รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ประจาปีการศึกษา 2557
วันที่รายงาน 17 กรกฎาคม 2558
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว
่ ไป
รหัสหลักสูตร 25491911107026
อาจารย์ประจาหลักสูตร
มคอ. 2

1. ผศ.ปวีณ์ณัส ศิริจารุวงศ์
2. ผศ.ปภาวี วงษ์วรพนิต
3. นางสุดทัย ครูส่ง
4. นางสาวเยาวเรศ เกตุแก้ว
5. นายภูริพันธ์ เลิศโอภาส
6. นางรัชดา รัตนสิน
7. นางสาวเบญจพร มีพร้อม

ปัจจุบนั

หมายเหตุ
(ว.ด.ป.ที่แต่งตั้ง/เปลี่ยนแปลงพร้อมเหตุผล)

1. ผศ.ปวีณ์ณัส ศิริจารุวงศ์
2. ผศ.ปภาวี วงษ์วรพนิต
3. นางสุดทัย ครูส่ง
4. นางสาวเยาวเรศ เกตุแก้ว
5.*ดร.ธวัชชัย ใจศิริ
แทน นายภูริพันธ์ เลิศโอภาส
(*ประธานหลักสูตร)
เกษียณอายุราชการ
ลาออกเพื่อไปศึกษาต่อ

คุณวุฒิและตาแหน่งอาจารย์ประจาหลักสูตร
ชื่อ-นามสกุล

1. ผศ.ปวีณ์ณัส ศิริจารุวงศ์
2. ผศ.ปภาวี วงษ์วรพนิต
3. นางสุดทัย ครูส่ง

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

4. นางสาวเยาวเรศ เกตุแก้ว

อาจารย์

5.*ดร.ธวัชชัย ใจศิริ

อาจารย์

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

คุณวุฒิ-สาขา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตภาษาศาสตร์
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การ
สอนภาษาอังกฤษ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต การ
แปลอังกฤษ ไทย
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ภาษาศาสตร์ประยุกต์
D.Ed. Teaching English
to Speakers of Other
Languages

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2530

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2539

มหาวิทยาลัยรามคาแหง

2546

สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
University of South
Australia

2543
2554
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อาจารย์ผู้สอน
ชื่อ-นามสกุล

ศ.ดร.มณีรัตน์ สวัสดิวัตน์ ณ
อยุธยา
รศ.วัชรพร นิ่มนวล
ผศ.ดร.กมลนัทธ์ ธรรมรักขิตกุล
ผศ.ดร.พรพิมล ฮาตระวัง
ผศ.อารี ทองฤทธิ์

ตาแหน่งทาง
วิชาการ
ศาสตราจารย์
รองศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
อาจารย์

คุณวุฒิ/สาขา
Ph.D. Higher Education

สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
Oklahoma State
University
University of Leeds, UK

M.Ed. Teaching English to
Speakers of Other Languages
Ph.D. Teaching English to
University of Salford, UK
Speakers of Other Languages
Ph.D. International Studies RMIT University/Australia
คม. การสอนภาษาอังกฤษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Leeds, UK

นายบรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย์
นายวิฑูร ตั้งพงษ์
นายภูริพันธ์ เลิศโอภาส

อาจารย์

Ph.D. Teaching English to
Speakers of Other Languages
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์

อาจารย์

ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์

มหาวิทยาลัยศิลปากร

นางปัญฑริการ์ สายเงิน
นางรสสุคนธ์ สงคง
นางสาวสุลกัณยา บุณยโยธิน

อาจารย์

ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ
คม. การสอนภาษาอังกฤษ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์

อ.ม. ภาษาศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อาจารย์

M.Phil. Linguistics

นางกัญญาวีร์ ขจรไชยกุล

อาจารย์

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์

นายมนต์ชาตรี เกตุมุณี

อาจารย์

นางสาวเบญจพร มีพร้อม

อาจารย์

นายกุมุท พุทธานุ
นางขนิษฐา บัวโทน

อาจารย์

ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาต่างประเทศ
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
ศศ.ม. การแปลอังกฤษ ไทย

Jawaharlal Nehru
University, India
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์

ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร

นางสาวปยนุช สวัสดิโยธิน
นางสาวชนกนาถ จีนศรี

อาจารย์

ศศ.ม.ภาษาศาสตร์ประยุกต์

อาจารย์

นางสาวสุอาสาฬห สุวรรณเทพ

อาจารย์

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ

ดร.ฐิตาภา สินธุรัตน์

อาจารย์

ศศ.ด. ภาษาอังกฤษ

นายพิเชษฐ์ เลิศวรรัตติกุล

อาจารย์

ดร.ปาริชาต คลื่นสุวรรณ

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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นายรัฐบูรณ์ ชายผา
นางสาวประภาพร เล็กดารงค์ศักดิ์

อาจารย์

ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

อาจารย์

ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร

นางสาวนฤมล พึ่งแก้ว
นางสาวพุทธนาถ สวัสดิ์โยธิน
นายนิกร เทพทอง

อาจารย์

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์
สถาบันราชภัฎพระนคร

อาจารย์

ศศ.บ. ภาษาฝรั่งเศส

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์

นายธันยพงศ์ ปานอาไพ
นายก้องเกียรติ คุณาสถิตชัย

อาจารย์

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการ
สื่อสารนานาชาติ
อม. ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

นางสาวกนกวรรณ ดาบส

อาจารย์

นางสาวจิรัชยา บุณประสงค์

อาจารย์

นางสาววัลลภาภรณ์ สอนบุญตา

อาจารย์

ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ
คม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ
ศศ.ม. ภาษาอังกษเพื่อ
วัตถุประสงค์เฉพาะ
กศ.ม. ภาษาศาสตร์การศึกษา

นางสาวสิตา สิทธิรณฤทธิ์

อาจารย์

นางสาวภารณี เผือกจิตร

อาจารย์

นายลอเรนซ์ ฮอนคิส พลาตัน

อาจารย์

Miss Geraldine Reorizo

อาจารย์

Miss Arlene Regato

อาจารย์

Mr. Andrew Squires

อาจารย์

อาจารย์

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้าน
จอมบึง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
โรฒ
M.A. Teaching English to
University of Sunderland,
Speakers of Other Languages
UK
ศศ.ม. การสอนภาษาอังกฤษเป็น
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ศศ.ม.การสอนภาษาอังกฤษเป็น
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิ
ภาษาต่างประเทศ
โรฒ
B.Ed. Biology
University of Nueva
Caceres, Philippines
B.A. English
Philippine Normal
University
B.A. Leisure Management University of Manchester,
UK

อาจารย์พิเศษ
ชื่อ-นามสกุล

1. นางนัฐชนัญ เหมสุจิ
2. นางสาวอรพินท์ ไกรสร
3. นางจารุวรรณ์ งามทรัพย์
ทวีคูณ
4. Mr. Bin Bin Feng

ตาแหน่งทาง
คุณวุฒิ-สาขา
สถาบันทีส่ าเร็จการศึกษา
วิชาการ
อาจารย์
ศศ.ม. ภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
อาจารย์

ศศ.บ. ภาษาจีน

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อาจารย์

ศศ.บ. ภาษาญี่ปุ่น

อาจารย์

ศษ.ม. บริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ บพิตพิมุข จักรวรรดิ
มหาวิทยาลัยบูรพา

เอกสารหมายเลข 1.1.1.1 เล่ม มคอ. 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฉบับปรับปรุง 2554
เอกสารหมายเลข 1.1.1.2 รายงานบุคลากร
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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สถานที่จัดการเรียนการสอน อาคารเรียนและปฏิบัติการคณะศิลปศาสตร์ (ตึก 9 ชั้น) และ อาคารบรรยายรวม
คณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย จานวนห้องบรรยาย 16 ห้อง / จานวนห้องปฏิบัติการทางภาษา 10 ห้อง ศูนย์
การเรียนรู้ด้วยด้วยตนเอง 1 ห้อง (เอกสารหมายเลข 6.1.1.1 สรุปอาคารและสถานที)่
การกากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน
เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
1

2

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร มีทั้งหมด 5 คน
ตาแหน่งทางวิชาการ
วุฒิการศึกษา

อาจารย์

ผศ.

รศ.

ศ.

ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก

0
2
1

0
2
0

0
0
0

0
0
0

(อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1.1 และ 1.1.1.2)
 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล)...............................................................................................
คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
อาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
ไม่ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอนอย่างน้อย 2 คน คือ
1. ชื่อ ดร.ธวัชชัย ใจศิริ คุณวุฒิ D.Ed. สาขา Teaching English to Speakers of Other
Languages ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
2. ชื่อ ผศ. ปภาวี วงษ์วรพนิต คุณวุฒิ ศศ.ม. สาขา การสอนภาษาอังกฤษ ตาแหน่งทางวิชาการ
ผู้ช่วยศสาสตราจารย์
และอาจารย์ประจาหลักสูตร อีก 3 คน คือ
3. ชื่อ ผศ. ปวีณ์ณัส ศิริจารุวงศ์ คุณวุฒิ ศศ.ม. สาขาภาษาศาสตร์ ตาแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์
4. ชื่อ อาจารย์สุดทัย ครูส่ง คุณวุฒิ ศศ.ม. การแปล ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
5. ชื่อ อาจารย์เยาวเรศ เกตุแก้ว คุณวุฒิ ศศ.ม. ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ตาแหน่งทางวิชาการ อาจารย์
(อ้างอิงตามเอกสารหมายเลข 1.1.1.1 และ 1.1.1.2)
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล)...............................................................................................


รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนด
ผลการดาเนินงาน
รอบระยะเวลา
หลักสูตร
หลักสูตรเดิม

หลักสูตรปัจจุบัน

ปี พ.ศ. ที่ใช้
ปี พ.ศ. ที่ครบรอบ
การพิจารณา
(เริ่มต้น – สิ้นสุด)
ปรับปรุง
2549-2553
2554
สภาวิชาการอนุมัติหลักสูตร
ปรับปรุง ในคราวประชุม
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
หลักสูตรปรับปรุง ในคราว
ประชุมครั้งที่ 4/2554
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554
2554-ปัจจุบัน

2558

ปัจจุบันเป็นการใช้หลักสูตร
ปีที่ 4 ของรอบระยะเวลา

กระบวนการปรับปรุงหลักสูตร ดาเนินการดังนี้
กระบวนการ

ผลการดาเนินงาน
(อธิบายผลการดาเนินงานในแต่ละกระบวนการ)
1. แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรฯ 1. มีการแต่งตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย
อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกโดยมีอาจารย์ในสาขาฯ
ทั้งหมดเป็นกรรมการ และมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 2 ท่าน
2. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรเพื่อจัดทาร่าง
หลักสูตร โดยมีข้อมูลประกอบการจัดทาร่างหลักสูตร และมี
ข้อมูลประกอบการจัดทาหลักสูตรดังนี้ คือ ผลสารวจ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต ผลการ
ดาเนินงานของหลักสูตรที่ผ่านมาความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต รายงาน
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิต
3. แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ปรับปรุงหลักสูตรซึ่งเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพ
- วิพากษ์หลักสูตร
- นาผลการวิพากษ์มาปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการประจาคณะพิจารณาหลักสูตร
กรณีมีการปรับแก้ดาเนินการปรับตามมติที่ประชุม
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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เกณฑ์การประเมิน/ผลการดาเนินงาน
2. วิเคราะห์ความต้องการใช้บัณฑิต/
ความต้องการใช้บัณฑิต/ตลาดแรงงาน.....................................
ตลาดแรงงาน ความพร้อมของคณะ
ความพร้อมของคณะ………………………………………………………..
คู่แข่ง และจุดเด่นของหลักสูตร
คู่แข่ง………………………………………………………………………………
เพื่อจัดทากรอบแนวคิด
จุดเด่นของหลักสูตร………………………………………………………….
3. จัดทา (ร่าง) หลักสูตร มคอ. 2 และ
จัดทา สมอ.02 ส่ง สวท. เพื่อนาส่ง สกอ. เพื่อรับทราบการให้
เสนอ สวท. ตรวจสอบ (ร่าง) หลักสูตร ความเห็นชอบหลักสูตร
4. สวท. นาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อ
นาเสนอมหาวิทยาลัยผ่าน สวท.
คณะกรรมการบริหารวิชาการและวิจัย
5. สวท. นาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อ
สภาวิชาการ
6. สวท. นาเสนอ (ร่าง) หลักสูตรต่อ
รับเอกสารการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร
คณะกรรมการด้านหลักสูตรและการ
จาก สกอ.
เรียนการสอน ของสภามหาวิทยาลัย
7. สวท. แจ้งสานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อรับทราบและ
ให้ความเห็นชอบ

ได้แจ้งสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อ
รับทราบและให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2554

เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
 ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด (ระบุเหตุผล)...............................................................................................


12 การดาเนินงานให้เป็นไปตามตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการ
สอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ผลการดาเนินงาน
มีการดาเนินงานครบถ้วนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติข้อ 1-5
เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับเกณฑ์
ผลการดาเนินงานและเอกสารอ้างอิง/
หลักฐาน
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์
กรรมการประจาหลักสูตรจานวน 5 คน คิด 
เป็นร้อยละ 100 ได้มีการประชุมอาจารย์
ประจาหลักสูตรปีละ 2 ครั้ง ในภาคเรียนที่ 1
และภาคเรียนที่ 2 เพื่อวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร (เอกสาร
หมายเลข 5.4.1.1 รายงานการประชุม
กรรมการประจาหลักสูตร)

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) ฉบับ
มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน ปรับปรุง 2554 ได้ผ่านความเห็นชอบจาก
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานและเอกสารอ้างอิง/
(Key Performance Indicators)
หลักฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ สกอ. วันที่ 10 ตุลาคม 2554 และมีหนังสือ
มาตรฐานคุณวุฒสิ าขา/สาขาวิชา (ถ้ามี) ประทับตราเพื่อแจ้งให้ทราบผลการพิจารณา
จากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) (เอกสารหมายเลข 5.4.1.2 เล่ม
หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฉบับ
ปรับปรุง 2554)
3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
ผู้สอนจัดทา มคอ.3 ตามแบบฟอร์ม มคอ.3
รายละเอียดของประสบการณ์
และ มคอ.4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา 1
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ สัปดาห์ ครบทุกรายวิชา ซึ่งในปีการศึกษา
มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน 2557 มีการเปิดสอนทั้งสิ้น 43 รายวิชา 98
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา กลุ่ม โดย ในภาคการศึกษาที่ 1 มีจานวน 19
วิชา 51 กลุ่ม ในภาคการศึกษาที่ 2 มีจานวน
24 รายวิชา 47 กลุ่ม (อ้างอิงเอกสาร มคอ.
ระบบออนไลน์ ของสานักส่งเสริมวิชาการ
และการลงทะเบียน)
4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละภาค
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ การศึกษา ผูส้ อนรายวิชาจัดทารายงานผล
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม การดาเนินงานของรายวิชาตามแบบ มคอ.5
แบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30
และ มคอ. 6 ครบทุกรายวิชาและทุกกลุ่มที่
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน จัดการเรียนการสอน ภายใน 30 วันหลัง
ให้ครบทุกรายวิชา
สิ้นสุดภาคการศึกษาที1่ และภาคการศึกษา
ที่ 2 ของปีการศึกษาและเก็บสาเนาไว้ที่แฟ้ม
ของสาขาวิชา (อ้างอิงเอกสาร มคอ. ระบบ
ออนไลน์ ของสานักส่งเสริมวิชาการและการ
ลงทะเบียน)
5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ กรรมการประจาหลักสูตรจัดทารายงานผล
หลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 การดาเนินการเรียบร้อย หลังสิ้นสุดภาค
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
การศึกษาภายใน 60 วัน (เอกสารหมายเลข
5.4.1.3 มคอ.7)

เปรียบเทียบผลการดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์
ไม่ผ่านเกณฑ์







หมายเหตุ ผลการดาเนินงานใน ข้อ1 ข้อ 2 และข้อ 3 จะต้องอยู่ในระบบสารสนเทศเพื่อการดาเนินงานตามกรอบ
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) โดยใช้โปรแกรม Vision Net ของสานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มทร.ธัญบุรี
1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
2. รายงานผลการดาเนินงานรายวิชา (มคอ.5) และรายงานผลการดาเนินการของประสบการณ์
ภาคสนาม (มคอ.6)
3. รายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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หมวดที่ 2
อาจารย์
อธิบายผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี้
ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์ (อาจารย์ หมายถึง อาจารย์ประจาหลักสูตร)
ผลการดาเนินงาน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีระบบและกลไกการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ที่สอดคล้องกับคณะศิลปศาสตร์และมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีการดาเนินการโดยร่วมกับคณะฯ จัดทาแผนกรอบอัตรากาลังโดย
คานึงถึงสัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษาที่ต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร (1:25) โดยในปี 2557 สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารมีอาจารย์ประจาหลักสูตรจานวน 5 คน โดยหลักสูตรมีกระบวนการการรับและแต่งตั้ง
อาจารย์ประจาหลักสูตรดังนี้
คุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
1) คุณวุฒิการศึกษาต้องไม่ต่ากว่าปริญญาโทจบตรงสาขาวิชาชีพ ได้แก่ ภาษาอังกฤษ การสอนภาษาอังกฤษ
การแปล ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
2) มีประสบการณ์การสอนด้านภาษาอังกฤษในระดับปริญญาตรีขึ้นไป
3) สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
ขั้นตอนการรับอาจารย์เพื่อมาเป็นอาจารย์ประจาหลักสูตร ดังนี้
1) สาขาวิชาภาษาตะวันตกจัดประชุมเพื่อร่วมกันกาหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจาหลักสูตร
2) เสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตร
3) ตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กาหนด
4) อาจารย์ในสาขาภาษาตะวันตกร่วมกันพิจารณาและลงมติเลือกอาจารย์ประจาหลักสูตร
5) การประเมินผลการปฏิบัติงานทุกปี โดยประเมินตามภารกิจ 5 ด้าน ได้แก่ งานด้านการเรียนการสอน งาน
ด้านวิจัย งานด้านการบริการวิชาการ งานด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
ระบบการแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีขั้นตอนดาเนินการดังนี้
1) สาขาฯ เสนอรายชื่ออาจารย์ประจาหลักสูตรมายังฝ่ายวิชาการของคณะซึ่งพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ จะดาเนินการเมื่อหลักสูตรมีจานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตรต่ากว่าเกณฑ์
2) ฝ่ายวิชาการของคณะ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม ซึ่งพิจารณาจากคุณวุฒิการศึกษา
ตาแหน่งทางวิชาการ ผลงานทางวิชาการ ความเชี่ยวชาญ และส่งให้คณบดีเพื่อเสนอ สวท.
3) สวท. นาเสนอสภาวิชาการและวิจัย เพื่อนาเข้าสภามหาวิทยาลัยตามลาดับ
4) มหาวิทยาลัยแจ้ง สกอ. เพื่อทราบ โดย สกอ. รับทราบ
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
การพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่
โดยมีขั้นตอนในการเตรียมอาจารย์ดังนี้
1) แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยง เพื่อดูแลและให้คาปรึกษาด้านการทาหน้าที่อาจารย์ประจาหลักสูตร การทางานใน
องค์กรและด้านอื่นๆ
2) ส่งอบรมปฐมนิเทศบุคลากรสายวิชาการ (อาจารย์ใหม่) ตามเกณฑ์ ในปี 2557 ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
อาจารย์ประจาหลักสูตร จึงไม่มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าใหม่
3) สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรใหม่ มีการเพิ่มพูนความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริม
การสอนและการบริหารหลักสูตร
4) ส่งเสริมให้อาจารย์ ประจาหลักสูตรใหม่ได้เข้าร่วมโครงการฝึกประสบการณ์และปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ (ฝังตัว)
5) เข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษาหลักสูตร
2. ระบบการบริหารอาจารย์
อาจารย์ประจาหลักสูตร มีการบริหารงานโดย มีการจัดประชุมเพื่อให้หลักสูตรดาเนินงานตามเป้าหมาย ภาค
การศึกษาละ 1 ครั้ง โดยมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบโดยยึดหลักของการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้
อาจารย์เยาวเรศ เกตุแก้ว ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานด้านการกากับให้หลักสูตรเป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และภาวการณ์มีงานทาของบัณฑิตและคุณภาพของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ดร. ธวัชชัย ใจศิริ ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดการเรียนการสอน กากับการจัดทา มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6
และ มคอ. 7
ผศ. ปวีณ์ณัส ศิริจารุวงศ์ ดูแลรับผิดชอบการประเมินผล การกากับและติดตามการประเมินผล การทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งการเทียบโอนรายวิชา
อาจารย์สุดทัย ครูส่ง ดูแลรับผิดชอบ การพัฒนาอาจารย์ประจาหลักสูตร รวมทั้งการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนในสาขา
ผศ. ปภาวี วงษ์วรพนิต ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และแก้ไขปัญหาต่อข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา
3. การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
1) แต่งตั้งอาจารย์พี่เลี้ยงดูแลและให้คาปรึกษาด้านการทาหน้าที่อาจารย์ประจาหลักสูตร การทางานใน
องค์กรและด้านอื่นๆ แต่เนื่องจากปีการศึกษา 2557 ไม่มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าใหม่ จึงไม่ได้มีการดาเนินการ
2) สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ใหม่ให้มีการเพิ่มพูนความรู้ส ร้างเสริมประสบการณ์เพื่อส่งเสริมการสอน
ได้ส่งอาจารย์ เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดการเรียนการสอนแบบ CDIO สาหรับผู้สอนทักษะการคิด การทางานเป็น
ทีมและการสื่อสาร ระหว่างวันที่ 26-28 มกราคม 2558 และอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนวัตกรรมการ
สอน รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2558
3) ส่งอบรมการขอเสนอผลงานวิชาการซึ่งจัดโดย ฝ่ายวิชาการคณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ธัญบุรี
4) ส่งเสริมให้มีการเข้าร่วมเสนอผลงานทางวิชาการ โดยในปีการศึกษา 2557 ดร.ธวัชชัย ใจศิริ ได้เข้าร่วม
การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยนาเสนอผลงานในการประชุม Thailand TESOL 2015 ระหว่างวันที่
29-31 มกราคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ
5) ส่งเสริมอาจารย์ให้มีการพัฒนาด้านการสอนในต่างประเทศ โดยในปีการศึกษา 2557 ผศ.ปภาวี
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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วงษ์วรพนิต ได้เข้าร่วมอบรม การสอนภาษาอังกฤษ ณ CPIT ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 7-30 กรกฎาคม
2558
คุณภาพอาจารย์ประจาหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
ในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ปฏิบัติงานจริงจานวน 5 คน ลาศึกษาต่อจานวน 0 คน มี
คุณวุฒิปริญญาเอก 1 คน และดารงตาแหน่งทางวิชาการ 2 คน
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 20
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
เกณฑ์คะแนนการประเมิน =

x5
20

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ =

20
20

x 5

=5

ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ 40 (เอกสารหมายเลข
ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

เกณฑ์คะแนนการประเมิน

=

x5
60

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ =

40
60

x 5

= 3.33

- จานวนผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
มีผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษา 2557
ชื่อ-นามสกุล
ดร.ธวัชชัย ใจศิริ

ชื่อผลงาน
Implementing a Genre-Based
Approach in an Essay Writing
Classroom

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์

ค่าน้าหนัก

PAC@Thailand TESOL
35th International
Conference English
Language Education in
Asia: Reflections and
Directions, The
Ambassador Hotel,
Thailand TESOL
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ประเภทงาน
0.20
จานวนงานวิจัยที่ตีพิมพ์
จานวนงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่
รวมทั้งหมด

0.40
1

ระดับคุณภาพ
0.80 1.00

0.60

ผลรวมถ่วงน้าหนัก

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร

เกณฑ์คะแนนการประเมิน =

0.4

x 100 = 8

5

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ =

8
20

x 5

= 2

คะแนนที่ได้ 2 คะแนน
ผลที่เกิดกับอาจารย์
ผลการดาเนินงาน
1. การคงอยู่ของอาจารย์
ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจาหลักสูตรไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด อัตราคงอยู่ของอาจารย์
ประจาหลักสูตรเท่ากับร้อยละร้อย (อ้างอิง มคอ. 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ฉบับปรับปรุง
2554)
2. ความพึงพอใจของอาจารย์
ในปีการศึกษา 2557 ได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของการบริหารหลักสูตร ทั้ง 5 คน โดยใช้
แบบสอบถามมาตรฐานของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วยคาถาม 15 ข้อโดยมีค่าคะแนนจาก 1-5 ทั้งนี้ผล
สารวจความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรในรอบปีการศึกษา 2557 มีค่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 4.21 จาก
คะแนนเต็ม 5 โดย มีข้อเสนอแนะดังนี้
- ภาระงานสอนของอาจารย์ประจาหลักสูตรมากเกินไป
- ห้องเรียนบางห้องยังไม่มีความพร้อม เช่น อุปกรณ์เครื่องเสียงไม่สมบูรณ์
(เอกสารหมายเลข 4.3.2.1 สรุปผลสารวจความพึงพอใจอาจารย์ประจาหลักสูตร)

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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หมวดที่ 3 นักศึกษา
และบัณฑิต
ข้อมูลนักศึกษา
ปีการศึกษาที่รับเข้า
(ตั้งแต่ปีการศึกษาที่เริ่มใช้หลักสูตร)
2554
2555
2556
2557

จานวนนักศึกษาคงอยู่ (จานวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา
2553
2554
2555
2556
125
113
111
135
124
137

2557
110
124
119
160

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อจานวนนักศึกษา
นักศึกษามีจานวนลดลง เนื่องมาจาก นักศึกษามีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ และบางส่วนได้ลาออกเนื่องจาก
เหตุผลส่วนตัว ในกรณีที่ผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ กรรมการประจาหลักสูตรได้เพิ่มมาตรการให้อาจารย์ที่ปรึกษาดูแล
นักศึกษาให้ใกล้ชิดมากขึ้น ทั้งยังมีการจัดสอนเสริมให้กับนักศึกษาในบางรายวิชา เช่น รายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ
รายวิชาการเขียนเรียงความ
ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
การรับนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
1. การรับนักศึกษา
การกาหนดเป้าหมายจานวนนักศึกษา
กรรมการประจาหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาตะวันตก ร่วมกันกาหนดเป้าหมายจานวน ในแต่ละปี
โดยคานึงถึงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต ความพร้อมของอาจารย์ ตลอดจน สถิติข้อมูลการรับเข้าศึกษา ปี 2554
2555 และ 2556 โดยในปี 2557 กาหนดเป้าหมายการรับนักศึกษาจานวน 150 คน จากสถิติข้อมูลการรับเข้า
ศึกษาปี 2554 , 2555 , 2556 และ 2557 ที่เรากาหนดเป้าหมายเป็น 150 คน เมื่อกรรมการประจาหลักสูตรได้
ทบทวนแล้ว พบว่าจานวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายคือไม่ถึง 150 คน ดังนั้นในปี 2558 เราจึงลดเป้าหมาย
จานวนนักศึกษาลงจาก 150 คน เป็น 120 คน โดยคานึงคุณภาพการเรียนการสอนในรายวิชาที่เป็นรายวิชาการ
เขียนและการแปลซึ่งถ้ามีจานวนนักศึกษาในแต่ละกลุ่มมากเกินไปจะทาให้ผู้สอนดูแลผู้เรียนได้ไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร การที่เราปรับลดจานวนลง ดังนั้น นักศึกษาในแต่ละกลุ่มก็จะเป็น 40 คน ลดจาก 50 คน/กลุ่ม
เกณฑ์การรับนักศึกษา
กรรมการประจาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ร่วมกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาภาษาตะวันตก กาหนด
คุณสมบัติผู้เรียนดังนี้
1) สาเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2) มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญา
ตรี พ.ศ. 2550
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มีกระบวนการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีอย่างเป็น
ระบบและเป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยการรับนักศึกษา แบ่งเป็น 3 ระบบ ภายใต้ข้อตกลงระหว่าง
มหาวิทยาลัยและคณะศิลปศาสตร์ คือ
1) ระบบโควตา
2) ระบบสอบตรงโดยมหาวิทยาลัย
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

Page 12

ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน

3) ระบบกลาง (Admission)
โดยแต่ละระบบมีการดาเนินการดังนี้
ระบบโควตา
1) จัดทาแผนรับนักศึกษาประจาปี
2) จัดทาปฏิทินการรับสมัคร รายละเอียด หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือก
3) ประชุมหารือกับคณะและมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการรับสมัครสอบ รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรร
โควตาจากสาขาวิชา
4) รวบรวมและจัดทาข้อมูลรายชื่อสถานศึกษา จานวนที่รับที่ได้รับจัดสรรให้โควตาจากสาขาวิชาบันทึกลงใน
ระบบรับสมัคร ผ่านสานักส่งเสริมวิชาการและลงทะเบียน
5) ประชาสัมพันธ์การรับสมัครไปยังสถานศึกษาที่ได้รับจัดสรรโควตา พร้อมทั้งเปิดระบบรับสมัครเพื่อให้
นักเรียนแต่ละสถานศึกษากรอกใบสมัครลงในระบบสมัคร
6) ดาเนินการรวบรวมข้อมูลการส่งโควตาจากสถานศึกษาต่างๆ และใบสมัครสอบคัดเลือกจากสานักส่งเสริม
วิชาการและลงทะเบียน เพื่อใช้ในการสอบคัดเลือก
7) รับข้อมูลการสมัครสอบและใบสมัครสอบ เพื่อใช้ในการคัดเลือกนักศึกษาโควตา
8) ส่งผลการสอบคัดเลือกให้สานักส่งเสริมวิชาการเพื่อดาเนินการประมวลผลการสอบและจัดทาประกาศผล
การสอบคัดเลือก
9) ส่งประกาศผลสอบคัดเลือกส่งให้ฝ่ายทะเบียนการศึกษาและฝ่ายประมวลผลและสถิติข้อมูล เพื่อดาเนินการ
ออกรหัสนักศึกษา เปิดระบบให้นักศึกษาบันทึกประวัตินักศึกษาแรกเข้าและชาระเงินค่าลงทะเบียน
โดยในปีการศึกษา 2557 มีแผนการรับนักศึกษาระบบโควตา จานวน 30 คน และรับได้ 36 คน ซึ่งเกิน
จานวนที่ตั้งไว้ อย่างไรก็ตามทางหลักสูตรรับไว้ทั้งหมด เพื่อเป็นการชดเชยหากจานวนนักศึกษาในระบบสอบตรง
ของมหาวิทยาลัยฯ หรือระบบกลาง (Admission) มีจานวนนักศึกษาไม่ครบตามจานวน (จากสถิติการรับนักศึกษา
ในปีที่ผ่านมา)
ระบบสอบตรงโดยมหาวิทยาลัย
มีระบบชั้นตอนในการดาเนินงานดังนี้
1) จัดทาแผนการรับนักศึกษาประจาปี
2) จัดทาปฏิทินการรับสมัคร รายละเอียด หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขในการรับสมัครสอบคัดเลือก
3) ประสานงานกับสานักส่งเสริมวิชาการและลงทะเบียน เกี่ยวกับแผนรับ คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา วิชาที่สอบ
เวลาสอบ เพื่อจัดทาระเบียบการสอบ
4) ประสานงานกับสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศให้เปิดระบบเพื่อบันทึกข้อมูล รหัสวิชา
สาขาวิชา คุณวุฒิที่รับเข้า วิชาที่สอบ เวลาสอบ ฐานข้อมูลการรับสมัคร
5) นาข้อมูลการรับสมัครขึ้นเว็บไซต์และเปิดระบบรับสมัครให้นักเรียน/นักศึกษาสมัครในระบบ รับสมัคร แบะ
ขาระค่าสมัครสอบ
6) จัดหาสนามสอบ ห้องสอบ ออกรหัสประจาตัวสอบ จัดที่นั่งสอบให้กับผู้สอบ และแจ้งสถานที่สอบ โดยขึ้น
เว็บไซต์ให้ผู้สมัครสอบทราบ
7) จัดทาใบทะเบียนการใช้ห้องสอบ ใบทะเบียนคุมวิชาสอบ บัตรติดโต๊ะสอบ คู่มือแนะนาและวิธีปฏิบัติในการ
สอบ ซองบรรจุกระดาษคาตอบ ใบเซ็นชื่อเข้าสอบ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
8) จัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการสอบ ผ่านสานักส่งเสริมวิชาการและลงทะเบียน
9) ประสานโรงพิมพ์คุรุสภา เกี่ยวกับการจัดทาข้อสอบคัดเลือกและรับข้อสอบจากสานักส่งเสริมวิชาการและ
ลงทะเบียน เพื่อใช้ในการสอบ
10) จัดทาประกาศผลสอบข้อเขียน และผลสอบสัมภาษณ์
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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11) ส่งผลสอบสัมภาษณ์ให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เพื่อดาเนินการออกรหัสนักศึกษา เปิดระบบให้
นักศึกษา บันทึกประวัตินักศึกษาแรกเข้า และชาระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
โดยในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกาหนดรับนักศึกษาโดยระบบสอบตรงจานวน
100 คน และสามารถรับนักศึกษาได้ 108 คน
ระบบกลาง (Admission)
มีกระบวนการดาเนินงานดังนี้
1) จัดทาแผนรับนักศึกษา กาหนดรูปแบบวิชา และเกณฑ์การสอบ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
2) ประสานงานกับสานักส่งเสริมวิชาการและลงทะเบียนเกี่ยวกับจานวนผู้เข้าสอบและจานวนเผื่อสารอง
3) รับข้อมูลและรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกจากสานักงานอธิการบดีแห่งประเทศไทย ผ่านสานักส่งเสริม
วิชาการและลงทะเบียน เพื่อใช้ในการสอบสัมภาษณ์
4) ส่งผลสอบสัมภาษณ์ ให้ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล เพื่อดาเนินการออกรหัสนักศึกษา เปิดระบบให้
นักศึกษาบันทึกประวัตินักศึกษาแรกเข้า และชาระค่าลงทะเบียนเรียน
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กาหนดเป้าหมายรับนักศึกษาผ่านระบบกลาง
จานวน 20 และสามารถรับนักศึกษาได้ 16 คน
สรุปผลการรับนักศึกษาในปี 2557 ผ่านทั้ง 3 ระบบ รวม 160 คน จากเป้าหมายที่กาหนดไว้ 150 คน
(เอกสารหมายเลข 3.1.1.1 ขั้นตอนการรับนักศึกษา และเอกสารหมายเลข 3.1.1.2 แผนการรับนักศึกษา)
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
สาขาภาษาตะวันตกมีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาดังนี้
1. แต่งตั้งอาจารย์จากสาขา เข้าเป็นกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะฯ เพื่อให้การ
ปฐมนิเทศของคณะและสาขา เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
2. กาหนดให้นักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศที่จัดโดยคณะฯ
3. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ในหลักสูตรแยกจากคณะและมีการแนะนาสาขากับผู้ปกครอง
4. จัดประชุมนักศึกษาทุกชั้นปี ในสัปดาห์แรกของการศึกษา เพื่อชี้แจงรายละเอียดต่างๆ
5. จัดโครงการปรับพื้นความรู้เฉพาะสาขาวิชา
ผลการดาเนินงาน
1. การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
นักศึกษา เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ ของคณะ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2557 และในช่วงบ่ายได้มีการแยกมาปฐมนิเทศ
ของสาขา โดยมีการแนะนาอาจารย์ที่ปรึกษา แนะนาชมรม อธิบายแผนการเรียน ทุนการศึกษา และ กฎเกณฑ์
ต่างๆ ของการเรียนเพื่อให้เป็นไปตามแผนการเรียน และมีการแนะนาเรื่องการออกปฏิบัติสหกิจศึกษา และวิชาโท
รวมทั้งมีการพบระหว่างผู้ปกครองและอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาตะวันตกในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน โดยในการจัด
โครงการปฐมนิเทศคณะนั้นทางสาขาได้ส่งอาจารย์ในสาขาเข้าเป็นคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะ
ศิลปศาสตร์ประจาปีการศึกษา 2557 (เอกสารหมายเลข 3.1.2.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศ
คณะศิลปศาสตร์ประจาปี 2557)
นอกจากนี้ ทางสาขาภาษาตะวันตก ได้มีการจัดประชุมนักศึกษาทุกชั้นปี ในสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียนเป็น
ประจาทุกภาคการศึกษา ซึ่งในภาค 1/2557 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม ณ สตูดิโอ คณะเทคโนโลยี
สื่อสารมวลชน มีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 128 คน ซึ่งสาระสาคัญของการประชุมครั้งนี้เพื่อแนะนา
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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อาจารย์ประจาในสาขาฯ และการเรียนการสอนของสาขา ตลอดจนมอบทุนการศึกษาให้นักศึกษาเกรดเฉลี่ยสูงสุด
อันดับ 1 และอันดับ 2 ของแต่ละชั้นปี เพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เห็นตัวอย่างรุ่นพี่ และมีการ
แนะนาวิธีการเรียนจากรุ่นพี่ที่ได้รับทุนเกรดเฉลี่ยสูงสุด (เอกสารหมายเลข 3.1.2.2 รายชือ่ การประชุมนักศึกษา)
2. การเตรียมความพร้อมทางด้านวิชาการ
แต่เดิมจะกาหนดให้นักศึกษาใหม่ที่มีผลสอบวิชาภาษาอังกฤษไม่ถึงเกณฑ์ (ใช้เกณฑ์ 30% ขอคะแนนสอบวิชา
ภาษาอังกฤษ) จะต้องเข้าเรียนปรับพื้นฐานรายวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตามเนื้อหาในรายวิชา
ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ไม่สามารถตอบสนองนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษได้ เนื่องจากเนื้อหาของโครงการ
ดังกล่าว เป็นเนื้อหาภาษาอังกฤษเบื้องต้น โดยที่ผ่านมา พบว่านักศึกษาทั้งที่เข้าร่วมโครงการปรับพื้นฐานและที่สอบ
ผ่านเกณฑ์โดยไม่ต้องเข้าโครงการปรับพื้นฐาน ยังมีปัญหาในการเรียนวิชาสัทศาสตร์ ซึ่งเปิดเรียนในภาคการศึกษาที่
1 ของชั้นปีที่ 1 คณะกรรมการหลักสูตรร่วมกับอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาตะวันตก พิจารณาหาแนวทางแก้ไข จึงได้
เสนอเรื่องการเรียนปรับพื้นฐานด้านการออกเสียงซึ่งเป็นรายวิชาทางด้านภาษาศาสตร์ ที่นักศึกษายังไม่มีความรู้
พื้นฐานในระดับมัธยมศึกษา แก่นักศึกษาเข้าใหม่ ผ่านการประชุมสาขา ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน
2557 โดยกาหนดให้คณะกรรมการรับผิดชอบดังนี้ (เอกสารหมายเลข 3.1.2.3 รายงานการประชุม)
1. อาจารย์รัฐบูรณ์ ชายผา อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1
2. อาจารย์สุลกัณยา บุญยโยธิน อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1
3. อาจารย์บรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 และผู้สอนรายวิชา สัทศาสตร์
4. อาจารย์ประภาพร เล็กดารงศักดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1
5. อาจารย์ชนกนาถ จีนศรี อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1
6. อาจารย์เยาวเรศ เกตุแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1
โดยมีการอบรมระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2557 รวม 10 ชั่วโมง มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 128 คน
(เอกสารหมายเลข 3.1.2.4 รายชื่อโครงการอบรม)
จากการประชุมของคณะกรรมการพบว่าการเรียนปรับพื้นฐานด้านการออกเสียงเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา
แรกเข้าจริง เพราะพื้นฐานการออกเสียงภาษาอังกฤษของแต่ละคนไม่เท่ากัน จึงจาเป็นต้องมีการพัฒนาในเรื่องการ
ออกเสียงภาษาอังกฤษนี้อีกในปีถัดไป รวมทั้งสาขาฯ ยังมีแนวคิดที่จะทาการจัดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษ
เพื่อจัดกลุ่มเรียนอีกด้วย เพื่อประโยชน์ในการการพัฒนาผู้เรียนและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นการ
ประเมินและพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาแรกเข้าอีกทางหนึ่ง
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตร ได้กาหนดแนวทางในการดาเนินงานดังนี้
1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อดูแลให้คาปรึกษานักศึกษาทั้งด้านการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย ด้านการเรียน รวมทั้ง
ปัญหาอื่นๆที่จะส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษา โดยกาหนดให้มีการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกลุ่มละ 2 คน
2. กาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาเก็บรวบรวมแฟ้มประวัตินักศึกษา จัดทาแผนการเรียน และปรับปรุงข้อมูลอย่าง
สม่าเสมอ
3. กาหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษา ทากิจกรรมพบนักศึกษา (Home Room) อย่างน้อยภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
4. ส่งเสริมพัฒนาเทคนิคการให้คาปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
1. มีการควบคุมดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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สาขาวิชาภาษาตะวันตก โดยอาจารย์ประจาหลักสูตรได้นาเสนอการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านที่ประชุมสาขา
ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557 (เอกสารหมายเลข 3.2.1.1 รายงานการประชุม) โดยได้ร่วมกันกาหนด
ให้การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่เป็นไปดังนี้
ชั้นปีที่ 1 มี 4 กลุ่ม (เอกสารหมายเลข 3.2.1.2 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา และ 3.2.1.3 แฟ้มอาจารย์ที่
ปรึกษา)
กลุ่ม A
อาจารย์ประภาพร เล็กดารงศักดิ์ นักศึกษา จานวน 20 คน
อาจารย์บรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย์ นักศึกษาจานวน 20 คน
กลุ่ม B
อาจารย์รัฐบูรณ์ ชายผา นักศึกษา จานวน 20 คน
อาจารย์เยาวเรศ เกศแก้ว นักศึกษา จานวน 20 คน
กลุ่ม C
อาจารย์นิกร เทพทอง นักศึกษาจานวน 20 คน
อาจารย์สุลกัณยา บุญโยธิน นักศึกษาจานวนนักศึกษา 18 คน
กลุ่ม D
อาจารย์สุอาสาฬห สุวรรณเทพ นักศึกษา จานวน 22 คน
อาจารย์กมลนัทธ์ ธรรมรักขิตกุล นักศึกษา จานวน 20 คน
ชั้นปีที่ 2 มี 3 กลุ่ม
กลุ่ม A
อาจารย์รสสุคนธ์ สงคง นักศึกษา จานวน 18 คน
ดร. ธวัชชัย ใจศิริ นักศึกษา จานวน 20 คน
กลุ่ม B
ผศ ปภาวี วงษวรพนิต นักศึกษา จานวน 22 คน
อาจารย์ ขนิษฐา บัวโทน นักศึกษา จานวน 20 คน
กลุ่ม C
รศ. วัชรพร นิ่มนวล นักศึกษา จานวน 21 คน
อาจารย์มนต์ชาตรี เกตุมุณี นักศึกษา จานวน 18 คน
ชั้นปีที่ 3 มี 3 กลุ่ม
กลุ่ม 1
อาจารย์กุมุท พุทธานุ นักศึกษาจานวน 52 คน
กลุ่ม 2
อาจารย์ปัญฑริการ์ สายเงิน นักศึกษา จานวน 33 คน
กลุ่ม 3
ผศ. อารี ทองฤทธิ์ นักศึกษา จานวน คน 39 คน
ชั้นปี่ที่ 4 มี 2 กลุ่ม
กลุ่ม 1
อาจารย์พิเชษฐ์ เลิศวรรัตติกุล นักศึกษา จานวน 56 คน
กลุ่ม 2
ผศ.ดร. พรพิมล ฮาตระวัง นักศึกษา จานวน 54 คน
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
ในขณะเดียวกันในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์ที่ปรึกษาใหม่เข้าร่วมโครงการอบรมอาจารย์ที่ปรึกษาดังนี้
รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558 ประกอบด้วย อาจารย์ประภาพร เล็กดารงค์ศักดิ์ อาจารย์
สุอาสาฬห สุวรรณเทพ อาจารย์บรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย์ และ อาจารย์ปัญฑริการ์ สายเงิน อาจารย์สุลกัณยา
บุณยโยธิน
รอบที่ 2 ระหว่างวันที่ 1-3 กรกฎาคม 2558 ประกอบด้วย ผศ.ดร. กมลนัทธ์ ธรรมรักขิตกุล
รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2558 ประกอบด้วย อาจารย์นิกร เทพทอง และ อาจารย์
รัฐบูรณ์ ชายผา
(เอกสารหมายเลข 3.2.1.4 รายชื่อผู้เข้าอบรมอาจารย์ที่ปรึกษา)
ในปีการศึกษา 2557 กรรมการประจาหลักสูตร ได้ดาเนินการสารวจความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 ซึ่งผลการสารวจมีดังนี้
ความพึงพอใจโดยรวม นักศึกษาชั้นปีที่ 1, 2 และ 3 เท่ากับ 4.48, 4.57 และ 4.56 ตามลาดับ ส่วนนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 สาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2558 จึงไม่สามารถทาการสารวจได้
(เอกสารหมายเลข 3.2.1.5 รายงานประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา)
2. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในทศวรรษที่ 21
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได้มีการส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาดังนี้
1. กลุ่มวิชาชีพหลัก
ในปีการศึกษา 2557 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จัดการเรียนการสอน โดยเน้นผู้เรียนเป็นสาคัญด้วยการ
จัดกิจ กรรมฝึกภาษาอังกฤษ แบบคู่ แบบกลุ่ม มีการจัดการเรียนการสอนโดยการสร้างสถานการณ์จาลองเพื่อ
กระตุ้นให้นักศึกษาใช้ภาษา นอกจากนี้ยังมีการจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิจัย และรายวิชาสัมมนาภาษาอังกฤษ
เพื่อฝึกให้นักศึกษาเรียนรู้การทาวิจัย และคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ ตลอดจนมีการฝึกประสบการณ์ตรงจาก
สถานประกอบการณ์เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา โดยกาหนดให้เป็นภาคการศึกษาที่ 1 ของชั้นปีที่ 4 โดยปีการศึกษา
2557 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ออกสหกิจศึกษา ระหว่าง เดือนเมษายน ถึง ต้นเดือนสิงหาคม 2557 (อ้างอิง มคอ. 4
มคอ. 6 ออนไลน์)
2. กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ
หลักสูตรภาษาอังกฤษมุ่งเน้นการส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะในการดารงชีวิตในสังคมและในการประกอบอาชีพ
โดยในทุกรายวิชามีการเน้นเรื่องการตรงต่อเวลา โดยมีการให้คะแนนจิตพิสัย นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักศึกษาแต่ง
กายถูกระเบียบ โดยกาหนดให้นักศึกษาของสาขาทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาตามระเบียบของการเข้าเรียนโดย
ถือเป็นข้อตกลงในทุกรายวิชา นอกจากนี้หลักสูตรภาษาอังกฤษได้จัดส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าอบรมเตรียมสอบ
TOEIC เพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับการสอบ TOEIC ซึ่งมีความจาเป็นต่อการสมัครงานหลังจากสาเร็จการศึกษา
โดยในปีการศึกษา 2557 ได้มีการจัดอบรมขึ้นในเดือน กรกฎาคม 2558 โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมและ
ทดสอบ จานวน 30 คน (เอกสารหมายเลข 3.2.2.1 สรุปโครงการสอบ TOEIC)
3. กลุ่มทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
ในระหว่างออกสหกิจศึกษา กาหนดให้นักศึกษาคิดโครงงาน และเขียนรายงานประกอบ พร้อมนาเสนอชิ้นงาน ต่อ
สถานประกอบการ และนาเสนอต่อคณะกรรมการนิเทศสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นข้อกาหนดของการออกสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และส่งเสริมให้มีการนาโครงงานเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัย
4. กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร มุ้งเน้นให้นักศึกษามีทักษะทางด้านสารสนเทศ และเทคโนโลยี เช่น โครงการ
อบรมและสอบวัดระดับความสามารถทางด้าน IT โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้ารับการอบรมกับ สวส. และสอบผ่าน
จานวน 13 คน (เอกสารหมายเลข 3.2.2.2 สรุปรายชื่อโครงการอบรม IC3) นอกจากนี้มีการส่งเสริมให้นักศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากอินเตอร์เน็ต หรือ ผ่าน YouTube เช่นในรายวิชาสัมมนา เน้นให้นักศึกษาค้นคว้างานวิจัย หรือ
บทความเพื่อนาเสนอหน้าชั้นเรียน การกาหนดให้นักศึกษาจัดทาการแสดงบทบาทสมมติในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อ
กระตุ้นให้ใช้ภาษาและนาเสนอในรูปวีดีโอ
ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ผลการดาเนินงาน
1. อัตราการคงอยู่
ปีที่รับเข้า
ปีการศึกษา
2553 2554
2555
2556
2553
108
91
92
90
2554
125
11
111
5555
135
124
2556
137
2557
(เอกสารหมายเลข 3.3.1.1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา จาก สวท.)
2. การสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร

อัตราคงอยู่
2557
4
110
124
119
160

ปี่ที่รับเข้า-ปีที่สาเร็จ
จานวนที่รับเข้า
จานวนสาเร็จตาม
การศึกษา
หลักสูตร
2552-2555
106
84
2553-2556
108
85
2554-2557
125
105
(เอกสารหมายเลข 3.3.2.1 อัตราการสาเร็จของนักศึกษา จาก สวท.)

91/108 x 100=84.25
113/125 x 100=90.40
124/135 x 100=91.85
119/137 x 100=86.86

ร้อยละ
79.25 %
78.70 %
84.00 %

3. ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษกาหนดให้ผู้เรียนประเมินการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผู้สอนในทุกรายวิชา
และเปิด
โอกาสให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะผ่านระบบการประเมินผู้สอนทุกรายวิชาและทุกภาคการศึกษา
ซึ่งผลการประเมินในปีการศึกษา 2556 ที่ผ่านมา ทุกรายวิชามีคะแนนการประเมินสูงกว่า 3.51 โดยนักศึกษาได้มี
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในเรื่องของสภาพห้องเรียน และห้องปฏิบัติการทางภาษาและห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง อาจารย์
ประจาหลักสูตรจึงได้นาข้อร้องเรียนมาพิจารณาร่วมกันกับอาจารย์ผู้สอนในสาขาวิชาภาษาตะวันตก และเสนอคณะ
และมหาวิทยาลัยเพื่อให้มีการปรับปรุงห้องเรียน โดยในปีการศึกษา 2557 ได้ดาเนินการปรับปรุงห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการภาษาดังนี้
ห้องบรรยาย 4 ปรับปรุงพื้นห้องเรียนให้เหมาะสม และปรับขนาดห้องเรียนให้สามารถเพิ่มที่นั่งได้มากขึ้น
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ห้องปฏิบัติการทางภาษา มีการเปลี่ยนอุปกรณ์และติดตั้ง smart board จานวน 3 ห้อง
ห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่ และโต๊ะใหม่ พร้อมทั้งลงโปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง
และให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบอินเตอร์เน็ตได้
ภาวะการมีงานทาของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี
บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สามารถมีงานทาได้ภายใน 1 ปี จานวน 64 หรือคิดเป็นร้อยละ 83.11 ซึ่งมีค่า
คะแนนเท่ากับ 4.16 จากคะแนนเต็ม 5 ทั้งนี้ โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 79 คน จากจบการศึกษา ประจาปี
การศึกษา 2556 จานวน 85 คน หรือคิดเป็นร้อยละ 92.94 (เอกสารหมายเลข 2.2.1.1 รายงานสารวจการมีงานทาของ
บัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาปี 2556)
วันที่สารวจ 8 มกราคม 2558
สรุปข้อมูลสารวจได้ดังนี้
ข้อมูลพื้นฐาน
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจ
จานวนบัณฑิตที่ได้งานทาหลังสาเร็จการศึกษา
- ตรงสาขาที่เรียน
- ไม่ตรงสาขาที่เรียน
จานวนบัณฑิตที่ประกอบอาชีพอิสระ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
จานวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ
จานวนบัณฑิตที่อุปสมบท
จานวนบัณฑิตที่เกณฑ์ทหาร

จานวน
85
79
64
26
38
0
0
2
0
0

ร้อยละ
92.94
83.11

การวิเคราะห์ผลที่ได้
จานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

ค่าร้อยละ =

x 100
จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจทั้งหมด

คะแนนผลการประเมินในปีนี้ = ค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี x 5

100
=

4.16

หมายเหตุ จานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสารวจจะต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษา
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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คุณภาพของสาเร็จการศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติระดับอุดมศึกษา
ในปีการศึกษา 2557 ได้มีการสารวจบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2556 โดยมีบัณฑิตสาเร็จการศึกษาจานวน
85 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามจานวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 21.18 โดยผลสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.91 จากคะแนนเต็ม 5 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยด้านคุณธรรมจริยธรรมสูงสุดอยู่ที่ 4.53 (เอกสารหมายเลข
2.1.1.1 รายงานความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิต)

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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หมวดที่ 4 ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพ
การสอนในหลักสูตรข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1/2557
ร้อยละของนักศึกษาตามค่าระดับคะแนน
A
ร้อย
ละ

B+
ร้อย
ละ

B
ร้อย
ละ

C+
ร้อย
ละ

C
ร้อย
ละ

D+
ร้อย
ละ

D
ร้อย
ละ

F
ร้อย
ละ

W
ร้อย
ละ

I
ร้อย
ละ

จานวน
นักศึกษา

สอบ
ผ่าน

2.05

5.48

11.64

9.59

21.92

19.18

9.59

19.18

2.74

0.00

146

116

0.00

4.55

8.18

18.18

19.09

24.55

23.64

8.18

0.00

0.00

110

108

35.71

28.57

24.11

9.82

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

112

112

การอ่านเบื้องต้น

41.67

16.67

16.67

8.33

4.17

12.50

0.00

0.00

0.00

0.00

120

120

การฟัง-การพูดเพื่อ
การสื่อสารระดับสูง

33.60

22.40

15.20

17.60

7.20

4.00

0.00

0.00

0.00

0.00

125

125

การเขียนเรียงความ

8.59

10.94

20.31

11.72

11.72

11.72

16.41

7.81

0.78

0.00

128

117

1.54

4.62

12.31

13.85

29.23

14.62

17.69

6.15

0.77

0.00

130

122

4.76

4.76

4.76

19.05

23.81

9.52

23.81

4.76

4.76

0.00

21

19

10.23

19.32

25.00

23.86

9.09

10.23

2.27

0.00

0.00

0.00

88

88

12.16

18.92

10.81

21.62

21.62

2.70

5.41

0.00

6.76

0.00

74

69

40.00

13.33

20.00

6.67

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

15

10.40

15.20

20.80

23.20

15.20

7.20

6.40

1.60

0.00

0.00

125

123

30.00

40.00

30.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20

20

30.00

23.33

8.33

21.67

15.00

0.00

1.67

0.00

0.00

0.00

60

60

การเขียนภาษาจีน

77.78

14.81

3.70

3.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54

54

ภาษาอังกฤษสาหรับ
ธุรกิจขนส่ง

9.72

16.67

18.06

15.28

19.44

12.50

4.17

0.00

4.17

0.00

72

69

การศึกษาอิสระ

15.32

58.56

10.81

13.51

0.90

0.00

0.00

0.00

0.90

0.00

111

110

สัมมนาการใช้
ภาษาอังกฤษ

19.27

23.85

53.21

2.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.92

0.00

109

108

ลำดับที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1

01-324101

2

01-324203

3

01-324212

สัทศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
การวิเคราะห์และ
เปรียบเทียบ
ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาไทย
การฟัง-การพูดเพื่อ
การสื่อสาร
ระดับกลาง

4
5
6
7
8
9

01-324221
01-324313
01-324333
01-324342
01-324344
01-324351

10

01-324366

11

01-324356

12

01-324353

13

01-324393

14

01-324384
01-324385
01-324358
01-324462
01-324461

15
16
17
18

การแปลภาษา
อังกฤษเป็นภาษาไทย
การแปลบท
ภาพยนตร์
ภาษาอังกฤษสังคม
ภาษาอังกฤษสาหรับ
พนักงานต้อนรับบน
เครื่องบิน
ภาษาอังกฤษสาหรับ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษใน
สานักงาน
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับ
ธุรกิจ
ภาษาจีนสาหรับ
บุคลากรสานักงาน

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ร้อยละของนักศึกษาตามค่าระดับคะแนน
ลำดับที่

รหัสวิชา

19

01-324495

ชื่อวิชา

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการ
เตรียมตัวสาหรับงาน
อาชีพ
รวม

A
ร้อย
ละ

B+
ร้อย
ละ

B
ร้อย
ละ

C+
ร้อย
ละ

C
ร้อย
ละ

D+
ร้อย
ละ

D
ร้อย
ละ

F
ร้อย
ละ

W
ร้อย
ละ

I
ร้อย
ละ

จานวน
นักศึกษา

สอบ
ผ่าน

30.77

30.77

15.38

0.00

15.38

0.00

7.69

0.00

0.00

0.00

13

13

18.39

18.97

18.10

14.46

11.74

8.21

6.30

3.35

1.04

0.00

1729

1663

สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 2/2557
ร้อยละของนักศึกษาตามค่าระดับคะแนน
D+
ร้อย
ละ

D
ร้อย
ละ

F
ร้อย
ละ

W
ร้อย
ละ

I
ร้อย
ละ

จานวน
นักศึกษา

สอบ
ผ่าน

16.94 18.55

8.87

13.71

8.87

3.23

0.00

124

112

16.92

23.08 13.08

7.69

5.38

1.54

0.00

0.00

130

129

29.82

34.21

9.65

6.14

2.63

0.88

0.88

0.88

0.00

114

112

7.14

16.96

18.75

14.29 21.43

5.36

8.04

4.46

3.57

0.00

112

103

7.08

14.16

24.78

13.27 15.93

9.73

6.19

8.85

0.00

0.00

113

103

การแปลเบื้องต้น

1.75

5.26

19.30

21.05 14.04 18.42

9.65

7.89

2.63

0.00

114

102

การฟังและพูด
ภาษาจีน

11.63

9.30

13.95

13.95 18.60

4.65

16.28

6.98

4.65

0.00

43

38

การอ่านภาษาจีน

28.89

4.44

11.11

6.67

20.00

4.44

15.56

4.44

4.44

0.00

45

41

ภาษาญี่ปุ่นเพื่อ
การสื่อสาร
การอ่าน
ภาษาญี่ปุ่น
การเขียน
เรียงความ
การเขียนรายงาน
ภาษาอังกฤษ
การแปลไทยเป็น
ภาอังกฤษ
การแปลบท
ภาพยนตร์
การแปลแบบ
ล่ามต่อเนื่อง
การโต้ตอบทาง
ธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
การนาเสนองาน

37.50

29.17

20.83

4.17

4.17

0.00

0.00

0.00

4.17

0.00

24

23

33.33

33.33

12.50

16.67

0.00

0.00

0.00

0.00

4.17

0.00

24

23

14.29

14.29

28.57

14.29

0.00

0.00

28.57

0.00

0.00

0.00

7

7

4.80

14.40

23.20

27.20 14.40

5.60

5.60

4.80

0.00

0.00

125

119

14.29

23.81

33.33

19.05

9.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21

21

13.41

24.39

17.07

17.07 19.51

2.44

1.22

1.22

3.66

0.00

82

78

66.67

20.00

13.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

15

15

57.30

21.35

11.24

3.37

1.12

3.37

1.12

1.12

0.00

0.00

89

88

35.11

29.77

16.03

8.40

3.05

3.82

2.29

0.76

0.76

0.00

131

129

ลำดับที่

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1

01-324102

2

01-324111

โครงสร้าง
ภาษาอังกฤษ
การฟัง-การพูด
เพื่อการสื่อสาร
เบื้องต้น
ภาษากับ
วัฒนธรรม
การอ่านเชิง
วิเคราะห์วิจารณ์
การเขียนระดับ
ย่อหน้า

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

01-324104
01-324222
01-324231
01-324241
01-324281
01-324282
01-324291
01-324292
01-324332
01-324334
01-324343

01-324344
01-324346
01-324352
01-324354

A
ร้อยละ

B+
ร้อยละ

B
ร้อยละ

8.87

11.29

12.10

20.77

12.31

14.91

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ละ

C
ร้อย
ละ

Page 22

ร้อยละของนักศึกษาตามค่าระดับคะแนน
ลำดับที่

รหัสวิชา

18

01-324355

19

01-324356

20

01-324383

21

01-324394

22

01-324461

23

01-324371

24

ชื่อวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อ
การโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษ
สาหรับ
อุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว
การแปลจีนเป็น
ไทย
ภาษาญี่ปุ่นเชิง
สังคมและ
วัฒนธรรม
สัมนาการใช้
ภาษาอังกฤษ
การเตรียมความ
พร้อมสหกิจ
ศึกษา

01-324สหกิจศึกษา
472
รวม

A
ร้อยละ

B+
ร้อยละ

B
ร้อยละ

C+
ร้อย
ละ

C
ร้อย
ละ

D+
ร้อย
ละ

D
ร้อย
ละ

F
ร้อย
ละ

W
ร้อย
ละ

I
ร้อย
ละ

จานวน
นักศึกษา

สอบ
ผ่าน

17.71

26.04

21.88

26.04

5.21

1.04

1.04

0.00

1.04

0.00

96

95

13.33

15.56

31.11

28.89 11.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

45

45

3.85

5.77

23.08

21.15 19.23 13.46 13.46

0.00

0.00

0.00

52

52

0.00

15.79

52.63

31.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19

19

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2

2

122

122

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1

1

17.62

20.24

16.57 12.05

5.96

5.76

3.41

1.51

0.00

1650

1450

8.71

คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล
ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ผลการดาเนินงาน
1. หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร
หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร
ในการออกแบบหลักสูตรมีการพิจารณาถึงสถานการณ์ทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและวัฒนธรรม ดังนี้
ด้านเศรษฐกิจ
1) การแลกเปลี่ยนและเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ (Free Flow) ของกลุ่มประเทศ อาเซียน ในปี
พ.ศ. 2558 บัณฑิตจึงจาเป็นต้องสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษได้
2) โอกาสในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประสบการณ์
ทีห่ ลากหลาย
3) การลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจากนักลงทุนต่างชาติทาให้มีความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
4) การขยายตัวของสถานศึกษาที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ
5) การยกระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมของไทยให้ไปสู่ระดับสากล
ด้านสถานการณ์หรือการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม
1) บัณฑิตสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยและเอกลักษณ์ของชาติไทยให้ชาวต่างชาติ
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ได้รับรู้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงสามารถใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม
2) เสริมสร้างบัณฑิตให้มีความรู้ รวมถึงตระหนักในเรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการทางานร่วมกับ
ชาวต่างชาติ
3) สถานการณ์สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมที่ใช้การสื่อสารแบบเครือข่ายและผ่านสังคมออนไลน์ รวมถึง
เทคโนโลยีที่มีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ภาษาอังกฤษจึงเป็นสื่อกลางที่สาคัญในการสื่อสารและสืบค้นข้อมูลให้
ทันสมัยอยู่เสมอ
ในการออกแบบหลักสูตรนอกจากพิจาณาสถานการณ์การดังกล่าวแล้วยังต้องคานึงถึงเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับปริญญาตรีปี พ.ศ. 2548 ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษานั่นคือ หลักสูตรปริญญาตรี (4
ปี) ให้มีจานวนหน่วยกิต รวมไม่น้อยกว่า120 หน่วยกิต โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วยหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาเฉพาะและหมวดวิชาเลือกเสรีหมวดวิชาศึกษาทั่วไปไม่น้อยกว่า30หน่วยกิตหมวดวิชาเฉพาะไม่น้อยกว่า
84 หน่วยกิต หมวดวิชาเลือกเสรีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต ซึง่ หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2554 ได้กาหนดโครงสร้างหลักสูตรไว้ดังนี้คือ จานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 133 หน่วยกิต
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 36 หน่วยกิต หมวดวิชาเฉพาะ 91 หน่วยกิต ซึ่งแบ่งเป็น กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน 24 หน่วย
กิต กลุ่มวิชาชีพบังคับ 30 หน่วยกิต กลุ่มวิชาเลือกที่เป็นรายวิชาเฉพาะด้านภาษาอังกฤษ หรือรายวิชาฉพาะเพื่อ
งานอาชีพ 15 หน่วยกิต กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ในวิชาชีพ 7 หน่วยกิต
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
1. ปลูกฝังและพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม สามารถปรับตัวในการทางานกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
2. ผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางวิชาการและทักษะทางวิชาชีพในศาสตร์ทางภาษา มีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในสภาพการทางานที่แตกต่างและมีความสามารถในการบริหารจัดการตามสาขาวิชาชีพ มีพื้น
ฐานความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมถึงมีการพัฒนาความรู้ด้วย
ตนเองตลอดชีวิต
3. ฝึกบัณฑิตให้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์อย่างเป็นระบบ โดย
ประยุกต์ใช้ความรู้ เหตุผลและวิจารณญาณอย่างเหมาะสมในการดาเนินชีวิต และสามารถปรับตนเองให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่าง ๆ
4. พัฒนาบุคลิกภาพให้บัณฑิตสามารถปรับตัวในการทางานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเหมาะสมในสถานการณ์ที่
แตกต่างกัน อีกทั้งสามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างน้อย 1 ภาษา รวมถึง
สามารถสื่อสารข้ามวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม
5. ฝึกบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสืบค้นข้อมูล การสื่อสารและการ
นาเสนอได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ข้อมูลการปรับปรุงหลักสูตรใหม่
แผนการพัฒนา/
เปลี่ยนแปลง
1. 1. ปรับปรุงหลักสูตรให้มี

กลยุทธ์
- พัฒนาหลักสูตรโดยมี

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

หลักฐาน/ตัวบ่งชี้
- เอกสารปรับปรุงหลักสูตร
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มาตรฐานไม่ต่ากว่า
เกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด
- 2. ปรับปรุงหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความ
ต้องการของ
ตลาดแรงงาน
- 3. การปรับปรุงการเรียน
การสอน
- 4. พัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรสายวิชาการ

พื้นฐานจากเกณฑ์
- รายงานผลการประเมิน
มาตรฐานหลักสูตร
- หลักสูตร
- ติดตามประเมินหลักสูตร
อย่างสม่าเสมอ
- ติดตามความเปลี่ยนแปลง - รายงานการประเมินความ
ความต้องการของสถาน
พึงพอใจคุณภาพของบัณฑิต
ประกอบการ
จากสถานประกอบการ
- ปรับเนื้อหาในแต่ละ
หัวข้อการสอนให้
สอดคล้องผสมผสานกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน
- สนับสนุนให้บุคลากรสาย
วิชาการมีการพัฒนาใน
ด้านต่างๆ เช่น การศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น การ
ฝึกอบรม

- มคอ. 3
- ผลประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
- ใบรับรองการสาเร็จการศึกษา
- ใบรับรองการอบรม

2. การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์วิชานั้นๆ
การปรับปรุงหลักสูตร มุ่งเน้นการเรียนการสอนให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย โดยมีการเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษ
เฉพาะทางมากขึ้น เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษ สาหรับธุรกิจขนส่ง นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มรายวิชา การศึกษา
อิสระเข้ามาในหลักสูตร เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการวิจัย ซึ่งถือเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนา
องค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยต่อความก้าวหน้าของการจัดการเรียนการสอน
หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะกรรมการประจาหลักสูตร ได้ส่งอาจารย์ในสาขาวิชาภาษาตะวันตกเข้า
โครงการอบรมการสอนภาษาอังกฤษ ณ สถาบัน CPIT ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 7-30 กรกฎาคม
2558 จานวน 8 คน ดังนี้
1. อ. ประภาพร เล็กดารงศักดิ์
2. ผศ.ดร. กมลนัทธ์ ธรรมรักขิตกุล
3. อ. สุลกัณยา บุณยโยธิน
4. อ. ปิยนุช สวัสดิโยธิน
5. ผศ.ดร. พรพิมล ฮาตระวัง
6. ผศ.ปภาวี วงษ์วรพนิต
7. อ. ชนกนาถ จีนศรี
8. อ. กัญญาวีร์ ขจรไชยกุล
นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2557 คณะกรรมการประจาหลักสูตรได้ส่งเสริมให้อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการ เพื่อหาประสบการณ์
ที่จะนามาใช้พัฒนาการเรียนการสอน และ เข้าใจถึงสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ที่จะ
ส่งผลต่อความต้องการบัณฑิต เพื่อนามาพัฒนาและปรับปรุง หลักสูตรในรอบปี 2558 ให้สอดคล้องกับ
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยในปีการศึกษา 2557 มีอาจารย์เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพดังนี้
1. อ.นิกร เทพทอง เข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ บริษัทเอ็นอีซี เอ็กซ์เพรส ลอจีสติกส์ (ประเทศไทย)
จากัด ระหว่างวันที่ 2 -26 มิถุนายน 2558
2. อ.ภารณี เผือกจิต เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับ บริษัท เซนต์เมดิคอล (คริติคอล แคร์) จากัด
ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน ถึง 30 กรกฎาคม 2558
3. อ.ประภาพร เล็กดารงศักดิ์ เข้ารับฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัท ดีวีเอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
ระหว่างวันที่ 1-24 มิถุนายน 2558
4. ผศ.ดร.พรพิมล ฮาตระวัง เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กับบริษัท ไทยซัมมิท ระหว่างวันที่ 2
มิถุนายน ถึง 26 มิถุนายน 2558
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ผลการดาเนินงาน
1. การกาหนดผู้สอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรได้ร่วมกันวางแผนและพิจารณากาหนดผู้สอนและการจัดการเรียนการสอนก่อนเริ่มปี
การศึกษา และนาผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษานามาพิจารณาเพื่อกาหนดผู้สอน โดยมีข้อกาหนด
ร่วมกันดังนี้
- คุณวุฒิของอาจารย์ผู้สอน
- ประสบการณ์การสอนวิชานั้นๆ
- ความเชียวชาญที่ได้จากการวิจัย การฝังตัว และการอบรม
- ภาระงานสอนของอาจารย์
ในรายวิชาที่ต้องเชิญอาจารย์พิเศษ อาจารย์ประจาหลักสูตรร่วมกันกาหนดดังนี้
- คุณวุฒิของอาจารย์ตรงกับรายวิชาที่สอน
- ประสบการณ์การสอนวิชานั้นๆ
- ความเชี่ยวชาญที่ได้จากประสบการณ์วิชาชีพ
ในปีการศึกษา 2557 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้กาหนดตัวผู้สอน ดังนี้
สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
การวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
การฟัง การพูดเพื่อการสื่อสาร
ระดับกลาง
การอ่านเบื้องต้น

อ. บรรเทา เพิ่มเกษตรวิทย์ มีประสบการณ์ในการสอน
การออกเสียง
อ. รสสุคนธ์ สงคง
มีประสบการณ์และมีความ
ชานาญด้านโครงสร้างของ
ภาษา
Ms. Arlene Regato
เป็นชาวต่างชาติ
อ. ปัญฑริการ์ สายเงิน

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

มีประสบการณ์การสอนการ
อ่าน
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การฟังพูดเพื่อการสื่อสารระดับสูง
การเขียนเรียงความ

Ms. Arlene Regato
เป็นชาวต่างชาติ
ดร. ธวัชชัย ใจศิริ
มีประสบการณ์การสอนการ
ผศ.ดร. พรพิมล ฮาตระวัง เขียน

การแปลอังกฤษไทย

อ. สุดทัย ครูส่ง

ภาษาอังกฤษในสานักงาน

อ. ปวีณ์ณัส ศิริจารุวงศ์

ภาษาอังกฤษสังคม

ผศ. ปภาวี วงษ์วรพนิต

ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจขนส่ง

อ. นิกร เทพทอง

ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงานต้อนรับ นางณัฐชนัญ เหมสุจิ
บนเครื่องบิน
(อาจารย์พิเศษ)
การแปลบทภาพยนตร์

อ. กุมุท พุทธานุ

อ. อรพินท์ ไกรสร
(อาจารย์พิเศษ)
อ. Feng Bin Bin
การเขียนภาษาจีน
(อาจารย์พิเศษ)
อ. จารุวรรณ์ งามทรัพย์
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุรกิจ
ทวีคูณ (อาจารย์พิเศษ)
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเตรียมตัวสาหรับ อ. จารุวรรณ์ งามทรัพย์
งานอาชีพ
ทวีคูณ (อาจารย์พิเศษ)
ภาษาจีนสาหรับบุคลากรสานักงาน

จบทางด้านการแปลและมี
ประสบการณ์การสอนด้าน
การแปล
มีประสบการณ์การสอน
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
มีประสบการณ์การสอน
ภาษาอังกฤษด้านนี้
มีประสบการณ์การทางาน
ทางด้านลอจิสติกส์
มีประสบการณ์การทางานเป็น
พนักงานต้อนรับ
จบด้านการแปลและมี
ประสบการณ์ในการแปลเชิง
พาณิชย์
มีประสบการณ์ในการทางาน
ด้านภาษาจีน
เป็นเจ้าของภาษา

2. การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) การจัดการเรียนการสอน
อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมร่วมกันเพื่อกาหนดวันส่ง มคอ. 3 โดยนาผลจาก มคอ. 5 ในปีการศึกษา 2556 มา
พิจารณาในการปรับปรุง มคอ. 3 มีการตรวจสอบความถูกต้องของ มคอ. 3 ทาโดยการประชุมเพื่ออ่าน มคอ. 3
ก่อนการนาไปใช้จริงว่าตรงกับ Curriculum mapping และให้อาจารย์ผู้สอนกรอก มคอ. 3 มคอ. 4 เข้าระบบ
ออนไลน์ของสานักส่งเสริมวิชาการและลงทะเบียนตามกาหนด ซึง่ ผลการดาเนินการพบว่าอาจารย์ทุกคนส่ง
มคอ.3/ มคอ. 4 ตรงตามกาหนด 100% คือ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2557
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2558
2.1 กรรมการประจาหลักสูตรสุ่มถามผู้เรียนในรายวิชาต่างๆ ว่านักศึกษามีความก้าวหน้า มีปัญหา
อุปสรรคอย่างไรบ้างในการเรียนการสอน เมื่อกรรมการฯ พบว่า มีปัญหา อุปสรรค หรือเนื้อหาไม่
เป็นไปตาม มคอ.3 ก็ได้สอบถามกับผู้สอน เพื่อให้สอดคล้องกับ มคอ.3
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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2.2 เมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษากรรมการประจาหลักสูตรนาผลประเมินการเรียนการสอนของผู้สอนที่ได้ผล
ประเมินต่ากว่า 3.51 มาพิจารณาแล้วแจ้งผู้สอนให้เขียนแผนปรับปรุงเพื่อพัฒนาตนเองหรือ
เปลี่ยนแปลงผู้สอนในปีการศึกษาถัดไป
3. การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ในปีการศึกษา 2557 มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการครบถ้วน ดังนี้
การบูรณาการกับการวิจัย
รายวิชาการเขียนเรียงความ เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 โดย ผศ.ดร.พรพิมล ฮาตระวัง ได้
บูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยโดยให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่กาลังเรียนรายวิชาการเขียนเรียงความได้เรียนรู้
กระบวนการวิจัย เริ่มตั้งแต่การตั้งปัญหาการวิจัยหรือจุดประสงค์ของการวิจัยเพื่อหาข้อผิดพลาดในการเขียน การ
เก็บข้อมูล เริ่มจากการให้นักศึกษาเขียนเรียงความภาษาอังกฤษแล้วเก็บรวบรวมงานเขียนจากรุ่นก่อนๆ ที่ผ่านมา
แล้วนามาให้นักศึกษาวิเคราะห์ โดยให้นักศึกษาปัจจุบันที่กาลังเรียนวิเคราะห์หาข้อผิดพลาดของการเขียน โดยใช้
รหัสเพื่อจาแนกข้อผิดพลาด (error codes) แล้วสรุปผลการวิเคราะห์ว่าส่วนใหญ่นักศึกษามีปัญหาในเรื่องการ
เขียนเรียงความในด้านใด นักศึกษาปัจจุบันในปีการศึกษา 2557 จึงได้เรียนรู้กระบวนการวิจัยเหล่านี้ในชั้นเรียน
โดยเฉพาะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งเป็นกระบวนการในการวิจัยที่ได้นามาบูรณาการเข้ากับการะบวนการ
เรียนการสอน ในขณะเดียวกันนักศึกษาได้ศึกษาและฝึกการกระบวนการแก้ไขงานเขียน (revising and editing)
ของตนเองอีกด้วย
การบูรณาการกับการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
รายวิชา ภาษาและวัฒนธรรม ทีเ่ ปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 เป็นรายวิชาที่เน้นการเรียนรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เพื่อเป็นการบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับการทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม อาจารย์ผู้สอนจึงมอบหมายให้นักศึกษาในรายวิชานี้ เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ซึ่งจัด
ขึ้นในวันที่ 9 เมษายน 2558 และให้แบ่งกลุ่มนาเสนอเปรียบเทียบกิจกรรมที่เกี่ยวกับประเพณีวันขึ้นปีใหม่และกิจ
กรรรมครอบครัวของวัฒนธรรมไทย เทียบกับวัฒนธรรมตะวันตก
การบรูณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม
รายวิชา โครงสร้างภาษาอังกฤษ โดยการนานักศึกษาออกบริการวิชาการในโครงการภาษาอังกฤษเพื่อน้อง
ณ โรงเรียนวัดมูลจินดารามและโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 69 ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2558 โดยการให้
นักศึกษาเป็นผู้ช่วยวิทยากรประจาฐานให้ความรู้แก่นักเรียนชั้นประถมตอนปลายและ มัธยมศึกษาตอนต้น โดยการ
นาความรู้ในรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษไปใช้ ประกอบการทากิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
(อ้างอิง มคอ. 3 ออนไลน์ รายวิชา)

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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การประเมินผู้เรียน
ผลการดาเนินงาน
1. การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
อาจารย์ประจาหลักสูตรประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ได้แก่
1) คุณธรรม จริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทางปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยกาหนด
สัดส่วนและวิธีการประเมินไว้ใน มคอ. 3 ชัดเจน
2. การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
อาจารย์ประจาหลักสูตรประชุมแจ้งผู้สอนให้ประเมินผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติด้วยวิธีที่ระบุใน มคอ. 3 และตรวจสอบให้ถูกต้องด้วยวิธีการสุ่ม 25% ภาคเรียนที่ 1 จานวน 6 วิชา
และภาคเรียนที่ 2 จานวน 3 วิชา และให้อาจารย์ผู้สอนส่งข้อสอบเพื่อเข้ารับการพิจารณาจากอาจารย์ประจา
หลักสูตร โดยกาหนดให้วิชาที่มีอาจารย์สอนร่วมกันต้องใช้ข้อสอบชุดเดียวกันเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
3. การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร(มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7)
อาจารย์ผู้สอนรายงานผลใน มคอ. 5 ซึ่งกาหนดให้อาจารย์ส่งภายใน 30 วันหลังเสร็จสิ้นภาคการศีกษา
และได้รับการตรวจสอบผลการประเมินการสอนจากผู้เรียนเพื่อนามาพิจารณาในที่ประชุมและให้อาจารย์
ผู้สอนกาหนดแนวทางพัฒนา ผลการประเมินจากผู้เรียนพบว่า รายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปี
การศึกษา 2557 ได้รับการประเมินไม่ต่ากว่า 3.51 ทุกรายวิชา

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ผลการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

KPI ที่ต้องดาเนินการใน
ปีการศึกษา 2557
(มาจาก มคอ. 2)

1. อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อย
ร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อ
วางแผน ติดตาม และทบทวนการ
ดาเนินงานหลักสูตร

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ
มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ. 3
และ มคอ. 4 อย่างน้อยก่อนการเปิด
สอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

ผลการดาเนินงานและ
เอกสารอ้างอิง/หลักฐาน

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์


ทางหลักสูตรได้จัดการประชุม
อาจารย์ประจาหลักสูตรปีละ 2
ครั้ง เพื่อวางแผน ติดตามและ
ทบทวนการดาเนินงานของ
หลักสูตรโดยอาจารย์ประจา
หลักสูตร 5คนได้เข้าร่วมประชุม
ครบทุกคน โดยคิดเป็นร้อยละ
100ในภาคเรียนที่ 1 และ
อาจารย์ประจาหลักสูตร 5 คน
ได้เข้าร่วมประชุม โดยคิดเป็น
ร้อยละ100 ในภาคเรียนที่ 2
(เอกสารหมายเลข 5.4.1.1
รายงานการประชุมกรรมการ
ประจาหลักสูตร)
รายละเอียดหลักสูตร (มคอ. 2) 
ฉบับ 2554 ได้ผ่านความ
เห็นชอบจาก สกอ. วันที่ 10
ตุลาคม 2554 และมีหนังสือ
ประทับตราเพื่อแจ้งให้ทราบผล
การพิจารณาจากสานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) (เอกสารหมายเลข
5.4.1.2 เล่มหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ฉบับปรับปรุง 2554)
หลัดสูตรให้ผสู้ อนจัดทามคอ. 3 
ตามแบบฟอร์ม มคอ. 3 และ
มคอ. 4 ก่อนเปิดภาคการศึกษา
ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ใน
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ซึ่งในปี
การศึกษา 2557 มีการเปิดสอน
ทั้งสิ้น 43 รายวิชา 98 กลุ่ม โดย
ในภาคการศึกษาที่ 1 มีจานวน
19 วิชา 51 กลุ่ม ในภาค
การศึกษาที่ 2 มีจานวน 24
รายวิชา 47 กลุ่ม (อ้างอิง
เอกสาร มคอ. ระบบออนไลน์
ของสานักส่งเสริมวิชาการและ
การลงทะเบียน)
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

KPI ที่ต้องดาเนินการใน
ปีการศึกษา 2557
(มาจาก มคอ. 2)

4. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
รายวิชา และรายงานผลการดาเนินการ
ของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30
วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา

5. จัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตร ตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60
วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา
6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ ที่
กาหนดใน มคอ. 3 และ มคอ. 4 (ถ้ามี)
อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิด
สอนในแต่ละปีการศึกษา
7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการ
ประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน
มคอ. 7 ปีที่แล้ว

8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รบั การ
ปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการ
จัดการเรียนการสอน

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

ผลการดาเนินงานและ
เอกสารอ้างอิง/หลักฐาน

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์


เมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนใน
แต่ละภาคเรียน ทางหลักสูตร
กาหนดให้คณาจารย์ผสู้ อน
รายวิชาจัดทารายงานผลการ
ดาเนินงานของรายวิชาตามแบบ
มคอ.5 และ มคอ. 6 ครบทุก
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาค
การศึกษาที่ 1 และภาค
การศึกษาที่ 2 ของปีการศึกษา
และเก็บสาเนาไว้ที่หลักสูตร
(อ้างอิงเอกสาร มคอ. ระบบ
ออนไลน์ ของสานักส่งเสริม
วิชาการและการลงทะเบียน)
ทางหลักสูตรจัดทารายงานผล 
การดาเนินการเรียบร้อยหลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาภายใน 60
วัน (เอกสารหมายเลข 5.4.1.3
มคอ. 7)
มีการวัดผลสอบตามที่ระบุไว้ใน 
มคอ. 3 โดยมีวิชาที่มีการทวน
สอบร้อยละ 25 ของวิชาที่
จัดการเรียนการสอนในปี 2557
(เอกสารหมายเลข 5.4.1.4
รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ประจาปีการศึกษา 2557)

ทุกรายวิชามีการปรับปรุง
กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนตามที่ระไว้ใน มคอ. 5 และ
นาไปปรับปรุง มคอ. 3 ของปี
ต่อไปทุกรายวิชา และ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ได้มีการประชุมตรวจสอบการ
ดาเนินการเป็นที่เรียบร้อย
(อ้างอิงเอกสาร มคอ. ระบบ
ออนไลน์ ของสานักส่งเสริม
วิชาการและการลงทะเบียน)
ไม่มีอาจารย์ประจาหลักสูตรเช้า
ใหม่ แต่มีอาจารย์ประจาเข้าใหม่
จานวน 10 คน และข้ารับการ
ปฐมนิเทศ ระหว่างวันที่ 2-6
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)

KPI ที่ต้องดาเนินการใน
ปีการศึกษา 2557
(มาจาก มคอ. 2)

9. อาจารย์ประจาหลักสูตรทุกคนได้รับ
การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

ผลการดาเนินงานและ
เอกสารอ้างอิง/หลักฐาน

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์

และ 15-19 กรกฏาคม 2557
(เอกสารหมายเลข 5.4.1.5
โครงการปฐมทิเทศอาจารย์ใหม่
โดย กองบริหารงานบุคคล)
มีอาจารย์ประจา จานวน 5 คน 
ได้รับการพัฒนาทางวิชาการ/
หรือวิชาชีพอย่างน้อยปีละ 1
ครั้งดังนี้
1. ดร. ธวัชชัย ใจศิริ
- อบรมการใช้ห้อง smart
classroom วันที่ 17 กันยายน
2557
- อบรม Cambridge Day
2015 วันที่ 27 มกราคม 2558
- อบรมผู้ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2558
2.ผศ. ปวีณณ
์ ัส ศิริจารุวงศ์
- อบรม/สัมมนาเรื่อง การ
จัดทาแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
ศิลปศาสตร์ เพื่อก้าวเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน วันที่ 3-5
มิถุนายน 2558
3. ผศ. ปภาวี วงษ์วรพนิต
- สัมมนาทางวิชาการเรื่อง
ภาษาและวัฒนธรรมกับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 21
สิงหาคม 2557
- อบรมการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตรวันที่ 2 กันยายน
2557
4. อ.สุดทัย ครูส่ง
- สัมมนาทางวิชาการเรื่อง
ภาษาและวัฒนธรรมกับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 21
สิงหาคม 2557
- อบรมเชิงวิชาการเรื่องการ
จัดทาหลักสูตรแบบ Double
Degree/Joint วันที่ 26
พฤศจิกายน 2557
5. อ. เยาวเรศ เกตุแก้ว
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KPI ที่ต้องดาเนินการใน
ปีการศึกษา 2557
(มาจาก มคอ. 2)

ผลการดาเนินงานและ
เอกสารอ้างอิง/หลักฐาน

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์

- อบรมการทางานเป็นทีม
ผลสัมฤทธ์เพื่อศิลปะศาสตร์
วันที่ 13-15 กุมภาพันธ์ 2558
- อบรมโครงการเชิง
ปฏิบัติการเขียนรายงานการ
ประเมินตนเอง วันที่ 27 มีนาคม
2558
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียน ไม่มีบุคลากรสาย
การสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
สนับสนุน
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 ต่อปี
11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปี
สุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า
3.51 จากคะแนนเต็ม 5.0
13. นักศึกษามีงานทาภายใน 1 ปี หลัง
สาเร็จการศึกาไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
14. บัณฑิตที่ได้งานทาได้รับเงินเดือน
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)


ในปีการศึกษา 2557 ทาง
หลักสูตรได้ประเมินระดับความ
พึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตร
ของนักศึกษาปีสุดท้ายของการ
เรียนในชั้นเรียนซึง่ มีนักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 จานวน 105 คน และ
ตอบแบบสอบถามจานวน 33
คิดเป็นร้อยละ ผลการสารวจ
พบว่า คะแนนความพึงพอใจที่มี
ต่อหลักสูตรมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ
3.71 จากระดับค่าเฉลีย่ เต็ม
5.00 เมื่อจาแนกเป็นรายด้านได้
ดังนี้
ด้านโครงสร้างหลักสูตร
เท่ากับ3.89
ด้านด้านการจัดการเรียนการ
สอน และการประเมินผลเท่ากับ
3.55
ด้านความรู้ความสามารถ
ของนักศึกษาเท่ากับ3.62
(เอกสารหมายเลข 5.4.1.6
รายงานผลการสารวจความ
คิดเห็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4
ประจาปี 2557)
ยังไม่ครบรอบดาเนินการ
ยังไม่ครบรอบดาเนินการ
ยังไม่ครบรอบดาเนินการ
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ดัชนีบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
(Key Performance Indicators)
เริ่มต้นเป็นไปตาม ก.พ. กาหนดไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80
รวมตัวบ่งชี้ในปีนี้
จานวนตัวบ่งชี้ที่ดาเนินการผ่าน
เฉพาะตัวบ่งชี้ที่ 1-5
ร้อยละของตัวบ่งชี้ที่ 1-5
จานวนตัวบ่งชี้ในปีนี้ที่ดาเนินการผ่าน
ร้อยละของตัวบ่งชี้ทั้งหมดในปีนี้

KPI ที่ต้องดาเนินการใน
ปีการศึกษา 2557
(มาจาก มคอ. 2)

ผลการดาเนินงานและ
เอกสารอ้างอิง/หลักฐาน

5

5

100
8
80

100
10
100

การวิเคราะห์รายวิชาที่มีผลการเรียนไม่ปกติ
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ

รายวิชาที่ไม่ได้เปิดสอนในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา

เหตุที่ทาให้ผิดปกติ

เหตุผลที่ไม่เปิดสอน

รายวิชาทีส่ อนเนื้อหาไม่ครบในปีการศึกษา
รหัส ชื่อวิชา
ภาคการศึกษา
หัวข้อที่ขาด

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

การตรวจสอบ

เปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานกับเกณฑ์
ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์

สาเหตุที่ไม่ได้สอน

มาตรการแก้ไข

มาตรการที่ดาเนินการ

วิธีแก้ไข

Page 34

คุณภาพของการสอน
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีที่รายงาน
รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
รหัสวิชา

ชื่อวิชา

1
2

01324101
01324203

3

01324212

สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
การวิเคราะห์และเปรียบเทียบ
ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสาร
ระดับกลาง
การอ่านเบื้องต้น
การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสาร
ระดับสูง
การเขียนเรียงความ
การแปลอังกฤษเป็นไทย
การแปลบทภาพยนตร์
ภาษาอังกฤษสังคม
ภาษาอังกฤษในสานักงาน
ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
ภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน
ภาษาอังกฤษสาหรับธุรกิจขนส่ง
ภาษาอังกฤษในสานักงาน
การศึกษาอิสระ
สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษ
ภาษาจีนสาหรับบุคลากรสานักงาน
ภาษาญี่ปุ่นสาหรับธุรกิจ
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเตรียมตัวสาหรับ
งานอาชีพ

4
5

01324221
01324313

6
7
8
9
10
11

01324332
01324342
01324344
01324351
01324353
01324356

12
13
14
15
16
17
18
19

01324357
01324358
01324362
01324462
01324461
01324384

01324393
01324495

รหัสวิชา
1

01-324-102

2

01-324-111

3
4
5
6
7

01-324-104
01-324-222
01-324-231
01-324-241
01-324-281

ชื่อวิชา
โครงสร้างภาษาอังกฤษ
การฟัง-การพูดเพื่อการสื่อสาร
เบื้องต้น
ภาษากับวัฒนธรรม
การอ่านเชิงวิเคราะห์วิจารณ์
การเขียนระดับย่อหน้า
การแปลเบื้องต้น
การฟังและพูดภาษาจีน

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

ภาค ผลการประเมินโดยนักศึกษา
การ มี (คะแนน
ไม่มี
ศึกษา
เฉลี่ย)
1/57
1/57
1/57
1/57
1/57
1/57
1/57
1/57
1/57
1/57
1/57
1/57
1/57
1/57
1/57
1/57
1/57
1/57
1/57

แผนการปรับปรุง

4.40
4.39
4.47
4.37
4.33
4.37
4.23
4.32
4.48
3.98
4.41
4.47
4.53
4.41
4.35
4.28
4.58
4.79
4.68

ภาค ผลการประเมินโดยนักศึกษา
การ มี (คะแนน
ไม่มี
ศึกษา
เฉลี่ย)
2/57

4.05

2/57

4.11

2/57
2/57
2/57
2/57
2/57

4.28
3.97
4.38
4.09
4.59

แผนการปรับปรุง

Page 35

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

01-324-282
01-324-291
01-324-292
01-324-332
01-324-334
01-324-343
01-324-344
01-324-346
01-324-352
01-324-354

18

01-324-355

19

01-324-356

20
21
22
23
24

01-324-383
01-324-394
01-324-461
01-324-371
01-324-472

การอ่านภาษาจีน
ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร
การอ่านภาษาญี่ปุ่น
การเขียนเรียงความ
การเขียนรายงานภาษาอังกฤษ
การแปลไทยเป็นภาอังกฤษ
การแปลบทภาพยนตร์
การแปลแบบล่ามต่อเนื่อง
การโต้ตอบทางธุรกิจ
ภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนองาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการโฆษณาและ
ประชาสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษสาหรับอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว
การแปลจีนเป็นไทย
ภาษาญี่ปุ่นเชิงสังคมและวัฒนธรรม
สัมมนาการใช้ภาษาอังกฤษ
การเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษา
สหกิจศึกษา

2/57
2/57
2/57
2/57
2/57
2/57
2/57
2/57
2/57
2/57

4.34
4.46
4.44
4.44
4.04
4.43
4.40
4.67
4.22
4.38

2/57

4.32

2/57

4.60

2/57
2/57
2/57
2/57
2/57

4.48
4.62
4.96
4.32
4.14

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
มาตรฐานผลการเรียนรู้

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

คุณธรรมจริยธรรม

นักศึกษาส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาที่มีความตรงต่อ
เวลา มีค วามรั บผิ ด ชอบดี มี ความซื่ อ สัต ย์ สุจ ริ ต
และเคารพในกฎระเบียบ สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่
1 มีบางส่วนที่ยังแบ่งเวลาจากการรับน้องและ
กิจกรรมอื่นๆ ได้ไม่ดีนัก แต่บางคนปรับตัวในระยะ
หนึ่งจึงเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้น

ความรู้

นักศึกษามีความรู้และความเข้าใจภาษาอังกฤษใน
วิ ช าที่ เ รี ย นเป็ น พื้ น ฐานปี แ รกดี แต่ อ าจจะยั ง มี
ปั ญ หาเรื่ อ งการเขี ย นตอบข้ อ สอบอั ต นั ย เป็ น
ภาษาอังกฤษในบางวิชา ส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 2-3
ยังมีปัญหาในด้านการเขียน ซึ่งนักศึกษาต้องได้รับ
การพัฒนาต่อไป

นักศึกษาที่มีปัญหาในเรื่องคุณธรรม
จริยธรรมได้รับการแก้ไขโดยการอบรม
ตักเตือนโดยอาจารย์ผสู้ อนหรืออาจารย์
ปรึกษาหรืออาจารย์ในสาขาวิชาฯ ใน
เบื้องต้นให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จากนั้นมีการดาเนินการตาม
กระบวนการ จนถึงขั้นตัดคะแนน
หรือไม่อนุญาตให้ออกสหกิจ (มีแบบคา
ร้องนักศึกษาแต่งกาย/ประพฤติผดิ
ระเบียบ)
ฝึกให้นักศึกษาคุ้นชินกับการเขียนแสดง
ความคิดเห็นและตอบคาถามเป็น
ภาษาอังกฤษแบบเป็นทางการโดย
สอดแทรกในงานที่มอบหมายให้รวมถึง
แบบทดสอบย่อยต่างๆ สาหรับการ
เขียน นักศึกษาได้รับมอบหมายจาก
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มาตรฐานผลการเรียนรู้

ทักษะทางปัญญา

ทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ

ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข
การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ

สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน และข้อมูล
ป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ

แนวทางแก้ไขปรับปรุง

ครูผสู้ อนให้เขียนย่อหน้าและเขียน
เรียงความในระดับที่เป็นวิชาการมาก
ยิ่งขึ้น เขียนเพื่อโต้แย้งได้อย่างมีเหตุผล
และเหมาะสม
นั ก ศึ ก ษามี ค วามสามารถวิ เ คราะห์ แ ละจดจ า ผู้สอนให้คาแนะนาเพื่อการฝึกฝน
รายละเอียดในแต่ละวิชาที่สอนได้โดยรวมแตกต่าง เพิ่มเติมสาหรับนักศึกษาที่สนใจพัฒนา
กับไปตามศักยภาพของแต่ละบุคคล
ตนเองและผู้สอนควรชี้ข้อผิดพลาด
รายบุคคลและในภาพรวมหรือเชิงลึก
เพื่อการพัฒนาที่ถูกต้อง ตรงประเด็น
มากยิ่งขึ้น
ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ ผู้สอนและอาจารย์ที่ปรึกษาช่วยกัน
รับผิดชอบ ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ กวดขันในด้านความรับผิดชอบอย่าง
รับผิดชอบส่วนใหญ่อยู่ระดับดี ทางคณะและทาง สม่าเสมอ ทั้งในวิชาเรียนและนอกชั้น
มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมนอกเวลาเรียนที่ส่งเสริม
เรียน เพือ่ ให้นักศึกษาได้รับการปลูกฝัง
ทักษะด้านนี้อยู่แล้ว เช่น กิจกรรมรับน้อง
ให้มีความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและ
กิจกรรมของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆ ทั้ง สังคม
ในและนอกคณะฯ
นักศึกษาส่วนใหญ่มีทักษะด้านตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้ เ ทคโนโลยี ใ นระดั บ ดี ซึ่ ง ส่ ว นใหญ่
สามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นคว้าและนาเสนอ
ข้อมูลทั่วๆ ไปได้

สนั บ สนุ น ให้ อ าจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาใช้
ตาราภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
และการค้นคว้าเพิ่มขึ้น และฝึกฝนให้ใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในทุกๆ รายวิชา
เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาศึกษาค้นคว้า
ด้วยตนเอง เพื่อจัดทาเป็นรายงานและ
นาเสนอหน้าชั้นเรียน ในรายวิชาต่างๆ
ทีม่ ีเนื้อหาและกิจกรรมที่เหมาะสม

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ (อาจารย์ใหม่ หมายถึง อาจารย์ใหม่ทุกคน)
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร
 มี
 ไม่มี
จานวนอาจารย์ใหม่ 10 คน จานวนอาจารย์ที่เข้าร่วมปฐมนิเทศ 10 คน โดยเข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศ
อาจารย์ใหม่ซึ่งจัดโดยกองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ระหว่างวันที่ 2-6 และ 15-19
กรกฎาคม 2557 โดยอาจารย์ใหม่ทั้ง 10 คน เข้าร่วมอบรมครบทั้ง 2 ช่วงเวลา
กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
ไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน
จานวน
กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม อาจารย์ บุคลากรสาย
สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้รับ
สนับสนุน
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
การบริหารหลักสูตร
ปัญหาในการบริหารหลักสูตร
- หลักสูตรยังขาดผู้สอน
รายวิชาเฉพาะเพื่องานอาชีพ
ทางด้านภาษาญี่ปุ่น และ
ภาษาจีน
- อุปกรณ์เครื่องมือ สื่อการ
สอน ที่สนับสนุนการเรียนรู้ของ
นักศึกษาในหลักสูตรยังไม่
เพียงพอ เช่น ชุดเครื่องมือ
อุปกรณ์การแปลล่ามที่ทันสมัย
ระบบ LMS ที่มีประสิทธิภาพ
โปรแกรมการเรียนรู้ทางด้าน
ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ

ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิ์ผล
ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- สาขาฯ ต้องจ้างอาจารย์พิเศษเพื่อ
จัดการด้านการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่ขาดแคลนดังกล่าว เพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร

แนวทางการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในอนาคต
- รับสมัครและบรรจุแต่งตั้ง
อาจารย์ในสาขาภาษาจีน และ
ภาษาญี่ปุ่นให้เพียงพอกับภาระงาน
สอนที่เพิ่มมากขึ้น

- นักศึกษาไม่มีความรู้และทักษะใน
การใช้เครือ่ งมือสมัยใหม่ ขาดทักษะ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ

- จัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ที่
ทันสมัย จัดซื้อระบบ LMS ที่ดี
จัดซื้อระบบโปรแกรมการเรียนรู้
ภาษาที่มีประสิทธิภาพ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ผลการดาเนินงาน
1. ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ กรรมการประจาหลักสูตร ดาเนินงานเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้โดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ผู้สอน ผ่านการประชุมสาขาวิชาภาษาตะวันตก
2. จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่พร้อมสนับสนุนการเรี ยนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมกับการเรียนแบบกลุ่มใหญ่
(120 คน) และ กลุ่มเล็ก (40-50คน) มีระบบ WI-FI จุดเชื่อมต่อทั้งอาคารเรียนและทุกชั้นเรียนจานวน
มากกว่า 50 จุด ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ มีห้องสมุดประจาคณะ ชั้นที่ 6 มีห้องศึกษาด้วย
ตนเอง 1 ห้อง และมีห้องปฏิบัติการทางภาษาอีก 10 ห้อง นอกจากนี้ยังมีการติดตั้งห้องแบบ smart
classroom ในห้องปฏิบัติการทางภาษา 7 (Lab 7)
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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ตัวบ่งชี/้ ผลการดาเนินงาน
3. กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ คณะฯ ได้มีการปรับปรุงห้องปฏิบัติการให้มีความสะดวกสบายและทันสมัย มีบริการคอมพิวเตอร์
มากกว่า 60 เครื่อง มีการจัดโต๊ะเก้าอี้เพื่อให้นักศึกษาสามารถประชุมงาน ทาการบ้านและนั่งพักผ่อนตาม
ระเบียงแต่ละชั้น มีตู้บริการน้าดื่มฟรี ในปีการศึกษา 2557 มีการเพิ่มโต๊ะเก้าอี้นั่งมากขึ้นและเปลี่ยน
คอมพิวเตอร์และปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางภาษาจานวน 3 ห้องประกอบด้วย Lab 3 Lab 5 และ Lab 6
เพื่อให้ทันสมัยมากขึ้น ซึ่งผลการประเมินของนักศึกษา พบว่า ผลการประเมินของนักศึกษาและผลการประเมิน
การเรียนการสอน พบว่า สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ประเมินฯโดยนักศึกษาที่เรียนรายวิชาที่มีการเรียนการสอน
ผ่านห้องปฏิบัติการของสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ได้คะแนนเฉลี่ยไม่ต่ากว่า 3.51 อาจารย์ประจา
หลักสูตรนาข้อเสนอแนะและปัญหาจากผลประเมินการเรียนการสอนของนักศึกษาในเรื่องสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้เพื่อของบประมาณในการจัดหาสิ่งสนับสนุนกับทางสาขาฯ เพื่อทางสาขาฯจะได้นาเสนอของบในระดับ
คณะฯ ต่อไป

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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หมวดที่ 6 ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกีย
่ วกับคุณภาพ
หลักสูตรจากผูป
้ ระเมิน
ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้
ประเมิน

ความเห็นของผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร

การนาไปดาเนินการวางแผนหรือปรับปรุง
หลักสูตร

1. ควรดาเนินการจัดกิจกรรมเสริม
การเรี ย นอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ
เสริมสร้างคุณลักษณะ “บัณฑิต
นั ก ปฏิ บั ติ ” ซึ่ ง เป็ น ที่ ป ระจั ก ว่ า
เป็ น จุ ด เด่ น ของนั ก ศึ ก ษาของ
สถาบัน
2. ในเรื่ อ งของความสามารถทาง
วิชาการ ให้พิจารณาว่านักศึกษา
ทุกคนมีความสามารถต่างกัน จึง
ควรส่งเสริมให้แต่ละคนหาจุดเด่น
ของตนเองให้ เ จอและพั ฒ นา
จุดเด่นนั้นๆ ให้เต็มศักยภาพ โดย
อาจจะเน้ น ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว ม
กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการหรื อ
บ ริ ก า ร ชุ ม ช น อั น จ ะ ท า ใ ห้
นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจใน
ผลงานที่ มี ส่ ว นช่ ว ยเหลื อ ชุ ม ชน
ท าให้ เ กิ ด ความมั่ น ใจในการใช้
ความรู้ความสามารถในด้านที่ตน
ถนั ด ทั้ ง นี้ นั ก ศึ ก ษาอาจน าไป
พั ฒ น า ต่ อ ย อ ด ส า ห รั บ ก า ร
ประกอบอาชี พ ในอนาคตได้ อี ก
ด้วย
3. การฝึ ก ฝนเรื่ อ งของเทคโนโลยี
เป็ นสิ่ งสาคัญ ที่ ควรสนั บสนุน ให้
เกิดขึ้นอย่างเป็นปกติในการเรียน
การสอน และการท างานของ
นักศึกษา เพื่อให้เกิดความคุ้นชิน
ในการค้ น คว้ า หาความรู้ ด้ ว ย
ต น เ อง อั น น า ไ ป สู่ ก า ร รู้ จั ก
พิจ ารณาและสั งเคราะห์ ค วามรู้
และยังผลให้เกิดความเชี่ยวชาญ
ในการใช้เทคโนโลยีในการทางาน
ในอนาคต

คณาจารย์และอาจารย์ประจา
หลักสูตรเห็นด้วยในข้อเสนอแนะ
และพร้อมนาข้อเสนอแนะไปพัฒนา
กลวิธีการจัดการเรียนการสอน
ต่อไป ทั้งนี้ ทางสาขาวิชา
ได้มีการจัดโครงการบริการวิชาการ
อาทิเช่น โครงการภาษาอังกฤษเพือ่
น้อง อย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง ยัง
สนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการ
สอนโดยโปรแกรม Moodle ซึ่ง
นักศึกษาสามารถทบทวนบทเรียน
ด้วยตนเอง นอกจากนี้ ทาง
มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้ใช้
โปรแกรม CLT และ Tell Me
More ซึ่งทางสาขาวิชาได้ส่งเสริมให้
นักศึกษานาไปใช้ในการฝึกฝน
ตนเองนอกเวลาเช่นกัน

- คณะกรรมการวางแผนปรับปรุงโดยการส่งเสริม
ผู้สอนจัดกิจกรรมเสริมสอดแทรกในวิชาเรียนอัน
จะพัฒนาตนเองและอาจมีส่วนช่วยพัฒนาชุมชน
ด้ ว ย เช่ น ภาษาอั ง กฤษสั ง คม โครงสร้ า ง
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น
- อาจารย์ประจาสาขาวิชาร่วมสนับสนุนนักศึกษา
ให้ทาโครงงานสหกิจศึกษาที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนางานประจา อีกทั้ง ผลักดันและสนับสนุนให้
นักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เข้า
ร่ ว มประกวดความเป็ น เลิ ศ ในด้ า นที่ ถ นั ด โดยมี
อาจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ที่
ปรึกษาให้คาแนะนาดูแลอย่างใกล้ชิด
- สาขาวิชาจัดประชุมนักศึกษารวมทั้งสาขาวิชา
ทุกภาคการศึกษา ภายในสองสัปดาห์แรกของการ
เ ปิ ด ภ า ค เ รี ย น แ ล ะ จั ด ใ ห้ มี ก า ร ม อ บ
ประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ทาชื่อเสียง รวมถึง
แจ้ งถึ งความเคลื่ อ นไหวของนั ก ศึ ก ษาทุ ก รายที่
ได้รับรางวัลต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้ง จัดสรร
ทุนการศึกษาเรียนดีให้กับนักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ย
สูงสุด 2 อันดับสาหรับนักศึกษาทุกชั้นปี
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สรุปการประเมินหลักสูตร
การประเมินจากผู้ที่สาเร็จการศึกษา (รายงานตามปีที่สารวจ) วันที่สารวจ 1 มิถุนายน 2558
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ผลการประเมินความพึงพอใจการใช้หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่ สาร (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2554)

1. ด้านวัตถุประสงค์
- ตามข้อเสนอแนะให้เพิ่มเน้นวิชาการพูดและการทางานเป็น
ทีม ดังนั้นในส่วนของวัตถุประสงค์ควรเพิ่มจุดประสงค์เรื่อง
การทางานร่วมกันและการเพิ่มทักษะการพูดที่สามารถ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
นาไปใช้งานจริง
- ควรส่งเสริมการสนทนาภาษาอังกฤษในคาบเรียนให้มาก 2. ด้านโครงสร้างหลักสูตร
ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาภาษาอังกฤษไปใช้ใน
- พิจารณาเพิ่มรายวิชาเฉพาะให้มากขึ้น ตามข้อเสนอแนะ
ชีวิตประจาวันได้
3. ด้านเนื้อหารายวิชาในหลักสูตร
- มีวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยมีความชัดเจน
- แก้ปัญหาการขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเฉพาะ โดย
และมีเป้าหมายที่บ่งชี้ถึงการพัฒนาหลักสูตรอย่าง
เชิญชวนอาจารย์ใหม่ เข้าร่วมสอนตามวิชาที่ตนสนใจ
เคร่งครัด
- เพิ่มกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมทักษะการใช้
- ควรส่งเสริมให้นักศึกษาเห็นความสาคัญของการทางาน
ภาษาอังกฤษ เช่น รายวิชาสหกิจศึกษา ควรส่งเสริมให้มีการ
เป็นทีม
ฝึกงานในต่างประเทศหรือในการเรียนการสอน ควรส่งเสริม
- ควรเน้นวิชาที่สามารถนาไปใช้จริง เช่น วิชาการพูด
งานที่มอบหมายให้ปฏิบตั ิงานเสมือนหนึ่งอยู่ในสถานการณ์
การใช้ทักษะภาษาอังกฤษได้จริง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับโครงสร้างของหลักสูตร
- อบรมเทคนิคการสอนที่ฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดย
- ควรจัดรายวิชาการศึกษาอิสระ (Independent
เน้นการใช้หลักปฏิบัติ
studies)เป็นวิชาเลือกมากกว่าวิชาบังคับ
4. ด้านคุณลักษณะอาจารย์
- ควรเพิ่มเวลาเรียนและคาอธิบายรายวิชาในหมวดวิชา
- ขออัตราครูชาวต่างชาติเจ้าของภาษาเพิ่มเติม
เลือกเสรีและเพิ่มรายวิชาเฉพาะให้มากขึ้น
5. ด้านคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- ควรมีการจัด course ปรับพื้นฐานเพิ่มเติมเพื่อปรับความรู้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วๆไปเกี่ยวกับเนื้อหารายวิชาใน
พื้นฐานที่แตกต่างกัน
หลักสูตร
6. ด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- ควรจัดให้มีการออกสหกิจศึกษาในพื้นที่ๆ สามารถใช้
- ปรับการเปิดรายวิชาเฉพาะในการพัฒนาและปรับปรุง
ประสบการณ์ได้อย่างเต็มที่และควรมีสถานที่ให้เลือก
หลักสูตร
มากกว่านี้
7. ด้านข้อเสนอแนะทั่วๆ ไปเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
- คณะฯ ไม่สามารถเปิดกลุ่มวิชาชีพเลือกในรายวิชาเฉพาะ
- ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบถึงหลักสูตรรายวิชาที่
เลือกด้านภาษาอังกฤษได้ทุกวิชาเนื่องจากขาดแคลน
นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาออนไลน์ได้
อาจารย์ผู้สอน
- ควรมีรายวิชาที่ฝึกทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ โดยเน้น
การใช้หลักปฏิบตั ิ
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วๆไปเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
อาจารย์
- ควรมีอาจารย์ชาวต่างชาติเป็นผู้สอนทุกรายวิชาและ
อาจารย์ประจาเป็นผูส้ อนเสริมเพือ่ ให้นักศึกษาได้เรียนรู้
สาเนียงภาษาและวัฒนธรรมได้อย่างเต็มที่
- อาจารย์ผู้สอนควรรับฟังความคิดเห็นและเปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงส่วนต่างๆ
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ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วๆไปเกี่ยวกับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
- นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่สาคัญคือ
การเพียรพยายามและหมั่นฝึกฝนโดยมีอาจารย์ผสู้ อน
เป็นผู้ชี้นา
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วๆไปเกี่ยวกับปัจจัย/ทรัพยากร
เกื้อหนุนให้เกิดคุณภาพการเรียนการสอน
- ไม่มี

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วๆไปเกี่ยวกับกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน
- คณะฯ ควรเน้นรายวิชาเฉพาะให้มากขึ้นเนื่องจาก
นักศึกษามีความรู้พื้นฐานที่แตกต่างกัน
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วๆไปเกี่ยวกับกระบวนการวัดผล
การเรียนรู้
- ไม่มี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วๆไปเกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร
- คณะฯ ควรแจกเล่มหลักสูตรแต่ละสาขาวิชาเพื่อให้
นักศึกษาข้อมูลล่วงหน้าได้
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะทั่วๆไปเกี่ยวกับกระบวนการพัฒนา
นักศึกษา
- ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้
มากขึ้น
- ไม่ควรเน้นเรื่องการแต่งกายเนื่องจากอยู่ในระดับ
มหาวิทยาลัยฯ
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ควรสนับสนุนหรือจัดให้มีหลักสูตร ให้มีการฝึกสหกิจในต่างประเทศหรือ
องค์กรระหว่างประเทศ เพื่อนักศึกษาจะได้ใช้ทักษะภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานจริง
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การประเมินจากผู้มสี ่วนเกี่ยวข้อง (ผู้ใช้บัณฑิต) (เอกสารหมายเลข 5.4.1.7 โครงการประเมินหลักสูตร 10 มิถุนายน 2558)
กระบวนการประเมิน จัดสัมมนาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ณ ห้อง รป 8-06 เวลา 13.00-16.30 โดยมีการเชิญตัวแทน
สถานประกอบการ มาร่วมแสดงความคิดเห็นต่อหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพ ประกอบด้วยตัวแทน
จากแผนกทรัพยากรบุคคล ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า และ โรงเรียนสารสาสน์ นิมติ ใหม่ โดยรองผู้อานวยการโรงเรียน
ข้อวิพากษ์ที่สาคัญจากผลการประเมิน
ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
1. ควรฝึกเรื่องบุคลิกภาพ เช่น การแต่งกาย
1. ทางสาขาวิชาภาษาตะวันตก มุ่งเน้นเรื่องการแต่ง
กายโดยกาหนดให้นักศึกษาแต่งกายด้วยเครื่องแต่ง
กายที่ถูกระเบียบเท่านั้นในการเข้าเรียน
2. ได้เปิดสอนวิชาโท ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น โดย
2. ควรส่งเสริมภาษาที่ 2 หรือ ที่ 3
ส่งเสริมให้ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทดลองเรียน
ภาษาจีน หรือ ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานเป็นวิชาเลือกเสรี
ในชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ทั้งนี้หากนักศึกษา
สามารถเรียนได้ดีและสนใจก็จะส่งเสริมให้นักศึกษา
ได้เลือกวิชาโท ภาษาจีนหรือ ภาษาญี่ปุ่นเมื่อเริ่มชั้น
ปีที่ 2
3. กรรมการประจาหลักสูตรมีการส่งเสริมการพัฒนา
3. ผู้สอนควรมีประสบการณ์ตรงจากสถาน
อาจารย์โดยมีการส่งอาจารย์ในสาขา เข้าฝึก
ประกอบการ
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการทุกปี ใน
ปี 2557 ได้ส่งอาจารย์เข้าฝึกประสบการณ์กับสถาน
ประกอบการ จานวน 4 คน
1) อ.นิกร เทพทอง เข้ารับฝึกประสบการณ์
วิชาชีพกับ บริษัทเอ็นอีซี เอ็กซ์เพรส ลอจี
สติกส์ (ประเทศไทย) จากัด ระหว่างวันที่
2 -26 มิถุนายน 2558
2) อ.ภารณี
เผือกจิต
เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกับ บริษัท เซนต์เมดิ
คอล (คริติคอล แคร์) จากัดระหว่างวันที่ 2
มิถุนายน ถึง 30 กรกฎาคม 2558
3) อ.ประภาพร เล็กดารงศักดิ์ เข้ารับฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพกับบริษัท ดีวีเอ็น
อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ระหว่างวันที่ 124 มิถุนายน 2558
4) ผศ.ดร.พรพิมล ฮาตระวัง เข้ารับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ กับบริษัท ไทยซัม
มิท ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน ถึง 26
มิถุนายน 2558
ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน………………………………………………………………………
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หมวดที่ 7 แผนการดาเนินการเพือ
่
พัฒนาหลักสูตร
ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา
แผนดาเนินการ

1. สาขาวิชาจัดประชุมนักศึกษารวมทั้งสาขาวิชาทุกภาคการศึกษา ภายในสองสัปดาห์
แรกของการเปิดภาคเรียน และจัดให้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ทา
ชื่อเสียง รวมถึงแจ้งถึงความเคลื่อนไหวของนักศึกษาทุกรายที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในช่วง
ที่ผ่านมา อีกทั้ง จัดสรรทุนการศึกษาเรียนดีให้กับนักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงสุด 2
อันดับสาหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อส่งเสริมความสามารถทางด้านวิชาการของ
นักศึกษาและคุณลักษณะของนักศึกษาตามนโยบาย Hands-on
1. 2. สาขาฯ มีแผนการส่งเสริมผู้สอนให้จัดกิจกรรมเสริมบทเรียน โดยให้นักศึกษาได้ฝึก
ปฏิ บั ติ ก ารใช้ ภ าษานอกห้ อ งเรี ย น ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ ท าให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ใ ช้
ภาษาอั งกฤษในสถานการณ์ที่ เ ป็ น จริ ง และมีค วามหมายกั บ นัก ศึ กษา รายวิช าที่
สอดแทรกกิจ กรรมเสริ มบทเรี ย น ได้แก่ รายวิช าภาษาอังกฤษสั งคม โครงสร้าง
ภาษาอังกฤษ

3. อาจารย์ประจาสาขาวิชาร่วมสนับสนุนนักศึกษาให้ทาโครงงานสหกิจศึกษาที่เป็น
ประโยชน์ ในการพั ฒ นางานประจ า อี ก ทั้ ง ผลั ก ดั น และสนั บ สนุ น ให้ นั ก ศึ ก ษาที่ มี
ความสามารถพิเศษในด้านต่างๆ เช่น ทางด้านเทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดความเป็น
เลิ ศ ในด้ า นที่ ถ นั ด โดยมี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาให้
คาแนะนาดูแลอย่างใกล้ชิด

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)

กาหนดเ ผู้รับผิด ความสา
วลาที่
ชอบ เร็จของ
แล้ว
แผน/
เสร็จ
เหตุผลที่
ไม่
สามารถ
ดาเนินก
ารได้
สาเร็จ
27 ส.ค. คณาจา มีการ
57
รย์สาขา จัดเตรีย
ภาษา มและจัด
ตะวันต ประชุม
ก
นักศึกษ
าทุกชั้น
ปี บรรลุ
ตาม
วัตถุประ
สงค์ที่ตั้ง
ไว้
31 ธ.ค.
57
ผศ.ปภา
วี
อ.
รสสุคน
ธ์
มีการ
ดาเนินก
ารตาม
แผน
31 ธ.ค.
นักศึกษ
57
าได้ฝึก
ปฏิบัติ
อ.ชนก จริง ใช้
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4. สาขาฯ จัดโครงการภาษาอังกฤษเพื่อน้อง และโครงการแข่งขันความเป็นเลิศทาง
วิ ช าการด้ า นภาษาอั ง กฤษกั บ วั ฒ นธรรมไทย เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี โ อกาสใช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จ ริ งและช่ว ยงานบริการวิช าการของสาขาฯ เป็นการ
ส่งเสริมนโยบาย Hands-on ของมหาวิทยาลัยฯ

นาถ
อาจารย์
นิเทศ
งาน
สหกิจ
ศึกษา

ภาษาใน
การจัด
กิจกรรม
นอก
ห้องเรีย
น เช่น
Tea
Party,
โครงการ
31 ม.ค.
ภาษาอัง
58
กฤษเพื่อ
น้อง
มีการ
ดาเนินก
อ.
ารและ
รสสุคน บรรลุ
ธ์
วัตถุประ
ดร.ธวัช สงค์ตาม
ชัย
แผนที่
และ
วางไว้
อาจารย์
ในสาขา
ฯ

ได้
ดาเนินก
ารตาม
แผน
โครงการ
ภาษาอัง
กฤษเพื่อ
น้อง
จัดทา
ตาม
แผนงาน
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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บริการ
วิชาการ
ของ
คณะฯ
และ
โครงการ
แข่งขัน
ความ
เป็นเลิศ
ทาง
วิชาการ
ด้าน
ภาษาอัง
กฤษฯ
จัดใน
วันที่ 19
ม.ค.
2558
(งานวัน
สถาปนา
มหาวิทย
าลัยฯ)
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
1. ข้อเสนอในการปรับโครงสร้างหลักสูตร (จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ)
การเพิ่มรายวิชาโครงสร้างภาษาอังกฤษ อีก 1 รายวิชา และการเพิ่มรายวิชาภาษาอังกฤษสาหรับพนักงาน
ต้อนรับภาคพื้นดิน (English for Ground Crew) เป็นวิชาชีพเลือกสาหรับนักศึกษาได้เลือกเรียนตามความถนัดและ
ความสนใจ
2. ข้อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การเปลี่ยนแปลง
วิธีการสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
3. กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
-

รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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แผนปฏิบัติการใหม่สาหรับปี 2558
แผนดาเนินการ

1. ดาเนินการโครงการโครงการประเมินหลักสูตร
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

เพื่อประเมินผลการใช้หลักสูตรจากนักศึกษาหรือบัณฑิต
สถานประกอบการผู้ใช้บัณฑิต และอาจารย์ผู้สอน เพื่อ
นาผลการประเมินหลักสูตรมาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรต่อไป

กาหนดเวลา
ที่แล้วเสร็จ

ก.ค.- ก.ย.
2558

ผู้รับผิดชอบ

อ.เยาวเรศ และอาจารย์
ในสาขาฯ

2. ดาเนินการตามโครงการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ ก.ค.- ก.ย.
เพื่อการสื่อสาร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559) เพื่อให้ 2558
หลักสูตรมีความทันสมัยและก้าวทันความเปลี่ยนแปลง
ของเศรษฐกิจโลกปัจจุบัน รวมถึงให้หลักสูตรมีรายวิชา
ที่จาเป็นต่อการประยุกต์ใช้ของผู้เรียนและต่อความ
ต้องการใช้งานของผู้ใช้บัณฑิต

คณาจารย์สาขาภาษา
ตะวันตก

3. จัดประชุมนักศึกษารวมทั้งสาขาวิชาทุกภาค
19 ส.ค. 58
การศึกษา ภายในสองสัปดาห์แรกของการเปิดภาคเรียน
และจัดให้มีการมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่ทา
ชื่อเสียง รวมถึงแจ้งถึงความเคลื่อนไหวของนักศึกษาทุก
รายที่ได้รับรางวัลต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมา อีกทั้ง จัดสรร
ทุนการศึกษาเรียนดีให้กับนักศึกษาที่ได้เกรดเฉลี่ยสูงสุด
2 อันดับสาหรับนักศึกษาทุกชั้นปี เพื่อส่งเสริม
ความสามารถทางด้านวิชาการของนักศึกษาและ
คุณลักษณะของนักศึกษาตามนโยบาย Hands-on

คณาจารย์สาขาภาษา
ตะวันตก

2. 4. สาขาฯ มีแผนการส่งเสริมผู้สอนให้จัดกิจกรรมเสริม ก.ค. 59
บทเรียน โดยให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการใช้ภาษานอก
ห้ อ งเรี ย น ซึ่ ง เป็ น ส่ ว นส าคั ญ ที่ ท าให้ นั ก ศึ ก ษาได้ ใ ช้
ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ที่เป็นจริงและมีความหมาย
กั บ นั ก ศึ ก ษา รายวิ ช าที่ ส อดแทรกกิ จ กรรมเสริ ม
บทเรียน ได้แก่ รายวิชาภาษาอังกฤษสังคม โครงสร้าง
ภาษาอังกฤษ
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ความสาเร็จ
ของแผน/
เหตุผลที่ไม่
สามารถ
ดาเนินการ
ได้สาเร็จ

คณาจารย์สาขาภาษา
ตะวันตก
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5. อาจารย์ประจาสาขาวิชาร่วมสนับสนุนนักศึกษาให้ ก.ค. 59
ทาโครงงานสหกิจศึกษาที่เ ป็นประโยชน์ในการพัฒนา
งานประจา อีกทั้ง ผลักดันและสนับสนุนให้นักศึกษาที่มี
ความสามารถพิ เ ศษในด้ า นต่ า งๆ เช่ น ทางด้ า น
เทคโนโลยี เข้าร่วมประกวดความเป็นเลิศในด้านที่ถนัด
โดยมี อ าจารย์ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบหลั ก สู ต รและอาจารย์ ที่
ปรึกษาให้คาแนะนาดูแลอย่างใกล้ชิด

คณาจารย์สาขาภาษา
ตะวันตก

ระบุแผนการปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร : …………………………………………………
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
ประธานหลักสูตร : ……………………………………………….
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : …………………………………………… (หัวหน้าภาควิชา)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________
เห็นชอบโดย : …………………………………………… (คณบดี)
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________

เอกสารประกอบรายงาน
เอกสารหมายเลข 1.1.1.1 เล่ม มคอ. 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฉบับปรับปรุง 2554
เอกสารหมายเลข 1.1.1.2 รายงานบุคลากร
เอกสารหมายเลข 2.1.1.1 รายงานความพึงพอใจต่อคุณลักษณะของบัณฑิต
เอกสารหมายเลข 2.2.1.1 รายงานสารวจการมีงานทาของบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาปี 2556
เอกสารหมายเลข 3.1.1.1 ขั้นตอนการรับนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 3.1.1.2 แผนการรับนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 3.1.2.1 คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปฐมนิเทศ คณะศิลปศาสตร์ประจาปี 2557
เอกสารหมายเลข 3.1.2.2 รายชื่อการประชุมนักศึกษา
เอกสารหมายเลข 3.1.2.3 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557
เอกสารหมายเลข 3.1.2.4 รายชื่อโครงการอบรม การเรียนปรับพื้นฐานด้านการออกเสียง
เอกสารหมายเลข 3.2.1.1 รายงานการประชุม นาเสนอการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านที่ประชุมสาขา
ครัง้ ที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2557
เอกสารหมายเลข 3.2.1.2 คาสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
เอกสารหมายเลข 3.2.1.3 แฟ้มอาจารย์ที่ปรึกษา
เอกสารหมายเลข 3.2.1.4 รายชื่อผู้เข้าอบรบอาจารย์ที่ปรึกษา
เอกสารหมายเลข 3.2.1.5 รายงานประเมินความพึงพอใจต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (มคอ.7)
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เอกสารหมายเลข 3.2.2.1 สรุปโครงการสอบ TOEIC
เอกสารหมายเลข 3.2.2.2 สรุปรายชื่อโครงการอบรม IC3
เอกสารหมายเลข 3.3.1.1 อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา จาก สวท.
เอกสารหมายเลข 3.3.2.1 อัตราการสาเร็จของนักศึกษา จาก สวท.
เอกสารหมายเลข 4.3.2.1 สรุปผลสารวจความพึงพอใจอาจารย์ประจาหลักสูตร
เอกสารหมายเลข 5.4.1.1 รายงานการประชุมกรรมการประจาหลักสูตร
เอกสารหมายเลข 5.4.1.2 เล่มหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารฉบับปรับปรุง 2554
เอกสารหมายเลข 5.4.1.3 มคอ.7
เอกสารหมายเลข 5.4.1.4 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ประจาปีการศึกษา 2557
เอกสารหมายเลข 5.4.1.5 โครงการปฐมทิเทศอาจารย์ใหม่ โดย กองบริหารงานบุคคล
เอกสารหมายเลข 5.4.1.6 รายงานผลการสารวจความคิดเห็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจาปี 2557
เอกสารหมายเลข 6.1.1.1 สรุปอาคารและสถานที่
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