
 
 

รายงานผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ประจ าปกีารศึกษา 2560 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2548 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 



2 
 

สารบัญ 

 

 หน้า 

รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  

ประจ าปีการศึกษา 2560..................................................................................................   3 

บทสรุปส าหรับผู้บรหิาร……………………………………………………………………………………….   4 

ส่วนที่ 1 บทน า……………………………………………………………………………………………………   5 

ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร………………………………………………………………..………………………   5 

ผลการปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา…………………………….………….   5 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิคณุภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร........................................   14 

ตารางที ่1 ผลการประเมนิตามตัวบ่งชี้.............................................................................    14 

ตารางที ่2 ผลการประเมนิเชิงคุณภาพ……………………………………………………………..……………….   18 

ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร…………………………….   24 

การวิเคราะห์คุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร………………………………………………   24 

 

ภาคผนวก………………………………………………………………………………………………………..   25 

ก าหนดการตรวจประเมิน.............................................................................................   27 

ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร.........   29 

ภาพประกอบ..............................................................................................................   34 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2560 ได้มาตรฐานตามมาตรฐาน

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมีระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.69 คะแนน) ตามเกณฑ์การประเมิน

คุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องคป์ระกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 องคป์ระกอบ อยู่ในระดับดีมาก 

(องค์ประกอบที่ 2) มีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4,5 และ 6) และมีจ านวน  

1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3) ในส่วนขององค์ประกอบที่ 1 ผ่านตามเกณฑ์

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองคป์ระกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 

0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ด ี

4.01  – 5.00 ดมีาก 

องคป์ระกอบที่ 1 ผ่าน  

องคป์ระกอบที่ 2 4.80 ระดับคุณภาพดมีาก  

องคป์ระกอบที่ 3 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องคป์ระกอบที่ 4 3.44 ระดับคุณภาพด ี  

องคป์ระกอบที่ 5 3.75 ระดับคุณภาพด ี  

องคป์ระกอบที่ 6 4.00 ระดับคุณภาพด ี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี ้

ของทุกองค์ประกอบ 

3.69 ระดับคุณภาพด ี  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจได้รับอนุมตัิให้เปดิการเรียนการสอน ตามความตอ้งการของภาคธุรกิจในช่วง

เศรษฐกจิรุง่เรืองขึน้ในป ีพ.ศ. 2539 ซึ่งนับได้วา่เป็นสถาบนัการศึกษาที่เปิดสอนสาขาวชิานีเ้ป็นล าดับตน้ๆ 

สาขาวิชามีการพัฒนาและปรบัปรุงหลักสตูรมาโดยล าดับ เพื่อใหส้อดคล้องกับความต้องการของตลาด 

แรงงาน สภาพสงัคมและเศรษฐกิจ ตลอดจนสถานการณท์ี่เปลี่ยนแปลง 

ในปี พ.ศ. 2552 สภาการอดุมศึกษาได้ประกาศใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF)  

สาขาวิชาจงึได้จดัให้มีการปรบัปรุงหลักสตูรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกลา่วเป็นหลักสูตรภาษา องักฤษธุรกิจ

ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 ที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั 

ตลอดระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกจิได้จัดการเรยีนการสอนอยา่งมีคุณภาพเพือ่

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่สังคม และยังคงมุ่งมั่นที่จะจดัการเรียนการสอนให้มีประสทิธิภาพให้ดยีิ่งขึน้ไป 

เพื่อยกระดับคุณภาพของบัณฑิตให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานและเป็นทีย่อมรับจากองคก์ารต่างๆ ทัง้

ภาครัฐและเอกชน รวมถงึบรษิัทระดับชาติและนานาชาติ สาขาวิชาจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรอีกคร้ังตามวงรอบ

ในปี พ.ศ. 2560 

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมนิปทีี่ผ่านมา 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากการ

ตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2559 

แนวทาง/การพัฒนา

ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 

ผลการ

ปรับปรุง 

องคประกอบ

ที่ 2 บัณฑิต 

1. เนือ่งจากปัจจุบันมีการ

ส ารวจจ านวนผู้ส าเร็จ

การศึกษาที่ได้รับการ

ประเมินคุณภาพตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติที่

รอ้ยละ 20 ซึ่ง 

เท่ากับเกณฑ์ที่ก าหนด จึง

ควรมีการส ารวจข้อมูลเพิม่

มากขึน้ 

2. ขอ้มลูบัณฑติระดับ

ปรญิญาตรทีี่ไดง้านท าหลัง

กรรมการบรหิารหลักสูตร

รว่มกับคณะฯ ด าเนินการ

จัดส่งแบบสอบถามความ

พึงพอใจผู้ใชบ้ัณฑติให้กับ

ผู้ประกอบการต่างๆ ใน

หลายๆช่องทาง รวมถงึ

การท าส ารวจผ่าน

ช่องทางออนไลน์เพือ่ให้

สามารถเก็บข้อมูลได้มาก

ขึน้และย้อนหลงัได้เปน็

เวลา 2 ป ี

คณะกรรมการ

ประจ า

หลักสูตร

ภาษาองักฤษ

ธุรกิจ 

รายงานการ

ส ารวจ

ภาวะการมี

งานท าของ

บัณฑติและ

ความพึงพอใจ

ของผู้ใช้

บัณฑติ 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากการ

ตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2559 

แนวทาง/การพัฒนา

ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 

ผลการ

ปรับปรุง 

ส าเร็จการศึกษา ควรจัดเก็บ

ข้อมูลบัณฑติทีไ่ด้ท างาน

มาแล้วเป็นเวลา 2 ป ี

องคประกอบ

ที่ 3 

นักศึกษา 

1. ควรวางแผนการรับ

นักศึกษาให้เหมาะกับความ

ต้องการของหลักสูตร เมื่อมี

การรับนักศึกษาในปรมิาณ

มากต้องด าเนินการจัดการ

พัฒนานักศึกษาให้ได้

คุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ใน

หลักสูตร 

2. ปรับปรุงแบบส ารวจ

ความพึงพอใจของนักศึกษา 

โดยแยกแบบส ารวจความพงึ

พอใจระหวา่งนักศึกษากับ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และปรับรายละเอยีดแบบ

ส ารวจของนักศึกษาให้

สอดคลอ้งกับขอ้มูลของ

องคป์ระกอบที่ 3 ได้แก ่การ

รับนักศึกษา การเตรยีม

ความพรอ้มกอ่นเขา้ศึกษา 

และการส่งเสรมิและพัฒนา

นักศึกษา 

3. การเขยีนรายงานการรับ

นักศึกษาและการเตรยีม

ความพรอ้มกอ่นเขา้ศึกษา 

พบว่า ยงัไม่เห็นระบบและ

กลไกการท างานที่เป็น

รูปธรรมชัดเจน แต่เมือ่

พิจารณาจากการพูดคุย

1.1 ปรับปรุงกระบวนการ

การรับนักศึกษาให้มีระบบ

และกลไกที่ชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น 

1.2 แจ้งผลการทดสอบ

ภาษาองักฤษ (Placement 

Test) ให้กับผู้สอนใน

รายวิชาของสาขาวิชาที่

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตอ้ง

ลงทะเบยีนเรียน เพื่อวาง

แผนการจัดกิจกรรมการ

จัดการเรียนการสอน 

ส าหรับการเสริมศักยภาพ

ของนักศึกษาต่อไป 

2. ปรับปรุงแบบส ารวจ

ความพึงพอใจของ

นักศึกษาใหส้อดคล้องกับ

ข้อมูลขององคป์ระกอบที่ 

3 ในส่วนของการรับ

นักศึกษา การเตรยีม

ความพรอ้มกอ่นเขา้ศึกษา 

และการส่งเสรมิและ

พัฒนานักศึกษา 

3. ปรับปรุงโดยท าการ

ปรับปรุงการเขยีนรายงาน

การรับนักศึกษาและการ

เตรียมความพรอ้มกอ่น

เข้าศึกษาให้เห็นกลไกและ

คณะกรรมการ

ประจ า

หลักสูตรและ

อาจารย์

ประจ า

สาขาวิชา 

1.1 หลักสูตรมี

ระบบและ

กลไกการรับ

นักศึกษาที่

ชัดเจนมาก

ยิ่งขึ้น 

1.2 อาจารย์

ผู้สอนรายวิชา

รายวิชา 

ENL1005 

Grammar in 

Contexts I และ 

ENL1006 

Grammar in 

Contexts II จัด

กจิกรรมการ

เรียนการสอน

เพื่อเสรมิ

ศักยภาพให้กับ

นักศึกษาชัน้ปีที่ 1 

เนื่องจาก

นักศึกษามี

คะแนนเฉลี่ยใน

ด้านหลัก

ไวยากรณต์่ าทีสุ่ด 

จากการท า

แบบทดสอบ 

Placement Test 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากการ

ตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2559 

แนวทาง/การพัฒนา

ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 

ผลการ

ปรับปรุง 

สัมภาษณอ์าจารย์ประจ า

หลักสูตรจงึเห็นวา่มี

กระบวนการท างานที่เป็น

รูปธรรม จึงควรปรับการ

เขียนรายงานผลการ

ด าเนินงานให้เห็นถงึสิ่งที่

เกิดขึ้นให้ชัดเจนและ

สอดคลอ้งกับเกณฑ์การ

ประเมิน เพื่อให้เหน็ถงึการ

ประเมินและการปรับปรุง

กระบวนการอย่างชัดเจน 

4. ปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการท างานจากผล

การประเมินใหม้ีผลการ

ปรับปรุงให้เห็นชัดเจนเป็น

รูปธรรม และพัฒนาให้เป็น

แนวทางปฏิบตัิที่ด ีโดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน

ที่กรรมการผูต้รวจประเมิน

สามารถให้เหตุผลอธิบาย

การเป็นแนวปฏิบัติทีด่ีได้

ชัดเจน 

กระบวนการท างานที่

ชัดเจนขึ้น 

4. หลักสูตรได้ด าเนินการ

ปรับปรุงและพัฒนา

กระบวนการท างานจาก

ผลการประเมินให้มีผล

การปรับปรุงให้เห็นชัดเจน

เป็นรูปธรรม และพัฒนา

ให้เป็นแนวทางปฏิบตัิที่

ชัดเจนขึ้น 

2. หลักสตูรได้

น าแบบส ารวจ

ความพึงพอใจ

ที่ได้ปรับปรุง

และกลไกที่

สอดคลอ้งกับ

ข้อมูลของ

องคป์ระกอบที่ 

3 ในส่วนของ

การรับ

นักศึกษา การ

เตรียมความ

พรอ้มกอ่นเข้า

ศึกษา และ

การส่งเสรมิ

และพัฒนา

นักศึกษา 

3. หลักสตูรได้

รายงานระบบ

และกลไกการ

ท างานให้

ชัดเจนขึ้น โดย

การน าเสนอ

ผ่านแผนภมู ิ

4. หลักสูตร 

ได ้

ก าหนดตาราง

กจิกรรมการ

ด าเนินงานของ

สาขาวิชา

ภาษาองักฤษ



8 
 

องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากการ

ตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2559 

แนวทาง/การพัฒนา

ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 

ผลการ

ปรับปรุง 

ธุรกิจ 

องคประกอบ

ที่ 4 อาจารย 

1. หลักสตูรควรจัดท า

กระบวนการการรับและ

แต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตรให้เป็นกระบวนการ

ภายในของหลักสูตร โดย

แยกจากส่วนกลางให้ชัดเจน 

2. การเขยีนรายงาน

กระบวนการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

กระบวนการบรหิารอาจารย์

ประจ าหลักสตูร และ

กระบวนการส่งเสรมิและ

พัฒนาอาจารย์ประจ า

หลักสูตร พบว่ายังไม่เห็น

ระบบและกลไกที่เป็น

รูปธรรมชัดเจน แต่เมื่อ

พิจารณาจากการพูดคุย

สัมภาษณอ์าจารย์ประจ า

หลักสูตรจงึเห็นวา่มี

กระบวนการทางานที่เป็น

รูปธรรม จึงควรปรับการ

เขียนรายงานผลการ

ด าเนินงานที่แสดงให้เห็นถงึ

กระบวนการทางานของ

หลักสูตรให้ชัดเจน 

3. หลักสตูรมีการประเมิน

กระบวนการท างาน แต่เป็น

การประเมินที่ยังไม่เป็น

รูปธรรมชัดเจน และพบว่า

ยังไม่มีการปรับปรุง

1. ปรับปรุงกระบวนการ

การรับอาจารย์ใหม่และ

การแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตรให้มีระบบและ

กลไกที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

2. ปรับปรุงการเขยีน

รายงานการรับอาจารย์

ใหม่และการแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตร

ให้เห็นกลไกและ

กระบวนการท างานที่

ชัดเจนขึ้น 

4. ปรับปรุงแบบส ารวจ

ความพึงพอใจของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

โดยแยกแบบส ารวจความ

พึงพอใจระหว่างอาจารย์

ประจ าหลักสูตรกับ

นักศึกษาออกจากกัน และ

ปรับรายละเอยีดแบบ

ส ารวจของอาจารย์ประจ า

หลักสูตรให้สอดคลอ้งกับ

ข้อมูลการรับและแต่งตั้ง

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

การบรหิารอาจารย์

ประจ าหลักสูตร และการ

ส่งเสรมิ และพัฒนา

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

5. เร่งรัดอาจารย์ที่ก าลงั

ศึกษาในระดับปรญิญา

คณะกรรมการ

ประจ า

หลักสูตร

ภาษาองักฤษ

ธุรกิจ 

มีกระบวนการ

การรับและ

แต่งตั้ง

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตรที่เหน็

ชัดเจนขึ้น จาก

การน าเสนอ

ผ่านแผนภมู ิ

3. มีรายงาน

การประเมิน

กระบวนการ

การรับและ

แต่งตั้ง

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากการ

ตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2559 

แนวทาง/การพัฒนา

ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 

ผลการ

ปรับปรุง 

กระบวนการท างาน จึงควร

พัฒนากระบวนการท างาน

ให้ชัดเจน มีการปรับปรุงและ

พัฒนากระบวนการท างาน

จากผลการประเมินให้มีผล

การปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น

รูปธรรม และพัฒนาให้เป็น

แนวทางปฏิบติที่ด ีโดยมี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน

ที่ กรรมการผูต้รวจประเมิน

สามารถให้เหตุผลอธิบาย

การเป็นแนวปฏิบัติทีด่ ีได้

ชัดเจน 

4. ปรับปรุงแบบส ารวจความ

พึงพอใจของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร โดยแยกแบบ

ส ารวจความพึงพอใจ

ระหว่างอาจารย์ประจ า

หลักสูตรกับนักศึกษา และ

ปรับรายละเอยีด 

แบบส ารวจของอาจารย์

ประจ าหลักสูตรให้

สอดคลอ้งกับขอ้มูลการรับ

และแต่งตั้งอาจารย์ประจ า

หลักสูตร การบรหิาร

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และการส่งเสรมิ และ 

พัฒนาอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

5. เร่งรัดการพัฒนาอาจารย์

ประจ าหลักสูตรใหม้ีคุณวุฒิ

เอกให้ส าเร็จการศึกษา 

และเร่งรัดให้อาจารย์

ประจ าหลักสูตรที่ยงัไมม่ี

วุฒิปรญิญาเอกเขา้ศึกษา

ต่อ 

6. เร่งพัฒนาอาจารย์

ประจ า หลักสูตรให้จัดท า

ผลงานเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง

ทางวิชาการ 

7. ส่งเสรมิอาจารย์ประจ า

หลักสูตรให้เผยแพร่

ผลงานวิจัยที่ตีพมิพ์ใน

วารสารที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI และ

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

8. ในการประชุมสาขาวิชา 

ได้มีการส ารวจแนวโน้ม

ของอัตราการคงอยู่ของ

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

และจัดให้มีการส ารวจ

ความพึงพอใจต่อการ

บรหิารจัดการหลักสูตร 

 

4. มีแบบ

ส ารวจความ

พึงพอใจของ

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตรฉบับ

ปรับปรุงที่แยก

แบบส ารวจ

ความพึงพอใจ

ระหว่าง

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตรกับ

นักศึกษาออก

จากกัน และมี

การปรับ

รายละเอียด

แบบส ารวจ

ของอาจารย์

ประจ า

หลักสูตรให้

สอดคลอ้งกับ

ข้อมูลการรับ

และแต่งตั้ง

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร การ

บรหิาร

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร และ
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากการ

ตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2559 

แนวทาง/การพัฒนา

ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 

ผลการ

ปรับปรุง 

ปรญิญาเอก 

6. เร่งพัฒนาอาจารย์ประจ า 

หลักสูตรให้จัดท าผลงาน

เพื่อเข้าสู่ต าแหนง่ทาง

วิชาการ 

7. ส่งเสรมิอาจารย์ประจ า

หลักสูตรให้เผยแพร่

ผลงานวิจัยที่ตีพมิพ์ใน

วารสารที่ปรากฏใน

ฐานข้อมูล TCI และ

ฐานข้อมูลระดับนานาชาติ 

8. ด าเนนิการจัดท าแผน

บรหิารความเสี่ยงเก่ียวกับ

การคงอยู่ของอาจารย ์

การส่งเสรมิ 

และพัฒนา

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตร 

5. มีอาจารย์

ส าเร็จ

การศึกษา

ระดับปรญิญา

เอก 1 ทา่น 

และมีอาจารย์

ใกล้จะส าเร็จ

การศึกษา

ระดับปรญิญา

เอก 1 ทา่น 

ตลอดจนมี

อาจารยไ์ด้เข้า

ศึกษาต่อใน

ระดับปรญิญา

เอก ในปี

การศึกษา 

1/2561 อีก 1 

ท่าน 

6. มีอาจารย์

ประจ า

หลักสูตร เข้า

โครงการขอ

ต าแหนง่ทาง

วิชาการ Fast 

track 4 ท่าน 

7. อาจารย์
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากการ

ตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2559 

แนวทาง/การพัฒนา

ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 

ผลการ

ปรับปรุง 

ประจ า

หลักสูตรมี

ผลงานวิจัย

เผยแพร่ในการ

ประชุมระดับ

นานาชาติ

เพิ่มขึน้ 

8. หลักสตูรมี

อาจารย์

ประจ า

หลักสูตรครบ 

5 ท่าน 

องคประกอบ

ที่ 5 

หลักสูตร 

การเรียน

การสอน 

การประเมิน 

ผูเรียน 

หลักสูตรมีการประเมิน

กระบวนการท างาน แต่เป็น

การประเมินที่ยังไม่เป็น

รูปธรรมชัดเจน และพบว่า

ยังไม่มีการปรับปรุง

กระบวนการท างาน จึงควร

พัฒนากระบวนการท างาน

ให้ชัดเจน มีการปรับปรุงและ

พัฒนากระบวนการท างาน

จากผลการประเมินให้มีผล

การปรับปรุงเห็นชัดเจนเป็น

รูปธรรม และพัฒนาให้เป็น

แนวทางปฏิบตัิที่ด ี โดยม ี

หลักฐานเชิงประจักษ์ยืนยัน

ที่กรรมการผูต้รวจประเมิน

สามารถให้เหตุผลอธิบาย

การเป็นแนวปฏิบัติทีด่ีได้

ชัดเจน 

 

ในการประชุมสาขาวิชา 

คณะกรรมการประจ า

หลักสูตรจดัใหม้ีการ

ประเมินระบบและกลไก

หลักสูตร การเรียนการ

สอน ตลอดจนการ

ประเมินผูเรียน 

 

คณะกรรมการ

ประจ า

หลักสูตรและ

อาจารย์

ประจ า

สาขาวิชา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. อาจารย์

ประจ า

สาขาวิชาได้

แนวทาง

ปรับปรุง

เนื้อหาสาระใน

รายวิชาของ

สาขา 

2.อาจารย์

ผู้สอนได้

แนวทางในการ

ปรับปรุงมคอ.

3เพื่อให้

สอดคลอ้งกับ

ความต้องการ

ของ

ตลาดแรงงาน

มากขึน้ 
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องค์ประกอบ ข้อเสนอแนะจากการ

ตรวจประเมิน 

ปีการศึกษา 2559 

แนวทาง/การพัฒนา

ปรับปรุง 

ผู้รับผิดชอบ

ด าเนินการ 

ผลการ

ปรับปรุง 

องคประกอบ

ที่ 6 สิ่ง

สนับสนุน

การเรียนร ู

พัฒนาสิ่งสนับสนนุการ

เรียนรูใ้ห้เป็นแนวทางปฏิบัติ

ที่ดี โดยมีหลักฐานเชิง

ประจักษ ์ยืนยันที่กรรมการ

ผู้ตรวจประเมินสามารถให้

เหตุผลอธิบายการเป็นแนว

ปฏิบัติที่ดไีด้ชัดเจน 

ในการประชุมสาขาวิชา 

คณะกรรมการประจ า

หลักสูตรจดัใหม้ีการ

พูดคุยเพื่อแบ่งปันแนวทาง

และการน าเทคโนโลยีและ

แหล่งสนับสนุนการเรีนรู้

ต่างๆ มาใช้ในการจัดการ

เรียนการสอนของอาจารย์

แต่ละท่าน เพือ่เป็นการ

แลกเปลี่ยนเพิม่เติม

ความรูร้ะหว่างอาจารย์แต่

ละท่าน เพื่อช่วยให้

อาจารยไ์ด้แนวทางใหม่ๆ

ในการสนับสนนุและ

ส่งเสรมิการเรียนรูข้อง

นักศึกษาที่ตนเอง

รับผดิชอบ 

คณะกรรมการ

ประจ า

หลักสูตรและ

อาจารย์

ประจ า

สาขาวิชา 

 

 

1. พืน้ที่เก็บ

ข้อมูลบน

อินเตอรเ์นต 

(Google Drive) 

ของสาขาวิชา 

เพื่อให้อาจารย์

ได้แบ่งปัน

ข้อมูล ความรู ้

และ 

แหล่งสนันสนนุ

การเรียนรูท้ี่

สามารถ

น ามาใช้พัฒนา

นักศึกษาใน

สาขาวิชาได ้

2.  จัดท า

โครงการต่าง 

ๆ เพื่อช่วย 

พัฒนาและ

ส่งเสรมิการ

เรียนรูข้อง

นักศึกษา เช่น 

โครงการ 

Business 

English in 

Careers 

และ โครงการ 

B.E. Job Fair 
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1.3 วิธีการประเมนิ 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้น ๆ 

ก าหนดขึน้ 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบคุณภาพว่า

เป็นไปตามเกณฑ์และได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้ 

 3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้เกิดการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 - การเตรยีมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้และองค์ประกอบการประกันคุณภาพ

การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานข้อมูลเพิ่มเติมโดย 

 - สังเกตจากสภาพจรงิด้วยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณ์และจดบันทึก 

 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 - อาจารย์ผูส้อน 

 - บุคลากรและเจ้าหน้าที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑติ/ศิษย์เก่า 

 - ผู้ใชบ้ัณฑติ 

 - ศึกษาจากเอกสาร 
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ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบรหิารหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่าน  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ผ่าน   

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน   

ผลการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 

ผ่าน 3 ข้อ   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

119.60 คะแนนเฉลี่ย 4.60 
4.60 

 

26  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี 79 รอ้ยละ 100.00 
5.00 

 

79  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา มีการด าเนนิงาน 3  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา มีการด าเนนิงาน 3  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศกึษา มีการด าเนนิงาน 3  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ มีการด าเนนิงาน 3  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์

 4.2.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒปิรญิญาเอก 1 รอ้ยละ 20 5  

5 

 4.2.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
0 รอ้ยละ 0 

0 
 

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 10.0 รอ้ยละ 200 5  

5  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2 3.33  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ มีการด าเนนิงาน 4  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีการด าเนนิงาน 4  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการด าเนนิงาน 3  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรยีน มีการด าเนนิงาน 3  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

มกีารด าเนนิการ 

รอ้ยละ 100 

  

  2) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

มีการด าเนนิการ   

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์

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

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนนิการ   

  4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ

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

ภายใน 30 วัน หลังสิน้สดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนนิการ   

  5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

มีการด าเนนิการ   

  6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่

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

ในแต่ละปีการศึกษา 

มกีารด าเนนิการ   

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

มีการด าเนนิการ   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรือ

สัดส่วน) ตัวหาร 

  8) อาจารย์ใหม ่(ถา้มี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

มีการด าเนนิการ   

  9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรอื

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

มีการด าเนนิการ   

  10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรอืวิชาชพี ไมน่้อยกวา่ร้อยละ 50 ตอ่ปี 

- -  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.42 

  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไมน่้อย

กวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจ เท่ากับ 4.60 

  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้5.4 ผ่าน 11 ขอ้  

คดิเป็นร้อยละ 100 

5  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ มีการด าเนนิการ 4  

รวมคะแนนเฉลี่ย 13 ตัวบง่ชี้ 3.69 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

 ข้อเสนอแนะภาพรวมทุกองค์ประกอบ 

- ในการรายงานผลการด าเนินงาน ควรประเมินกระบวนการด าเนินงานตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. และพิจารณาปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

- 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- 

 

 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

-  

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 

 

 

 



21 
 

องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- อาจารยม์ีการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ และมีงานวิจยัที่ได้รับการจดสิทธิบตัร 

 

    2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

 

- ควรส่งเสรมิและสนับสนนุใหอ้าจารย์ตีพมิพ์บทความวิจยัในวารสารวชิาการในฐานข้อมลู TCI และในวารสารวิชาการระดับนานาชาต ิ

- ควรส่งเสรมิและสนับสนนุใหอ้าจารยไ์ด้ศึกษาต่อรวมทัง้การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ควรระบุการฝึกปฏิบัติใน มคอ.3 และมคอ.5 ให้ชัดเจนและมีการก ากับติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงแกไ้ขให้ชัดเจน 

- การทวนสอบตอ้งระบใุห้ชัดเจนถงึวิธีการทวนสอบและน าผลประเมินการทวนสอบใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอน 

- ควรระบุให้ชัดเจนเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยที่ได้ด าเนินการแล้ว 

 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 

 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- 

 

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- 

 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 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 - - 4.80 4.80 ระดับคุณภาพดมีาก 

3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 3.44 - - 3.44 ระดับคุณภาพด ี

5 4 4.00 3.67 - 3.75 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

รวม 13 7 4 2   

คะแนนเฉลี่ย 3.33 3.75 4.80 3.69 ระดับคุณภาพด ี

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพด ี ระดับคุณภาพด ี ระดับคุณภาพดมีาก   
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจประเมิน 



27 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 



29 
 

 



30 
 

 



31 
 

 



32 
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ภาพประกอบ 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ประจ าปกีารศึกษา 2560 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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