
 

 
 

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน (ระดบัหลกัสูตร) 
ประจ าปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล  
คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์   

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  พษิณุโลก 
วนัที่ 18  มิถุนายน  2563 

 
 



1.   บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก  ได้รับการประเมินคุณภาพภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2562  (site visit)  เม่ือวนัท่ี 18  มิถุนายน 2563 โดยใช้เกณฑ์การประเมิน จ านวน 6 
องคป์ระกอบ 13 ตวับ่งช้ี ตามระบบประกนัคุณภาพภายใน ระดบัหลกัสูตรของ สกอ.โดยมีผลการประเมิน
ดงัต่อไปน้ี 
 หลกัสูตรเป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพระดบัดี (3.31 คะแนน) ดา้นปัจจยัน าเขา้ ไดคุ้ณภาพ
ระดบัปานกลาง ผลการประเมิน 2.86  คะแนน ดา้นกระบวนการ ไดคุ้ณภาพระดบัดี ผลการประเมิน 
3.50 คะแนน และดา้นผลผลิตและผลลพัธ์ ไดคุ้ณภาพระดบัดีมาก  ผลการประเมิน 4.49  คะแนน 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตรรายองคป์ระกอบ 6 องคป์ระกอบ มีผลการ
ประเมินดงัน้ี 
องคป์ระกอบท่ี 1 การก ากบัมาตรฐาน ผลการประเมิน ผา่นเกณฑก์ารประเมิน 
องคป์ระกอบท่ี 2 บณัฑิต  ผลการประเมิน 4.49  คะแนน ไดคุ้ณภาพระดบัดีมาก 
องคป์ระกอบท่ี 3 นกัศึกษา ผลการประเมิน 3.33  คะแนน ไดคุ้ณภาพระดบัดี 
องคป์ระกอบท่ี 4 อาจารย ์ผลการประเมิน 2.33 คะแนน ไดคุ้ณภาพระดบัปานกลาง 
องคป์ระกอบท่ี 5 หลกัสูตร การเรียนการสอนและการประเมินผูเ้รียน ผลการประเมิน 3.50 คะแนน 
ไดคุ้ณภาพระดบัดี 
องคป์ระกอบท่ี 6 ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ ผลการประเมิน 3.00 คะแนน ไดคุ้ณภาพระดบัปานกลาง 
 
2.  รายนามคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 ตามค าสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  พิษณุโลก ท่ี 50/2563 เ ร่ืองแต่งตั้ ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลกัสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562  ลงวนัท่ี 15 เดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อท าหน้าท่ีประเมิน
คุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ของหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการ
ส่ือสารสากล  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก  ใน
วนัท่ี 18  เดือนมิถุนายน  พ.ศ. 2563  ดงัน้ี 
 

 1) รศ.ดร.ณฏัฐิรา ทบัทิม    ประธานกรรมการ 
 2) อาจารย ์ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน             กรรมการ 
 3) อาจารย ์ดร.ประเทียบ  พรมสีนอง                      กรรมการ 
 4) อาจารย ์ดร.โสภณา   ส าราญ เลขานุการ 



3.   วตัถุประสงค์ของการประเมิน 
1)   เสริมสร้างความตระหนกัต่อการพฒันาคุณภาพการด าเนินงาน 
2) เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลการด าเนินงานตามระบบและกลไกการประกนั

คุณภาพ 
3) เพื่อใหท้ราบจุดอ่อน จุดแขง็ โอกาส อุปสรรค เพื่อสนบัสนุนการพฒันาคุณภาพอยา่งต่อเน่ือง 
4) เพื่อตรวจสอบผลการด าเนินงานตาม KPIs และยืนยนัความมีคุณภาพของการด าเนินงาน

ปัจจุบนั 
 

4. วนัทีท่ าการประเมิน 
 18   มิถุนายน  พ.ศ. 2562 
 

5.  สถานทีท่ าการประเมิน 
 ณ หอ้ง 1423  อาคารวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก      
 
6.   ความเป็นมาของหลกัสูตร  
รหัสหลกัสูตร 25481961102644 
 

ในยคุท่ีโลกไร้พรมแดน การด าเนินธุรกิจระหวา่งประเทศท่ีมีการแข่งขนัสูง องคก์รธุรกิจขนาดใหญ่
ตอ้งการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขนั ส่งผลให้ส่วนแบ่งทางการตลาดขององคก์รไม่ไดมี้อาณาเขต
เฉพาะในประเทศหรือในภูมิภาคเช่นท่ีเคยเป็นมา แต่เป็นการแข่งขนัในตลาดระดบัโลก ดงันั้น องคก์รธุรกิจ
ในปัจจุบนัจึงเป็นองค์กรนานาชาติท่ีประกอบด้วยพนักงานหลายเช้ือชาติภาษา และวฒันธรรม ท่ีตอ้งใช้
ภาษาในการติดต่อส่ือสารและท ากิจกรรมทางธุรกิจทั้งภายในองคก์รและระหวา่งองคก์ร  
 การด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไปท าให้สภาพการด าเนินชีวิตของประชาชนทัว่ไปเปล่ียนแปลงไปดว้ย 
ชนชาติต่างๆ ไดอ้พยพโยกยา้ยถ่ินฐานเพื่อไปแสวงหาความกา้วหน้าในประเทศอ่ืนส่งผลให้สังคมปัจจุบนั
เป็นสังคมพหุวฒันธรรม (Multiculturalism) ท่ีมีความหลากหลายทั้งภาษาและวฒันธรรม นอกจากน้ี การ
ส่ือสาร การเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและวฒันธรรมยงัผา่นส่ือประเภทต่างๆ ไปทัว่โลก อยา่งรวดเร็ว อิทธิพล
ของการด าเนินมาตรการทางการตลาดขององค์กรและความกา้วหน้าทางเทคโนโลยีท าให้คนในสังคมยุค
ใหม่ตอ้งรู้จกัท่ีจะยอมรับในความแตกต่าง ท าความเขา้ใจและกลัน่กรองขอ้มูลข่าวสารมากข้ึน  
 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารสากล ได้ด าเนินการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรเพื่อ
ตอบสนองพนัธกิจของมหาวิทยาลยั ท่ีตอ้งการผลิต “บณัฑิตนักปฏิบติั” สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ใน
วิชาชีพเพื่อเพิ่มศกัยภาพให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติ สามารถบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
ท างาน (Work-Integrated Learning) ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 



1. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 
มคอ 2 ปัจจุบัน หมายเหตุ 

พิษณุโลก 
1. นางกรรณิการ์ ประทุมโทน 
2. น.ส.สุรียพ์ร   ใหญ่สง่า  
3. น.ส.ตอ้งหทยั ทองงามข า 
4. น.ส.นฤภร ปาลวฒัน์วไิชย 
5. น.ส.ขวญักมล รักปรางค ์

พิษณุโลก 
1. นางกรรณิการ์ ประทุมโทน 
2. น.ส.สุรียพ์ร   ใหญ่สง่า  
3. น.ส.ตอ้งหทยั ทองงามข า 
4. น.ส.นฤภร ปาลวฒัน์วไิชย 
5. น.ส.ขวญักมล รักปรางค ์

ผา่นคณะกรรมการประจ าคณะคณะบริหารธุรกิจ
ฯ ประชุมคร้ังท่ี  86  (5/2559) ใหค้วามเห็นชอบ
เม่ือวนัท่ี  31 พฤษภาคม 2559  
ผา่นการพิจารณาจากท่ีประชุมสภาวชิาการคร้ังท่ี  
108 (ธค. 2559)  เม่ือวนัท่ี  1  ธนัวาคม2559   
ผา่นการเห็นชอบจากสภามหาวทิยาลยัคร้ังท่ี  
101 (1/2560) เม่ือวนัท่ี  6 มกราคม 2560 
ผา่นการรับทราบจากส านกังานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เม่ือวนัท่ี 7 มีนาคม 2562 

 
  



ตารางที ่1.1 แสดงรายช่ืออาจารย์ผู้รับผดิชอบหลกัสูตร คุณวุฒิ และผลงานทางวชิาการย้อนหลงั 5 ปี (ปีปฏิทิน 2557-2561) 
เขตพืน้ทีพ่ษิณุโลก 

ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ 
คุณวุฒิและ  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
สถานภาพ ผลงานทางวชิาการและผลงานวจิัย ย้อนหลงั 5 ปี 

1 อ.ตอ้งหทยั  ทองงามข า ศศ.ม. (ภาษาองักฤษ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

สายวิชาการ เลขท่ีต  าแหน่ง 632 

ตอ้งหทยั ทองงามข า, นฤภร ปาลวฒัน์วิไชย, และขวญักมล รักปรางค.์ (2015). “Development 

of English Language Potentiality of RMUTL First Year Students by English 

Online Learning Tell Me More Program” รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 6 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน. 

1-3 กนัยายน 2558. หนา้ 7-15. 

2 อ.กรรณิการ์ ประทุมโทน กศ.ม. (ภาษาองักฤษ) 

มหาวิทยาลยันเรศวร   

ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

สายวิชาการ เลขท่ีต  าแหน่ง 785 

กรรณิการ์ ประทุมโทน. (2559). “ภาพลกัษณ์มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา พิษณุโลก

ในมุมมองของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ในจงัหวดัพิษณุโลก จงัหวดัสุโขทยัและจงัหวดัตาก”

ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ. 24-26 สิงหาคม 2559. หนา้ 468-469. 

3 อ.ขวญักมล รักปรางค ์ M.A. Applied Linguistics 

University of Southern Queensland 

พนกังานมหาวิทยาลยั 

สายวิชาการเลขท่ีต าแหน่ง 521017 

ตอ้งหทยั ทองงามข า, นฤภร ปาลวฒัน์วิไชย, และขวญักมล รักปรางค.์ (2015). “Development 

of English Language Potentiality of RMUTL First Year Students by English 

Online Learning Tell Me More Program” รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการระดบันานาชาติ 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 6 ณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน. 

1-3 กนัยายน 2558. หนา้ 7-15. 

4 อ.นฤภรปาลวฒัน์วิไชย กศ.ม. (หลกัสูตรและการสอน) 

มหาวิทยาลยันเรศวร  

พนกังานมหาวิทยาลยั 

สายวิชาการเลขท่ีต าแหน่ง 571049 

- Esteban, R, H. and Patawatwichai, N. (2016). “Analysis on the English Use at Workplaces 
among Students Who Attended Internships” In Proceedings of the 7th Rajamangala 

University of Technology International Conference (7th RMUTIC), Rajamangala 

University of Technology Krungthep, Thailand. August 24-25, 2016. 105 - 106. 



ล าดบั ช่ือ-นามสกลุ 
คุณวุฒิและ  

สถาบันที่ส าเร็จการศึกษา 
สถานภาพ ผลงานทางวชิาการและผลงานวจิัย ย้อนหลงั 5 ปี 

-Esteban, R, H. and Palawatwichai, N. (2018). “A Study of Students’ Ways & Perspectives 

toward the Use of Google Translate” In Proceedings of the ICELS 2018.  Suranaree University 

of Technology, August 3-4, 2018. p. 22-32 

5 อ.สุรียพ์ร   ใหญ่สง่า M.Ed. TEFL 

Sydney University Australia 

ขา้ราชการพลเรือนในสถาบนัอุดมศึกษา 

สายวิชาการ เลขท่ีต  าแหน่ง 759 

-สุรียพ์ร ใหญ่สง่า. (2559). “กลวิธีการแปลศพัทย์คุใหม่ในนวนิยายอาชญากรรมจากภาษาองักฤษ

เป็นภาษาไทย” ในรายงานสืบเน่ืองจากการประชุมวิชาการระดบัชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาช

มงคล คร้ังท่ี 6 สาขาศึกษาศาสตร์และสงัคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภูมิ 

ศูนยห์นัตรา จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา. วนัท่ี 22 มิถุนายน 2559. หนา้ 1-9.196 

-Yaisa-nga, S. (2016). “Effectiveness of 3-Phase Technology-Based TeachingMethodology”. 

In Proceedings of the 7thRajamangala University of Technology International Conference  

(7th RMUTIC), 99-100. Rajamangala University of Technology Krungthep, Thailand. August 

24-26, 2016 

 

 



7. วธีิการประเมิน 
 7.1 การวางแผนและการประเมิน  
  1)  ก่อนการประเมิน 

-   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในประชุมร่วมกนั เพื่อวางแผนการประเมิน และแจง้
ก าหนดการใหห้ลกัสูตรฯ ทราบ 

-   ศึกษารายงานการประเมินคุณภาพภายในของหลกัสูตร และตรวจสอบความถูกตอ้งของ
การรายงานขอ้มูลตามเกณฑ์การประเมิน 

-  ก าหนดการประเมินคุณภาพภายใน  
  2)  ระหว่างการประเมิน 

-  ด าเนินการประเมินตามก าหนดการ 
-  ตรวจสอบหลกัฐานตามผลการด าเนินงานท่ีแสดงในรายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
-  คณะกรรมการฯ ร่วมกนัสรุปผลการตรวจประเมิน และพิจารณายนืยนัผลคะแนนตาม

ขอ้มูลท่ีตรวจพบ 
  3)  หลงัการประเมิน 
   -  น าเสนอสรุปผลการประเมินดว้ยวาจาใหห้ลกัสูตรฯ ทราบ 
   -  จดัส่งรายงานผลการประเมินใหแ้ก่หลกัสูตร เม่ือเสร็จส้ินการประเมินฯ 
  
 7.2 วธีิการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล 
  1)   ศึกษารายงานประจ าปีการประเมินคุณภาพของหลกัสูตร 
  2)   ศึกษาเอกสารหลกัฐานท่ีใชป้ระกอบการรายงาน 
  3)   สัมภาษณ์  
   -  อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร/อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 
   - ตวัแทนอาจารยผ์ูส้อน (ถา้มี) 
   - ตวัแทนศิษยเ์ก่า (ถา้มี) 
   - ตวัแทนนกัศึกษา (ถา้มี) 
   - ตวัแทนผูป้ระกอบการ (ถา้มี) 
 
 
 
 
 



8.  ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
  หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล  คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา  พิษณุโลก  ตามตวับ่งช้ีของ สกอ. 6 องคป์ระกอบ 13 
ตวับ่งช้ี 
 
8.1  สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามองค์ประกอบ  ดังนี ้

องค์ประกอบ  คะแนน ผลการประเมนิ 
องคป์ระกอบท่ี 1 : การก ากบัมาตรฐาน  ผ่าน 
องคป์ระกอบท่ี 2 : บณัฑิต 4.49 ดมีาก 
องคป์ระกอบท่ี 3 : นกัศึกษา 3.33 ด ี

องคป์ระกอบท่ี 4 : อาจารย ์ 2.33 ปานกลาง 
องคป์ระกอบท่ี 5 : หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 3.50 ด ี
องคป์ระกอบท่ี 6 : ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 3.00 ปานกลาง 

คะแนนรวม 3.31 ด ี

 
8.2  ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
องค์ประกอบที ่1 การก ากบัมาตรฐาน  (ระดับปริญญาตรี : เกณฑ์ 5 ข้อ) 

ตวับ่งช้ี 
ผ่านเกณฑ์ / 
ไม่ผ่านเกณฑ์ 

ระบุเหตุผล 
หากไม่ผ่านเกณฑ์ 

1 จ านวนอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร   
2 คุณสมบติัอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร   
3 คุณสมบติัอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร   
4 คุณสมบติัอาจารยผ์ูส้อน   
10 การปรับปรุงหลกัสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีก าหนด   

รวมจ านวนข้อทีผ่่านเกณฑ์ 5  ข้อ 

 
สรุปผลการประเมิน 
   ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร    ไม่ผา่นเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตร 
 
 



ค่าคะแนนการประเมินคุณภาพภายใน หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษเพ่ือการส่ือสารสากล   
คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา  พษิณุโลก   

ประจ าปีการศึกษา 2562 

องค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมาย
ก าหนดไว้ 

ผลการด าเนินงานประเมนิตนเอง
โดยหลกัสูตร คะแนน

ประเมนิ
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานทีป่รับแก้โดย
กรรมการประเมนิ คะแนน

กรรมการ 
ตวัตั้ง/ตวัหาร 

ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

ตวัตั้ง/ตวัหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

องค์ประกอบที ่1 : การก ากบัมาตรฐาน 
1.1  การบริหารจดัการหลกัสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรท่ีก าหนดโดย สกอ.    ....5.... ขอ้ ผา่น   .....5... ขอ้ ผา่น 
องค์ประกอบที ่2 : บณัฑิต 
2.1  คุณภาพบณัฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ  - 

=  .....-.... 3.98 
- 

=  ....3.98..... 3.98 
- - 

2.2  (ระดบัปริญญาตรี) ร้อยละของบณัฑิตท่ีไดง้านท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 
 ภายใน 1 ปี  

 5*100 
=  ....5.00.... 5.00 

5*100 
=  ....5.00.... 5.00 

5 5 
2.2  (ระดบัปริญญาโท)  ผลงานของนกัศึกษาและผูส้ าเร็จการศึกษาในระดบั 
 ปริญญาโท ท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่  

 
- 

=  .....-..... - 
- 

=  ....-...... 
- 

- - - 

โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 
ค่าน า้หนัก 

ค่าน ้ าหนกั 0.10 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน ้ าหนกั 0.10 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน ้ าหนกั 0.20 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน ้ าหนกั 0.20 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน ้ าหนกั 0.40 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน ้ าหนกั 0.40 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน ้ าหนกั 0.80 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน ้ าหนกั 0.80 จ านวน ........   ผลรวม ........ 
ค่าน ้ าหนกั 1.00 จ านวน ........   ผลรวม .........  ค่าน ้ าหนกั 1.00 จ านวน ........   ผลรวม ........ 

   -   - 



องค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมาย
ก าหนดไว้ 

ผลการด าเนินงานประเมนิตนเอง
โดยหลกัสูตร คะแนน

ประเมนิ
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานทีป่รับแก้โดย
กรรมการประเมนิ คะแนน

กรรมการ 
ตวัตั้ง/ตวัหาร 

ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

ตวัตั้ง/ตวัหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่2  -  4.49 

องค์ประกอบที ่3 : นกัศึกษา 
3.1  การรับนกัศึกษา   - 3.00  - 3.00 

3.2  การส่งเสริมและพฒันานกัศึกษา   - 4.00  - 4.00 

3.3  ผลท่ีเกิดกบันกัศึกษา   - 3.00  - 3.00 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่3  -  3.33 

องค์ประกอบที ่4 : อาจารย์  
4.1 การบริหารและพฒันาอาจารย ์    - 4.00   - 3.00 
4.2  คุณภาพอาจารย ์(ค่าเฉลีย่จาก 4.2.1-4.2.3)    - 0.00    - 0.00 
 4.2.1 ร้อยละของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีมีคุณวฒิุปริญญาเอก   - 

=  0.00 

 

1*100 
=  5.00 

 

- 5 
 4.2.2  ร้อยละของอาจารยท่ี์ประจ าหลกัสูตรท่ีด ารงต าแหน่งทางวชิาการ  - 

=  0.00 
- 

=  0.00 
- - 

ผศ.  -  คน รศ.   -    คน ผศ.  -   คน รศ.   -   คน 
 4.2.3  ผลงานทางวชิาการของอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร  - 

=  0.00 
- 

=  0.00 
- - 

ค่าน ้ าหนกั 0.20 จ านวน ........   ผลรวม ....-... ค่าน ้ าหนกั ...-.... จ านวน ....-....   ผลรวม...-..... 
ค่าน ้ าหนกั 0.40 จ านวน ....-....   ผลรวม ....-... ค่าน ้ าหนกั ...-.... จ านวน ....-....   ผลรวม ....-.... 



องค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมาย
ก าหนดไว้ 

ผลการด าเนินงานประเมนิตนเอง
โดยหลกัสูตร คะแนน

ประเมนิ
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานทีป่รับแก้โดย
กรรมการประเมนิ คะแนน

กรรมการ 
ตวัตั้ง/ตวัหาร 

ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

ตวัตั้ง/ตวัหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

โปรดระบุ
จ านวน 
ในแต่ละ 
ค่าน า้หนัก 

ค่าน ้ าหนกั 0.60 จ านวน ....-....   ผลรวม....-..... ค่าน ้ าหนกั ...-.... จ านวน ....-.....   ผลรวม...-.... 
ค่าน ้ าหนกั 0.80 จ านวน ....-....   ผลรวม.. - ... ค่าน ้ าหนกั ...-.... จ านวน ....-.....   ผลรวม..-..... 
ค่าน ้ าหนกั 1.00 จ านวน ....-....   ผลรวม ...-..... ค่าน ้ าหนกั ...-.... จ านวน ....-.....   ผลรวม...-.... 

4.3  ผลท่ีเกิดกบัอาจารย ์   - 3.00  - 4.00 
เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่4  -  2.33 

องค์ประกอบที ่5 : หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมนิผู้เรียน  
5.1  สาระของรายวชิาในหลกัสูตร    - 3.00   - 3.00 
5.2  การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจดัการเรียนการสอน    - 3.00   - 3.00 
5.3 การประเมินผูเ้รียน    - 3.00   - 3.00 
5.4  ผลการด าเนินงานหลกัสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ ระดบัอุดมศึกษา   - 

- 5.00 
- 

- 
 

5.00 
 แห่งชาติ - -  

 ตามท่ีระบุใน มคอ.2 =  .....11......  ขอ้ ตามท่ีระบุใน มคอ.2 =  .....11......  ขอ้  
ท าได ้

..11... ขอ้ 
ท าไม่ได ้
..... ขอ้ 

ขอ้ท่ีท าไม่ได ้
ขอ้…..... 

ท าได ้
..11... ขอ้ 

ท าไม่ได ้
..... ขอ้ 

ขอ้ท่ีท าไม่ได ้
ขอ้…..... 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่5  -  3.50 

องค์ประกอบที ่6 : ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้  
6.1  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้    - 4.00   - 3.00 



องค์ประกอบ/ตวับ่งช้ี 
เป้าหมาย
ก าหนดไว้ 

ผลการด าเนินงานประเมนิตนเอง
โดยหลกัสูตร คะแนน

ประเมนิ
ตนเอง 

ผลการด าเนินงานทีป่รับแก้โดย
กรรมการประเมนิ คะแนน

กรรมการ 
ตวัตั้ง/ตวัหาร 

ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

ตวัตั้ง/ตวัหาร 
ผลลพัธ์,(%) ,
สัดส่วน, ข้อ 

เฉลีย่คะแนน องค์ประกอบที ่6  -  3.00 

  คะแนนเฉลีย่ (13 ตวับ่งช้ี) - คะแนนเฉลีย่ (13 ตวับ่งช้ี) 3.31 

ระดบัคุณภาพ - ระดบัคุณภาพ ด ี
 
  



ตารางการวเิคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลกัสูตร 
 

องค์ประกอบ  
คะแนน
ผ่าน 

จ านวน 
ตวับ่งช้ี 

จ านวนตวับ่งช้ี  
ผลการประเมนิ 

ปัจจยัน าเข้า  กระบวนการ  ผลผลติ คะแนนเฉลีย่ 

1.  การก ากบัมาตรฐาน  ได้มาตรฐาน 

2.  บณัฑิต 

คะ
แน

นเ
ฉลี่

ยข
อง
ทุก

ตวั
บ่ง

ชี้ใ
น

อง
คป์

ระ
กอ

บที่
 2-

6 
   

2   4.49 4.49 ดีมาก 
3.  นกัศึกษา 3 3.33   3.33 ด ี

4.  อาจารย ์ 3 2.33   2.33 ปานกลาง 

5.  หลกัสูตรการเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 4 3.00 3.67  3.50 ด ี

6.  ส่ิงสนบัสนุนการเรียนรู้ 1  3.00  3.00 ปานกลาง 

รวม 13 2.86 3.50 4.49 3.31 ด ี

ผลการประเมนิ  ปานกลาง ดี ดีมาก  
 
 



 

สรุปการให้ข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการประเมินฯ 

 
ข้อเสนอแนะรายองค์ประกอบ 
องค์ประกอบที ่1  การก ากบัมาตรฐาน 
 

จุดเด่น 
- อตัราการคงอยูข่องอาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีคงท่ีท าใหก้ารพฒันา

หลกัสูตรสาขาวชิามีความต่อเน่ือง 
จุดทีค่วรพฒันา 

- การวางแผนพฒันาอาจารยเ์พื่อเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ และการพฒันาอาจารยเ์พื่อให้สามารถ
รับภาระงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานสอน (งานบริการวชิาการ) ยงัไม่ชดัเจน ทั้งน้ีควรท าแผน
เฉพาะการส่งเสริมเพื่อใหอ้าจารยมี์ผลงานทางวชิาการ 

 
องค์ประกอบที ่2 บัณฑิต 
 

จุดเด่น 
 - 
 

จุดทีค่วรพฒันา 
-         ระบบการจดัเก็บควรใขอ้มูลทั้งในของส่วนกลางมหาวทิยาลยั และขอ้มูลของหลกัสูตรเพื่อเป็น  

การทานสอบซ่ึงกนัและกนั 
 
องค์ประกอบที ่3  นักศึกษา 
 

จุดเด่น 
- การพฒันาทกัษะในศตวรรษท่ี 21 มีการระบุเป้าหมายการพฒันาด้านภาษา มีโครงการ และการ

วดัผลสัมฤทธ์ิอยา่งชดัเจน เห็นผลเป็นรูปธรรม คือ ผลการสอบวดัความสามารถทางภาษา  

จุดทีค่วรพฒันา 
-          

  
 
 
  



 

องค์ประกอบที ่4  อาจารย์ 
 

จุดเด่น 
- อตัราการคงอยูข่องอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรและอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีคงท่ีท าใหก้าร

พฒันาหลกัสูตรสาขาวชิามีความต่อเน่ือง  
จุดทีค่วรพฒันา 

- การวางแผนพฒันาอาจารยเ์พื่อเขา้สู่ต าแหน่งทางวชิาการ และการพฒันาอาจารยเ์พื่อให้สามารถ
รับภาระงานอ่ืน ๆ นอกเหนือจากงานสอน (งานบริการวชิาการ) ยงัไม่ชดัเจน ทั้งน้ีควรท าแผน
เฉพาะการส่งเสริมเพื่อใหอ้าจารยมี์ผลงานทางวชิาการ 

 
องค์ประกอบที ่5 หลกัสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 
 

จุดเด่น 
-   

จุดทีค่วรพฒันา  
- ปรับหลกัสูตรหรือรายวิชาให้ยืดหยุน่รับกบัความตอ้งการการเรียนท่ีหลากหลายของผูเ้รียน ทั้ง

ระยะสั้ นในรูปแบบ non-degree ร่วมถึงการท าความร่วมมือกบัสถานประกอบการ เพื่อชูจุด
น าเสนอใหม่ของหลกัสูตรใหแ้ตกต่างจากสถาบนัอ่ืนและใหส้ะทอ้นอตัลกัษณ์ของ มทร. 
  

 
องค์ประกอบที ่6  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
 

จุดเด่น 
-   

จุดทีค่วรพฒันา  
- กระบวนการน าผลการประเมินความพึงพอใจของนกัศึกษาและอาจารยต่์อส่ิงสนบัสนุนการ

เรียนรู้ยงัไม่ชดัเจน 
  



 

ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพภายใน   ประจ าปีการศึกษา 2562 ระดับหลกัสูตร (Site visit) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  สาขาวชิาภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล   
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์   

วนัท่ี 18  มิถุนายน  2563 
ณ หอ้ง 1423  อาคารวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 

   
เวลา กจิกรรม รายช่ือคณะกรรมการ 

08.30 – 09.00 น. -  ลงทะเบียน 1. รศ.ดร.ณฏัฐิรา ทบัทิม     : ประธานกรรมการ 
2. ดร.ยรรยง  เฉลิมแสน      : กรรมการ 
3. ดร.ประเทียบ  พรมสีนอง  : กรรมการ 
4. ดร.โสภณา      ส าราญ     : เลขานุการ              

09.00 – 10.00 น. - ประธานหลกัสูตร กล่าวตอ้นรับ 
-  ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ กล่าวช้ีแจง
วตัถุประสงคข์องการประเมินและแนะน าทีมงานฯ 
- คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประชุมกลุ่มยอ่ย 

10.00 – 12.00 น. - คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาเอกสาร หลกัฐาน 
สนทนาแลกเปล่ียนกบัประธานหลกัสูตรและอาจารย์
ประจ าหลกัสูตร ตามรายองคป์ระกอบ 1-6   

12.00 – 13.00 น. -  พกัรับประทานอาหาร 
13.00 – 15.00 น. -   คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ศึกษาเอกสาร 

หลกัฐาน สนทนาแลกเปล่ียนกบัประธานหลกัสูตรและ
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตามรายองคป์ระกอบ 1-6 (ต่อ) 

15.00 – 16.30 น. -  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
รายงานผลการตรวจอยา่งไม่เป็นทางการโดยวาจา 

     
****  รับประทานอาหารวา่ง ระหวา่งการตรวจ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

ภาพประกอบการตรวจประเมิน 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
      

 


