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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 

หลักสูตรหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน ผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 

2559 ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับ

คุณภาพดี (3.27 คะแนน) ตามเกณฑก์ารประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (14 

ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดีมาก (องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต) มีจ านวน 2 

องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ) และมีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง 

(องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา และองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์)  
 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผา่น  

องค์ประกอบที่ 2 4.62 ระดับคุณภาพดีมาก  

องค์ประกอบที่ 3 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องค์ประกอบที่ 4 2.41 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องค์ประกอบที่ 5 3.50 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 6 4.00 ระดับคุณภาพดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 

3.27 ระดับคุณภาพดี  

 

ข้อเสนอแนะเร่งด่วนเพื่อการพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร 

1. เร่งพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรใหม้ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

2. เร่งพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้จัดท าผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

3. ส่งเสริมอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เผยแพร่ผลงานวิจัยที่ตพีิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 

4. ด าเนนิการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับการคงอยู่ของอาจารย์และนักศึกษา 

5. ปรับปรุงระบบและกลไกการด าเนินงานทุกกระบวนการให้เป็นกระบวนการในระดับหลักสูตร

ที่ชัดเจน ก าหนดให้มกีารประเมินกระบวนการ และน าผลการประเมินมาปรับปรุงกระบวนการให้ชัดเจน
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้รับอนุมัติให้เปิดการเรียนการสอน ตามความต้องการของภาคธุรกิจ

ในช่วงเศรษฐกิจรุง่เรอืงปีพ.ศ. 2539 นับได้ว่าเป็นสถาบันการศกึษาที่เปิดสอนสาขาวิชานี้เป็นลาดับต้นๆ 

สาขาวิชาฯมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรมาโดยลาดับ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาด แรงงาน สภาพสังคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง  

ในปี พ.ศ. 2552 สภาการอุดมศกึษาได้ประกาศใชก้รอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

(TQF) สาขาวิชาจงึได้จัดให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นหลักสูตรภาษา 

อังกฤษธุรกิจฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ที่ใชอ้ยู่ในปัจจุบัน  

  เนื่องจากสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพในการผลิต

บัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคมมา 20 ปีแล้วและยังคงมุ่งมั่นที่จะจัดการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้นเพื่อ

ยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานเป็นที่ยอมรับจากจากองค์การต่างๆ ทั้ง

ภาครัฐและเอกชน รวมถึงบริษัทระดับชาติและนานาชาติ สาขาวิชาฯจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรอีกครั้งตาม

วงรอบในปี พ.ศ. 2559 

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 

องค์ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจากการ

ตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 

แนวทาง/การพัฒนา

ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 
ผลการปรับปรุง 

องค์ประกอบที ่1  

การกากับ

มาตรฐาน  

1. หลักสตูรควรมี

มาตรการกากับติดตาม

ให้อาจารย์ประจ า

หลักสูตรและอาจารย์

ผู้สอนทีอ่ยู่โครงการ

พัฒนาตนเองดา้นการ

วิจัยและการขอต าแหน่ง

วิชาการได้ดาเนินการ

ตามแผน  

2.ควรส่งเสริมให้

อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ได้มีความรู้เร่ืองการ

1. อาจารย์ประจ าสาขา

ภาษาองักฤษธุรกิจ ได้แก่ 

อาจารย์จนัทิมา หวังสมโชค 

อาจารยอ์นันตชัย เอกะ ได้

เข้ารว่มโครงการพัฒนา

ตนเองเพือ่ขอต าแหนง่ทาง

วิชาการ  

2. คณะกรรมการประจ า

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ธุรกิจได้สง่อาจารย์ประจ า

สาขาวิชาจานวน 3 ท่าน

เข้ารว่มโครงการอบรม

คณะกรรมการ

ประจ าหลักสูตร

ภาษาองักฤษ

ธุรกิจ  

1.จานวนอาจารย์ที่

เข้ารว่มโครงการ

พัฒนาต าแหน่งทาง

วิชาการจานวน 2 

ท่าน  

2. จานวนอาจารย์ที่

เข้ารว่มรับการอบรม

เพื่อเพิ่มความรู้ด้าน

การประกันคุณภาพ

จานวน 3 ท่าน  
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องค์ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจากการ

ตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 

แนวทาง/การพัฒนา

ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 
ผลการปรับปรุง 

ประเมินกระบวนการ

ปรับปรุงผลการประเมิน

และการแสดงผลอยา่ง

เป็นรูปธรรม  

การเขยีน มคอ.7 และ 

ระบบ CHE QA ออนไลน ์

ที่คณะและมหาวิทยาลยั

ได้จัดให ้ 

องค์ประกอบที่ 2 

บัณฑิต 

ควรให้ความส าคัญกับ

แบบสอบถามของผู้ใช้

บัณฑติโดยพยายาม

จัดเก็บข้อมูลจากผูใ้ช้

บัณฑติ หรือตัวของ

บัณฑติเองให้มีปริมาณ

มากขึ้น 

คณะกรรมการประจ า

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ธุรกิจร่วมกับคณะฯ 

ด าเนินการจัดสง่

แบบสอบถามความพึง

พอใจผู้ใชบ้ัณฑติให้กับ

ผู้ประกอบการต่างๆ  

คณะกรรมการ

ประจ าหลักสูตร

ภาษาองักฤษ

ธุรกิจ  

- รายงานการส ารวจ

ภาวการณม์ีงานท า

ของบัณฑติและความ

พึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑติ 

- งานวิจยัเรื่องแนว

ทางการจัดการ

เรียนรูข้องนักศึกษา

ภาษาองักฤษธุรกิจ

กับความต้องการอนั

พึงประสงคข์องผู้ใช้

บัณฑติ 

องค์ประกอบที่ 4 

อาจารย ์

1. ควรส่งเสรมิให้

อาจารยไ์ด้รับการตีพมิพ์

ผลงานทางวิชาการใน

ระดับนานาชาตใิหม้าก

ขึน้ 

2. ควรสง่เสริมให้

อาจารยใ์นหลักสตูรไดม้ี

ต าแหนง่ทางวิชาการ

เพิ่มขึน้ 

3. ควรส่งเสรมิให้

อาจารยใ์นหลักสตูรได้

ศึกษาในระดับปรญิญา

เอก 

1. ส่งเสรมิใหอ้าจารย์เขียน

บทความวิจัยหรือ

บทความวิชาการ โดยเข้า

รว่มโครงการต่างๆ ที่

มหาวิทยาลยัจัดขึน้ เช่น 

โครงการอบรมคลินิกวิจัย

การเขยีนบทความเพื่อการ

ตีพมิพ์ เป็นต้น 

2. ส่งเสรมิใหอ้าจารย์

เขียนเอกสารประกอบการ

สอน/หนงัสือ/ต ารา เพื่อขอ

ผลงานทางวิชาการ โดย

เข้ารว่มโครงการพัฒนา

ต าแหนง่ทางวิชาการกับ

มหาวิทยาลยั 

คณะกรรมการ

ประจ าหลักสูตร

ภาษาองักฤษ

ธุรกิจ  

อาจารย์ประจ า

หลักสูตรม ี

1. เอกสาร

ประกอบการสอน 

2. เอกสารแสดง

การศึกษาต่อระดับ

ปรญิญาเอก ซึ่ง

อาจารย์จนิต์จริา 

บุญชูตระกูล, 

อาจารย์จนัทิมา หวงั

สมโชค ได้ด าเนินการ

เตรียมตัวเพื่อสมัคร

เรียนต่อในระดับ

ปรญิญาเอกในป ี

2560 
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องค์ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจากการ

ตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 

แนวทาง/การพัฒนา

ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 
ผลการปรับปรุง 

3. ส่งเสรมิใหอ้าจารย์ใน

สาขาศึกษาต่อในระดับ

ปรญิญาเอก 

3. เอกสารการเข้า

รว่มโครงการพัฒนา

ต าแหนง่ทางวิชาการ 

ซึ่งในปีการศึกษา 

2559 อาจารยอ์นันต

ชัย เอกะ และ

อาจารย์จนัทิมา หวงั

สมโชค ได้เข้าร่วม

โครงการนี ้

องค์ประกอบที่ 5 

หลักสูตร การ

เรียนการสอน 

การประเมิน

ผู้เรยีน 

1. ควรมีการปรับปรุง

เพิ่มเติมสาระรายวิชาให้

ทันสมยัทุกปกีารศึกษา

เนื่องจากเป็นการ

ปรับปรุงเล็กน้อยที่

ผู้สอนสามารถท าได ้

2. อาจารย์ประจ า

หลักสูตรควรร่วมกัน

วิเคราะห์แผนการจัด

กจิกรรมการเรียนการ

สอน แผนการวัดผลใน 

มคอ.  

1.1 คณะกรรมการประจ า

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ธุรกิจประชุมอาจารย์

ผู้สอนในสาขาวิชาเพื่อเน้น

ย้ าให้ผู้สอนปรับปรุงสาระ

รายวิชาใหส้อดคล้องกับ

ความต้องการของผู้เรยีน 

1.2 อาจารย์ผูส้อนได้

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ในการจัดการเรียนการ

สอนตลอดจนเนื้อหาใน

รายวิชาที่ตนรับผดิชอบ 

เพื่อเป็นแนวทางในการ

วางแผนจัดท า มคอ.3 

ส าหรับผีการศึกษาถัดไป 

2. คณะกรรมการประจ า

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ มีขอ้สรุปให้

อาจารย์พลัณณพัตถ์ ศิริ

วงศ์ เป็นผู้รวบรวมและ

ตรวจทาน มคอ.3 ของ

อาจารย์ผูส้อนแต่ละท่าน 

1. คณะ 

กรรมการประจ า

หลักสูตร

ภาษาองักฤษ

ธุรกิจ 

2. อาจารย์

ผู้สอน 

 

1. อาจารย์ผูส้อนได้

แนวทางปรับปรุง 

มคอ.3 และเนือ้หา

สาระในรายวิชา 

2. อาจารย์ผูส้อนได้

แนวทางในการ

ปรับปรุง มคอ.3 

เพื่อให้สอน

สอดคลอ้งกับ

วัตถุประสงคม์ากขึน้ 



8 
 

องค์ประกอบ 

ข้อเสนอแนะจากการ

ตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2558 

แนวทาง/การพัฒนา

ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 
ผลการปรับปรุง 

องค์ประกอบที่ 6 

สิ่งสนับสนุนการ

เรียนรู ้

มีการพัฒนาสิง่สนับสนนุ

การเรียนรู้ให้ทันสมยั

ตอบสนองการเรียนรูใ้น

ศตวรรษที่ 21 เนน้ฝึกฝน

ทักษะภาษาองักฤษและ

ความสามารถในการใช้

เทคโนโลย ี

คณะกรรมการประจ า

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ธุรกิจเพื่อเพิ่มเติมความรู้

และการฝึกทักษะ

ภาษาองักฤษและทักษะ

การใช้เทคโนโลยใีน

รายวิชา/โครงการตา่งๆ 

คณะกรรมการ

ประจ าหลักสูตร

ภาษาองักฤษ

ธุรกิจ 

1. โครงการ Business 

English in Careers  

2. โครงการ B.E. Job 

Fair 

 

1.3 วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

ก าหนดขึ้น 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ

คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑแ์ละได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตัง้ไว้ 

 3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

การวางแผนการประเมิน 

 - การเตรียมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR)วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอ้มูลเพิ่มเติมโดย 

 - สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณ์และจดบันทึก 

 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 - อาจารย์ผู้สอน 

 - บัณฑติ/ศษิย์เก่า 

 - ศกึษาจากเอกสาร 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1การบรหิารหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสตูรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่าน  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ผ่าน   

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน   

ผลการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 

ผ่าน 3 ข้อ ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

45.80 คะแนนเฉลี่ย 

4.58 
4.58 

 

10  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 41 รอ้ยละ 93.18 
4.66 

 

44  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา  3.00  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา  3.00  

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศกึษา  2.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย์  3.00  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์

 4.2.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 รอ้ยละ 0.00 0.00  

5 

 4.2.2รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
1 รอ้ยละ 20.00 1.67  

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 0.40 รอ้ยละ 8.00 2.00  

5  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2 1.22  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์  3.00  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  3.00  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน  3.00  

ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรยีน  3.00  

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

มีการด าเนนิการ 

 

ม ี  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

  2) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

มี การด าเนินการ ม ี  

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์

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

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มี การด าเนินการ ม ี  

  4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ

ด าเนินการของประสบการณภ์าคสนาม (ถา้มี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 

ภายใน 30 วัน หลังสิน้สดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มี การด าเนินการ ม ี  

  5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

มีการด าเนนิการ ม ี  

  6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่

ก าหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถ้ามี) อย่างนอ้ยรอ้ยละ 25 ของรายวิชาที่เปดิสอน

ในแต่ละปีการศึกษา 

มี การด าเนินการ ม ี  

  7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

มีการด าเนนิการ ม ี  

  8) อาจารย์ใหม ่(ถา้มี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

มี การด าเนินการ ม ี  

  9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

มี การด าเนินการ ม ี  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

  10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รบัการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 50 ตอ่ปี 

 -  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มี การด าเนินการ 

ระดับความพึงพอใจ  

ม ี  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไมน่้อย

กวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ  

ม ี  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้5.4 ผ่าน 11 ข้อ  

คดิเป็นร้อยละ 100 

5.00  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้  4.00  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบง่ชี้ 3.27 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

 

- 

 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. เนื่องจากปัจจุบันมกีารส ารวจจ านวนผูส้ าเร็จการศกึษาที่ได้รับการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแห่งชาติทีร่้อยละ 20 ซึ่ง

เท่ากับเกณฑท์ี่ก าหนด จึงควรมีการส ารวจขอ้มูลเพิ่มมากขึ้น 

2. ขอ้มูลบัณฑิตระดับปริญญาตรทีี่ได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา ควรจัดเก็บข้อมูลบัณฑิตที่ได้ท างานมาแล้วเป็นเวลา 2 ป ี

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

- 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

 

- 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

1. ควรวางแผนการรับนักศึกษาให้เหมาะกับความต้องการของหลักสูตร เมื่อมีการรับนักศึกษาในปรมิาณมากตอ้งด าเนินการจัดการพัฒนานักศึกษาให้ได้คุณสมบตัิตามที่

ก าหนดไว้ในหลักสูตร 

2. ปรับปรุงแบบส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษา โดยแยกแบบส ารวจความพึงพอใจระหว่างนักศึกษากับอาจารย์ประจ าหลักสูตร และปรับรายละเอียดแบบส ารวจของ

นักศึกษาใหส้อดคล้องกับขอ้มูลขององคป์ระกอบที ่3 ได้แก ่การรับนักศึกษา การเตรยีมความพร้อมกอ่นเข้าศึกษา และการสง่เสริมและพัฒนานักศึกษา  

3. การเขยีนรายงานการรับนักศึกษาและการเตรยีมความพรอ้มกอ่นเข้าศึกษา พบว่า ยงัไม่เหน็ระบบและกลไกการท างานที่เปน็รูปธรรมชัดเจน แต่เมื่อพิจารณาจากการ

พูดคุยสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสตูรจงึเหน็ว่ามีกระบวนการท างานที่เป็นรูปธรรม จงึควรปรับการเขยีนรายงานผลการด าเนนิงานให้เห็นถงึสิ่งที่เกดิขึน้ใหชั้ดเจน 

และสอดคลอ้งกับเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้เหน็ถงึการประเมินและการปรับปรุงกระบวนการอย่างชัดเจน 

4. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานจากผลการประเมินใหม้ีผลการปรับปรุงเหน็ชัดเจนเป็นรูปธรรม และพัฒนาให้เป็นแนวทางปฏิบตัิที่ด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์

ยืนยนัที่กรรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติทีด่ีได้ชัดเจน 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

การน าเครอืข่ายการสง่เสริมและพัฒนานักศึกษา (Edmodo) มาปรับปรุงระบบให้ทันสมยัและถา่ยทอดองคค์วามรู้แก่อาจารย์ผู้สอนให้น าไปประยุกตใ์ชใ้นรายวิชาทีส่อน 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

หลักสูตรมีการจัดท าแผนงานการท าผลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัย จึงควรมุ่งเปา้หมายโดยเน้นให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจยัที่ตีพิมพใ์นวารสารที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI และฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

1. หลักสตูรควรจัดท ากระบวนการการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นกระบวนการภายในของหลักสูตร โดยแยกจากส่วนกลางให้ชัดเจน 

2. การเขยีนรายงานกระบวนการรับและแต่งตัง้อาจารย์ประจ าหลักสูตร กระบวนการบรหิารอาจารย์ประจ าหลักสตูร และกระบวนการสง่เสริมและพัฒนาอาจารย์ประจ า

หลักสูตร พบว่า ยังไม่เหน็ระบบและกลไกที่เป็นรูปธรรมชัดเจน แต่เมื่อพิจารณาจากการพูดคุยสัมภาษณ์อาจารย์ประจ าหลักสูตรจงึเห็นว่ามีกระบวนการท างานที่เป็น

รูปธรรม จึงควรปรับการเขียนรายงานผลการด าเนินงานทีแ่สดงให้เหน็ถงึกระบวนการท างานของหลักสูตรให้ชัดเจน 

3. หลักสตูรมีการประเมินกระบวนการท างาน แต่เป็นการประเมินทีย่งัไม่เปน็รูปธรรมชัดเจน และพบว่ายังไม่มีการปรับปรุงกระบวนการท างาน จึงควรพัฒนากระบวนการ

ท างานให้ชัดเจน มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานจากผลการประเมินให้มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม และพัฒนาให้เป็นแนวทางปฏิบตัิที่ด ีโดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันทีก่รรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 

4. ปรับปรุงแบบส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยแยกแบบส ารวจความพึงพอใจระหว่างอาจารย์ประจ าหลักสูตรกับนักศึกษา และปรับรายละเอยีด

แบบส ารวจของอาจารย์ประจ าหลักสตูรใหส้อดคล้องกับขอ้มูลการรับและแตง่ตัง้อาจารยป์ระจ าหลักสูตร การบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร และการส่งเสรมิและ

พัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสตูร 

5. เร่งรัดการพัฒนาอาจารยป์ระจ าหลักสูตรใหม้ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

6. เร่งพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้จัดท าผลงานเพือ่เข้าสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ 

7. ส่งเสรมิอาจารย์ประจ าหลกัสูตรให้เผยแพร่ผลงานวิจัยทีต่ีพมิพ์ในวารสารที่ปรากฏในฐานข้อมูล TCI และฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

8. ด าเนนิการจัดท าแผนบรหิารความเสี่ยงเก่ียวกับการคงอยู่ของอาจารย์ 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

1. มีการปรับปรุงวิชาเฉพาะดา้นของหลักสูตรที่ทันสมัยถงึ 4 วิชา ได้แก่ 1) ENL4910 สัมมนาเพื่อการวจิยัทางภาษาอังกฤษธุรกจิ 2) ENL4916 การฝึกอบรมต่างประเทศ  

3) ENL2683 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการบริการอาหาร และ 4) ENL2684 ภาษาองักฤษเพื่อธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเปน็รางวลั การประชุมนานาชาติ

และการจัดนิทรรศการ  

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการกับการวจิัย บรกิารวิชาการ และท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 3 รายวิชา ดงันั้น ในปีถัดไปควรเพ่ิมโครงการและ

กจิกรรมดังกล่าวให้มีบรรจุในแผนปฏิบัติการประจ าปดี้วย   

3. คณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาควรเป็นอาจารย์ภายนอกสาขาวิชา และถา้เป็นอาจารย์จากภายนอกมหาวิทยาลัยจะยิ่งดีมาก 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการท างาน แต่เปน็การประเมินที่ยงัไม่เป็นรูปธรรมชัดเจน และพบว่ายงัไม่มีการปรับปรุงกระบวนการท างาน จงึควรพัฒนากระบวนการ

ท างานให้ชัดเจน มีการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการท างานจากผลการประเมินให้มีผลการปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม และพัฒนาให้เป็นแนวทางปฏิบตัิที่ด ีโดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยันทีก่รรมการผู้ตรวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเป็นแนวปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 

 

 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

มีการพัฒนาสือ่การสอนผ่านทางระบบ Online ที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ตอ่การเรยีนการสอน และไดน้ ามาพัฒนาและปรับใชก้ับอาจารย์ผูส้อนในหลักสตูร 

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

พัฒนาสิ่งสนับสนนุการเรียนรูใ้ห้เป็นแนวทางปฏิบตัิที่ด ีโดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์ยนืยันที่กรรมการผูต้รวจประเมินสามารถให้เหตุผลอธิบายการเปน็แนวปฏิบัติทีด่ีได้

ชัดเจน 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

 

- 
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ส่วนที่ 3สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวิเคราะห์คุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์

ประกอบที่ 

คะแนน

ผ่าน 

จ านวนตัว

บ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชีใ้
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2
 -
6 

2 - - 4.62 4.62 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 2.67 - - 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 2.41 - - 2.41 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

รวม 13 7 4 2   

คะแนนเฉลี่ย 2.60 3.75 4.62 3.27 ระดับคุณภาพด ี

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ

ปานกลาง 

ระดับคุณภาพด ี ระดับคุณภาพ 

ดมีาก 
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจประเมิน 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 



30 
 

 



31 
 

 

 

 


	รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
	ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี)
	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
	ประจำปีการศึกษา 2559
	2. ลงนาม................................................................................กรรมการ
	3. ลงนาม................................................................................กรรมการ
	4. ลงนาม................................................................................เลขานุการ

