกและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับ

ประชาคมโลก สาขาวิชาจะปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งตามวงรอบในปี 2564 
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ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

องค์ประกอบท่ี 1: การก ากับมาตรฐาน 

1. หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี พ.ศ. 2559 มีอาจารยป์ระจ าหลักสูตรตามมคอ.2 จ านวน 5 ท่าน 

2. หลักสูตรได้ปฏิบตัติามเกณฑก์ารประเมินในเรื่องจ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูร  คณุสมบตัิของอาจารยป์ระจ าหลักสตูรตามสมอ.08 และการ

ปรบัปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาทีก่ าหนด (ไม่เกนิ 5 ปี) ตามเอกสารหลักฐาน มคอ. 2 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจ

ประเมิน ปีการศึกษา 2562 

แนวทาง/การพัฒนาปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2563 

องค์ประกอบท่ี 

2 บัณฑิต 

- จากการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของเช้ือไวรัสโคโรน่าท่ีอาจส่งผลกระทบต่อ

ภาวะการมีงานท าของบัณฑิต 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจงึมอบหมาย

ให้ อ.จินตจ์ิรา บุญชูตระกลู ติดตามและคอย

ให้ค าแนะน าในการสมัครงานใหก้ับบณัฑิต 

เพ่ือส่งเสริมให้บัณฑิตมีงานท าตรงกับ

สาขาวิชาและมีรายได้ต่อเดือนอยู่ในระดบัที่

สูงเมื่อเทียบกับสาขาวิชาอ่ืนใน

สถาบันอุดมศึกษาระดบัเดยีวกัน 

จากการติดตามและดูแลท าให้ในปีนี้ บณัฑติของ

หลักสูตรยังมภีาวะการท างานในระดบัสูง ซ่ึงเหน็

ได้จากบัณฑิตมีงานท าร้อยละ 97.14, ท างานตรง

กับสาขาร้อยละ 99.02, เงินเดือนเฉล่ียที่เป็นไป

ตามเกณฑ์ของผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน

ระยะเวลา 1 ปี (17,169) สูงกว่าบัณฑติใน

สาขาวิชาภาษาอ่ืนๆ และมีเงินเดือนหรือรายได้

ต่อเดือนทีไ่ด้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ป ี(16,928) อยู่ในระดับที่สงูกว่า

ค่าเฉลี่ยรวมของสาขาวิชาอ่ืนๆ (16,510) 

องค์ประกอบท่ี 

3 นักศึกษา 

สาขาวิชาจัดกิจกรรมอบรมให้

นักศึกษาใหม่นั้น ทางสาขาวิชาควร

1. ในด้านการจัดการเตรียมความพร้อม

ให้กับนักศึกษาชั้นปทีี่ 1 หลักสูตรก าหนด

1. จากการเตรียมความพรอ้มให้กับนักศึกษาชั้นปี

ที่ 1  ในการอบรมปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษ 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจ

ประเมิน ปีการศึกษา 2562 

แนวทาง/การพัฒนาปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2563 

ระบุผลลัพธ์ท่ีเป็นรปูธรรมของการ

ด าเนินงานท่ีแสดงถึงผลการเตรียม

ความพร้อมของนักศกึษาก่อนหลัง 

การเข้าเรียนวา่พร้อมหรือไม่ หรือ

ค าอธิบายส่ิงท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาใน

การเตรยีมความพร้อมกับการเรียน

การสอน ซ่ึงสาขาวิชาได้ระบุหัวข้อ 

3.1.2 การเตรยีมความพร้อม 

ก่อนเข้าศึกษา ว่าได้จัดอบรมพืน้ฐาน

ภาษาอังกฤษ โดยจัดใหน้ักศึกษาท า

แบบทดสอบวดัความรู้พื้นฐานทาง

ภาษาอังกฤษ โดยใช้ข้อสอบเสมือน 

TOEIC ดังนั้นสาขาวิชา 

ควรแสดงคะแนนผลสอบวัดความรู้ 

เทียบกับการแปลงผลคะแนนเป็นแบบ 

CEFR หรือสาขาวิชาจัดกิจกรรมท่ี

แสดงผลการเตรียมความพร้อมสนอง

ต่อเป้าประสงค์ที่สาขาวิชาก าหนดไว ้

เป้าหมายส าหรับการเตรียมความพร้อม

ให้กับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2563 โดย

ประเมินจากการจัดกจิกรรมเพ่ือเตรียมความ

พร้อมในปีการศึกษา 2562 จากการประเมิน

พบว่านักศึกษาต้องการให้มีการปรบัพื้น

ภาษาทางด้านทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษ 

หลักสูตรจึงจดัโครงการ Smart 

Communication in English ข้ึนโดยเชิญ

วิทยากรชาวไทย 1 ท่านเพือ่ปรับพืน้

ฐานความรู้ทางด้านหลักไวยากรณ์และเชิญ

วิทยากรชาวต่างชาติ จ านวน 2 ท่าน เพ่ือ

ปรบัพื้นฐานทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

นอกจากนั้น หลักสูตรมีมตใิห้เตรยีมความ

พร้อมในด้านการใช้ชีวติในรั้วมหาวิทยาลัย 

โดยก าหนดให้จัดปฐมนเิทศใหก้ับนักศึกษา 

โดยมีคณาจารย์และรุ่นพ่ีให้ค าแนะน าในการ

ลงทะเบยีน การเรียน และการใช้ชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัย นอกจากนัน้หลักสูตรยังมี

นักศึกษามีความพร้อมมากข้ึนก่อนเข้าศกึษา เห็น

ได้จากคะแนนเฉล่ียท่ีเพิม่ข้ึนจาก ก่อนเรียน = 28 

คะแนน หลังเรียน = 35 คะแนน จากการ

ปฐมนิเทศท าให้นักศึกษามีความพร้อมในการใช้

ชีวิตในการเรยีนในรั้วมหาวิทยาลัย เห็นได้จากผล

ประเมินความพึงพอใจในการบริหารหลักสูตรใน

ด้านการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ใน

ระดับ 4.54 และการจัดให้มีระบบพีร่หัสน้องรหัส

และคณะกรรมการนักศึกษา ท าให้นกัศึกษา

สามารถร้องเรียน แจ้งปัญหา และขอความ

ช่วยเหลือได้เพ่ิมเตมิจากอาจารยท์ี่ปรึกษา 

2. หลักสูตรสามารถจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมและ

พัฒนานักศกึษาได้ตรงตามความต้องการของ

ตลาดแรงงาน 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจ

ประเมิน ปีการศึกษา 2562 

แนวทาง/การพัฒนาปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2563 

ระบบพ่ีรหัสนอ้งรหัส และคณะกรรมการ

นักศึกษาเพ่ือสามารถเข้าถงึนักศึกษาใหม่

และสามารถให้ค าปรึกษาและความ

ช่วยเหลือได้ตลอดทั้งปี 

2. ในด้านการส่งเสริมและพฒันานักศกึษา 

หลักสูตรก าหนดเป้าหมายในการจัดกิจกรรม

จากผลการประเมินผู้ใช้บณัฑติและการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาชั้นปีที ่4 

ย้อนหลัง 3 ป ี  

องค์ประกอบท่ี 

4  

อาจารย์ 

หลักสูตรควรผลักดันคุณวฒุิของ

อาจารย์อย่างต่อเนื่อง มกีารวางแผน 

สนับสนุนและให้การพัฒนาคุณวุฒิ

และต าแหน่งทางวิชาการ ของ

อาจารย์สาขา 

 

 

 

 

หลักสูตรก าหนดเป้าหมายในการส่งเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาคณุวุฒิและต าแหน่ง

ทางวิชาการของอาจารย์จากการพูดคยุ

สอบถามถงึปัญหาและอุปสรรคเปน็

รายบุคคล โดยมีแนวทางดังนี ้

1. ก าหนดระยะเวลาในการยื่นขอผลงาน

และการส าเร็จการศึกษาให้ชัดเจน โดย

ก าหนดให้ต้องแล้วเสรจ็ภายในปีการศึกษา 

2565 และต้องรายงานผลการด าเนนิงาน

1. จากการตดิตามเป็นรายบุคคลท าให้รบัทราบ

ปัญหาและอปุสรรคในการส่งผลงานวิจัยตีพิมพ์

และเปิดโอกาสให้แลกเปลีย่นข้อมูลและ

แนวทางในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพอย่างต่อเน่ือง และท าให้อาจารยม์ี

ทัศนคตทิี่ดีขึ้นต่อการท าวิจัยเพ่ือเผยแพร่ใน

วารสารท่ีปรากฏในฐานข้อมูลและการพฒันา

ต าแหน่งทางวิชาการ 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจ

ประเมิน ปีการศึกษา 2562 

แนวทาง/การพัฒนาปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2563 

 

 

 

 

 

ให้คณะกรรมการบริหารหลกสูตรทราบทุก

ส้ินภาคการศกึษา 

2. จัดโครงการส่งเสริมการเผยแพร่ผลงาน

ทางวิชาการ โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒใิห้

ค าปรึกษาการเขียนต าราและหนังสือเพ่ือ

ขอต าแหนง่ทางวิชาการ ตลอดจนให้

ค าปรึกษาในการท าวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ใน

วารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล  

เห็นได้จากคะแนนความพึงพอใจของอาจารย์

ประจ าหลักสตูรต่อการพัฒนาอาจารย ์อยู่ที่ 

4.94 

2. อาจารย์ประจ าหลักสตูร 4 ท่าน มี

ผลงานวิจัยเผยแพรใ่นการประชุมระดับ

นานาชาติจ านวน 2 บทความ, ผลงานวิจัย

เผยแพรใ่นการประชุมระดบัชาติจ านวน 5 

บทความ และผลงานวิจัยเผยแพรใ่นวารสารที่

อยู่ในฐานข้อมูล Scopus (Q4)จ านวน 3 

บทความ 

3. อาจารย์ประจ าหลักสตูรทั้ง 2 ท่าน ท่ียังไมไ่ด้

ยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการ ได้เข้าร่วมโครงการ

ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการท่ีจัด

โดยหลักสตูร โดยมี รศ.ดร.สิงหนาท น้อมเนยีม 

เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการใหค้ าปรึกษาในการ

เขียนต าราและหนังสือเพ่ือขอต าแหนง่ทาง

วิชาการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียนต าราและ

หนังสือตามค าแนะน าของผู้ทรงคุณวฒุิ 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจ

ประเมิน ปีการศึกษา 2562 

แนวทาง/การพัฒนาปรับปรุง  

ปีการศึกษา 2563 

ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2563 

องค์ประกอบท่ี 

5  

หลักสูตร การ

เรียนการสอน 

การประเมิน

ผู้เรียน 

1. สาขาวิชาควรระบุรายละเอียด

เนื้อหาในมคอ.3 เพื่อแสดงให้เหน็การ

พัฒนาการท างานในรอบทีผ่่านมา 

หรือสะท้อนการท างานในปจัจุบันต่าง

กับหลกัสูตรเดิมอย่างไร  

อาจจะแสดงเป็น PDCA ใหเ้ห็น

ขั้นตอนหรือกระบวนการหลักสูตร 

2. หลักสูตรควรเกบ็ข้อมูลคะแนน 

TOEIC ของนกัศึกษา เพื่อเปรียบเทียบ

คะแนนดีข้ึนอย่างไร 

1. น าผลวิจัยของคณาจารย์ในสาขาวิชาที่

จัดท าระหว่างปีการศึกษา 2562 มาเป็น

แนวทางในการปรับการจัดการเรียนการสอน

ในรูปแบบออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ 

2. น าข้อมูลทีไ่ด้จาก  

- ผลประเมนิผู้ใช้บณัฑติ 

- ผลประเมนิการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  

- การนิเทศน์นักศกึษาฝกึประสบการณ์

วิชาชีพ  

- การบรรยายของวิทยากรจากสายอาชีพ

ต่างๆ ท่ีหลักสูตรเชิญมา (จากโครงการ 

Career Boost) 

- การให้ข้อมูลจากนักศึกษาฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพและศิษย์เก่า (จาก

โครงการ B.E. Job Fair) 

ซ่ึงเก็บรวบรวมตลอดปกีารศึกษา 2562 มา

น าเสนอให้อาจารยใ์นสาขาวิชาเพื่อน าไปเป็น

แนวทางในการปรับเนื้อหารายวิชาให้

1. อาจารย์สามารถจัดการเรียนการสอนใน

รายวิชาต่างๆ ในรูปแบบออนไลน์ได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ ซ่ึงเหน็ได้จากคะแนนการประเมิน

ความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอนในแต่

ละรายวิชาทีสู่งกว่า 4.00  

2. รายวิชาต่างๆ มีเนื้อหาทีต่รงกับความต้องการ

ของสถานประกอบการ ซ่ึงเห็นได้จากผลการ

ประเมินจากผู้ใช้นักศึกษาฝกึประสบการณ์

วิชาชีพที่สูงทุกปี และผลการประเมนิจากผู้ใช้

บัณฑิตที่สูงข้ึนทกุปี และเหน็ได้จากผลประเมิน

ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อความทันสมัยของ

รายวิชาอยู่ที่ 4.51 ซ่ึงมากกว่าปี 2562 (4.48) 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากการตรวจ
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สอดคล้องและเหมาะสมกบัตลาดแรงงาน

มากยิ่งข้ึน 

องค์ประกอบท่ี 

6  

ส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู ้

- 1. รวบรวมและเผยแพร่ส่ือการเรียนรู้ในด้าน

ต่างๆ ลงในเพจของสาขาวิชา 

2. ขอความร่วมมือคณาจารย์ในการแนะน า

แหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ให้กับนักศึกษาใน

แต่ละวิชา 

3. สร้างกลุ่มไลน์ OpenChat เพ่ือใช้เปน็ชอ่ง

ทางการติดตอ่ส่ือสารเพ่ือแบ่งปันการเรียนรู้

และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างศิษย์

ปัจจุบันและศิษย์เก่า 

4. น าข้อเสนอแนะจากผลประเมินนักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและบัณฑิตในปี

การศึกษา 2562 มาเป็นแนวทางในการจดั

โครงการต่างๆ ในปกีารศึกษา 2563 เพ่ือ

สนับสนุนการเรียนรู ้

 

1. จากการจัดโครงการส่งเสริมการเผยแพร่

ผลงานวิจัยในการประชุมระดับชาติและนานาชาติ 

นักศึกษาได้น าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม

ระดับชาตจิ านวน 6 คน ระดับนานาชาติจ านวน 4 

คน 

2. จากการจดัโครงการ TOEIC Master เพ่ือ

เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาชั้นปีที ่4 ในการ

สอบ TOEIC ส าหรับการสมัครงาน นักคึกษามี

คะแนนสอบสงูสุด 865 ซ่ึงสูงมากที่สุดจากหลาย

ปีที่ผ่านมา และมีร้อยละนกัศึกษาทีไ่ด้คะแนน

สอบมากกว่า 550 อยู่ที่ 19.23 ซ่ึงน้อยกว่าปี 62 

เล็กน้อย (ร้อยละ 22.52) 

3. จากการจดัโครงการ Career Boost เพ่ือเตรียม

ความพร้อมส าหรับการเตรยีมฝึกประสบการณ์

วิชาชีพให้กับนักศกึษาชั้นปทีี่ 4 โดยเชิญวิทยากร

จากหน่วยงานทีม่ีช่ือเสียงและตรงตามความ
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ต้องการของนักศึกษามาบรรยายให้ความรู้

เกี่ยวกบัคุณลักษณะท่ีพึงประสงค์และขอบข่าย

หน้าทีใ่นการท างานในสายอาชีพต่างๆ ท าให้

นักศึกษาสามารถเลือกสายอาชีพและสถานที่ฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพได้ตรงตามความสามารถ

และคุณสมบัติของนักศึกษามากข้ึน ตลอดจนยัง

ช่วยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกบัหน่วยงาน

ต่างๆ ในการรับนักศกึษาเข้าฝึกประสบการณ์

วิชาชีพในบริษัทชั้นน าระดบัชาติและนานาชาติ 

เช่น Federal Express, CP ALL, Qatar Airways, 

บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จ ากัด 

นักศึกษาได้ผลประเมินจากการฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ โดยมีค่าเฉลี่ย (จาก 60 คะแนน)  

ในปีการศึกษา 2563 = 56.29 (79 คน) เพ่ิมขึ้น

จากปีการศึกษา 2562 = 54.42 (111 คน) และ 

ปีการศึกษา 2561 = 55.24 (75 คน) 
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 1.3 วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

ก าหนดขึ้น 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีในทุกองค์ประกอบ

คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

 3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพ่ือให้เกิดการ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 - การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะห์ดัชนีบ่งช้ีและองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพ่ิมเติมโดย 

  - สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

  - สัมภาษณ์และจดบันทึก 

   - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

   - อาจารย์ผู้สอน 

   - บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร 

   - บัณฑิต/ศิษย์เก่า 

   - ผู้ใช้บัณฑิต 

   - ศึกษาจากเอกสาร 
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ส่วนท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลกัสูตร  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ตามตัวบ่งชี ้

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ีก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่าน  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน   

2. คุณสมบตัขิองอาจารย์ประจ าหลักสตูร  ผ่าน   

   11. การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลา ผ่าน   

ผลการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ผ่าน 3 ข้อ ผ่าน  

องค์ประกอบท่ี 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คณุภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ 

134.85 ร้อยละ 25.44 
4.65 

 

29  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 

ภายใน 1 ป ี

102 x 100 ร้อยละ 97.14 4.86 

 

 

105  

องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรบันกัศึกษา มีการด าเนนิการ 4.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา มีการด าเนนิการ 4.00  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา มีการด าเนนิการ 2.00  

องค์ประกอบท่ี 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ มีการด าเนนิการ 4.00  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คณุภาพอาจารย์ 

 4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 1 x 100 ร้อยละ 40 5.00  

5 

 4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
 0 x 100 ร้อยละ 0 

0.00 
 

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 4.8 x 100 ร้อยละ 96 5.00  

5  

รวมคะแนน ตวับ่งช้ี 4.2 3.33  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ มีการด าเนนิการ 3.00  

องคประกอบท่ี 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลกัสูตร มีการด าเนนิการ 3.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการด าเนนิการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมนิผู้เรียน มีการด าเนนิการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผน ติดตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสตูร 

มีการด าเนนิการ   

  2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้า

มี) 

มีการด าเนนิการ   

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์

ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอน

ในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกรายวิชา 

มีการด าเนนิการ   

  4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วนั หลังส้ินสุดภาคการศกึษาท่ีเปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนนิการ   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

  5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 

ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปกีารศึกษา 

มีการด าเนนิการ   

  6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ

เรียนรู ้ทีก่ าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของ

รายวิชาท่ีเปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

มีการด าเนนิการ   

  7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 

หรือ การประเมินผลการเรยีนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานที่รายงาน

ใน มคอ.7 ปทีี่แล้ว  

มีการด าเนนิการ   

  8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบัการปฐมนิเทศหรือค าแนะน า

ด้านการจัดการเรียนการสอน 

-ไม่มี- -ไม่มี-  

  9) อาจารย์ประจ าหลักสตูรทุกคนได้รบัการพัฒนาทางวิชาการ และ/

หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

มีการด าเนนิการ   

  10) จ านวนบคุลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบัการ

พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อป ี

-ไม่มี- -ไม่มี-  

  11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสดุท้าย/บัณฑิตใหม่ท่ีมีต่อ

คุณภาพหลักสูตร เฉล่ียไมน่้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.30 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน

ของ

คณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง 
ผลลัพธ์ (% 

หรือสัดส่วน) ตัวหาร 

  12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บณัฑติที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉล่ียไม่

น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ 4.64 

  

รวมคะแนนตวับ่งช้ี 5.4 10 ข้อ/10 ข้อ ร้อยละ 100 5.00  

องคประกอบท่ี 6 ส่ิงสนับสนุนการเรยีนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ มีการด าเนนิการ 4.00  

รวมคะแนนเฉล่ีย 13 ตัวบ่งช้ี 3.76 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

ข้อเสนอแนะภาพรวม 

- หลักสูตรได้รับความนิยมจึงท าให้มีจ านวนนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาเกินเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 

องค์ประกอบท่ี 1: การก ากับมาตรฐาน 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน 

- 

 

 

การปฏิบัติทีดี่/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบท่ี 2: บัณฑิต 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- บัณฑิตได้งานท าภายใน 1 ปี เป็นจ านวนมาก ซ่ึงสะท้อนคุณภาพของหลักสูตร 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- 

 

 

 

3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบท่ี 3: นักศึกษา 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- หลักสูตรมีโครงการส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะในด้านการวิจัย 

- ผลงานวิจัยของนักศึกษาได้รับการเผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติเป็นจ านวน 10 เรื่อง 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- 

 

3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบท่ี 4: อาจารย ์

1. จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีผลงานตีพมิพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาตเิพ่ิมข้ึน 

 

 

    2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- หลักสูตรควรก ากับติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามแผน 

 

 

 

3. การปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบท่ี 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

-  

 

 

3.การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบท่ีเก่ียวข้อง 
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องค์ประกอบท่ี 6: ส่ิงสนบัสนุนการเรยีนรู้ 

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสริม 

- 

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรงุ 

- หลักสูตรควรจัดหาส่ือการเรียนการสอนออนไลนท์ี่ทันสมัยเพ่ิมเตมิ เพ่ือใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและการวิจยัของอาจารย์และนักศึกษา 

 

 

3.การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานท่ีโดดเด่น 

- 
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ส่วนท่ี 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์

ประกอบที ่

คะแนน

ผ่าน 

จ านวน

ตัวบ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพน้อย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1 ผ่าน หลักสูตรไดม้าตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้ใ
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บที่
 2
 -
6 

2 - - 4.76 4.76 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.33 - - 3.33 ระดับคุณภาพดี 

4 3 3.78 - - 3.78 ระดับคุณภาพดี 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 7 4 2   

คะแนนเฉล่ีย 3.48 3.75 4.76 3.76 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพ 

ดีมาก 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจประเมนิ 
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ก าหนดการ 

โครงการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร 

คณะมนุษยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

วันท่ี 19 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

รูปแบบออนไลน์ Google Meet 

เวลา กิจกรรม 

เวลา  08.00 น. เข้าร่วม Google Meet ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/sky-ewpy-fko 

หรือโทร: 2223-373-US) +1 505(  PIN: 907 014 296# 

เวลา  08.00  - 08.30น. 

 

เวลา 08.30 – 09.00 น. 

 

เวลา 09.00 – 12.00  น. 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ศศิธรเสาวภา คณบดี กล่าวเปิดการตรวจประเมนิคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดบัหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

คณะกรรมการตรวจประเมนิประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประชมุเพื่อเตรียม

ความพร้อมในการตรวจประเมนิฯ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ โดย  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี   ปัทมะศงัข์      ประธาน 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประกอบ    ผลงาม       กรรมการ  

3. อาจารย์เอื้อมพร รุ่งศิริ                                 กรรมการ  

4. นางสาวสุภาวดี   เรืองสังข์                          เลขานุการ 

เวลา 12.00 – 13.00 น. พักกลางวนั 

เวลา 13.00 – 15.30 น.    

 

เวลา 15.30 – 16.00 น. 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ต่อ) 

คณะกรรมการสรุปผลและข้อเสนอแนะในการตรวจประเมนิผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในของหลักสูตร 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 
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