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แบบรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อมูล 
 

 ขอรับรองว่าข้อมูลที่น าเสนอในรายงานฉบับนี้ได้มีการด าเนินงานจริง  

1. เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรนี้เพียงหลักสูตรเดียว โดยไม่ประจ าหลักสูตรอื่น ๆ อีก 
2.  ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปีการศึกษา 
3.  มีประสบการณ์ผลงานวิจัย 
            ( ระบุชื่อเจ้าของผลงาน ชื่อผลงาน ปีที่พิมพ์และแหล่งที่ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง  
 1.นางสาวอานันท์นิตย์ มโนรมย์  

2. ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปีการศึกษา2562 
 3.Manorom, A. (2020).English Development for Youth Local Tour Guide using Thai So 
Culture and Authentic Materials in ELT. Proceeding of the 14th GMSARN International 
Conference 2019  on Smart Energy, Environment, and Development for Sustainable in GMS 
during November 27th-29th 2019. (pp 64-72).The Grand Luang Prabang, Luang Prabang, Laos PDR. 
 Manorom, A. (2019). Effect of English language training through cooperative learning 
environment for elderly. Proceeding of the First National and International Conference of 
Kalasin University on Recent Innovation of Sciences and SocialSciences for Sustainability 2019 
(KSUC) during July 15th-16th 2019 (pp 246-257), Kalasin, Thailand 
 Sumalee, N & Manorom, A. (2019). Living museum: Management of museum-based 
learning. Proceeding of the First National and International Conference of Kalasin University on 
Recent Innovation of Sciences and SocialSciences for Sustainability 2019 (KSUC) during July 15th-
16th 2019 (pp 228-254), Kalasin, Thailand 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง 
 1. นางสาวมนันยา โพธิราชา 
 2. ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา ปีการศึกษา 2562 
  3. - 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม  
 1.นายพัฒนพงศ์ ติระ 
 2.ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา ปีการศึกษา 2562 

3. - 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่  
 1.นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ 
 2. ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา ปีการศึกษา 2562 

 3. กฤติมา จรรยาเพศ (2562). ภาษาของกวีหญิงเวียดนามผ่านอุปลักษณ์ความรัก. วารสารบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์,13(1), 202-209. 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า 
 1.นางสาววนิดา ถาปันแก้ว 
 2. ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา ปีการศึกษา 2562  

3. - 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่หนึ่ง นางสาวอานันท์นิตย์ มโนรมย์ 
 ลายเซ็น.................................................................................. ...วันที่............................................................. 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สอง นางสาวมนันยา โพธิราชา..................................................................................... 
 ลายเซ็น.....................................................................................วันที่........................... .................................. 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สาม  ........นายพัฒนพงศ์ ติระ...................................................................................... 
 ลายเซ็น.....................................................................................วันที่........................... .................................. 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่สี่ ........นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ............................................................................... 
 ลายเซ็น.....................................................................................วันที่........................... .................................. 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนที่ห้า ........นางสาววนิดา ถาปันแก้ว................................................................................ 
 ลายเซ็น.....................................................................................วันที่........................... .................................. 
 
เห็นชอบโดย...ดร.อภิกนิษฐา นาเลาห์......................................................(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบัณฑิตศึกษา) 
 ลายเซ็น.....................................................................................วันที่........................... .................................. 
 
เห็นชอบโดย ..........................ดร. วรวุฒ ิอินทนนท์.................................................................................... .(คณบดี) 
 ลายเซ็น.....................................................................................วันที่........................... ................................. 
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ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินในปีการศึกษา 2561 
ประเด็นข้อเสนอแนะ 
(จุดแข็ง/จุดอ่อน) 

ผลการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 
2562 

 
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 
1. ให้พยายามผลักดันนักศึกษาให้ไปน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 

 
1. อาจารย์ในสาขาวิชาได้สอนกระบวนการการท าวิจัยเพ่ือการ
วางแผนตีพิมพ์ผลงานของนักศึกษา ในรายวิชาสัมมนาและวิจัย  
2. มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ไปร่วมน าเสนอผลงานวิจัยที่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 
1. ควรเพิ่มโครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม่ให้สอดคล้องกับ มคอ.2 (ปัญหา
แรกเข้า เช่นการปรับตัว, ความรู้พ้ืนฐานด้าน
ภาษาต่างประเทศ) 

- สาขาวิชาได้ด าเนินการโครงการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษา โดยให้ความรู้ทางด้านพื้นฐานการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในเดือนมิ.ย. 62 
- มีการสอนเสริม โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ 
- สาขาวิชาอยู่ระหว่างด าเนินการสอนพ้ืนฐานการใช้โปรแกรม 
Speexx แก่นักศึกษา 

2. เพ่ิมวิธีการประชาสัมพันธ์และปรับ
แนวทางวิธีการรับนักศึกษาเพ่ือให้ได้
นักศึกษาจ านวนเพิ่มข้ึน เช่นพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาให้ได้รับรางวัลจากการประกวด 
หรือการแข่งขันระดับชาติ นานาชาติ 

- นักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันการน าเสนอบทความวิจัยที่
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 

3. ควรปรับแบบประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาให้ครอบคลุมทุกตัวบ่งชี้ 

- สาขาวิชามีการปรับแบบประเมินความพึงพอใจให้ครอบคลุม
ทุกตัวบ่งชี้เรียบร้อยแล้ว 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  
- ส่งเสริมให้อาจารย์มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
และต าแหน่งทางวิชาการ 

- อ.กฤติมา จรรยาเพศ และ อ.อานันท์นิตย์  มโนรมย์ ก าลัง
ศึกษาในระดับปริญญาเอก ในส่วนต าแหน่งทางวิชาการ อ.
อานันท์นิตย์  มโนรมย์ และ อ.พัฒนพงศ์ ติระ อยู่ระหว่าง
ตรวจสอบฐานข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานวิชาการ 
- สาขาวิชามีประชุมส่งเสริมอาจารย์จากสถาบันภาษาให้มี
ผลงานทางวิชาการน าไปสู่การเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

-  พัฒนาผลงานทางวิ ช าการ ให้ อยู่ ใ น
มาตรฐานระดับนานาชาติ 

- อาจารย์ในหลักสูตรวางแผนร่วมกันในการผลักดันให้มีการ
ตีพิมพ์งานวิชาการในระดับนานาชาติ 

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน 
- ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและ
สอดคล้องกับ มคอ.1 ภาษาอังกฤษ (2560) 

- สาขาวิชาได้รับการวิพากษ์หลักสูตรในวันที่ 19 ตุลาคม 2562 
และก าลังด าเนินการเข้าสู่สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย
ต่อไป 

- เน้นให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะคิด 
วิเคราะห์และสังเคราะห์ 

- สาขาวิชาจะจัดอบรมช่วงเดือน พฤศจิกายน 2562 
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-  ควรมี โปรแกรมที่ เกี่ ย วข้องกับการพัฒนา
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้น 

- อาจารย์ในสาขาวิชาจะเข้าร่วมการอบรมแอปพลิเคชั่น ในช่วง
เดือน พฤศจิกายน 2562 
- สาขาวิชาอยู่ระหว่างด าเนินการสอนพ้ืนฐานการใช้โปรแกรม 
Speexx แก่นักศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
 

บทสรุปการบริหารหลักสตูร 
 

หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ เป็นหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้สอดคล้องตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559 เริ่มใช้ในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ปัจจุบันมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 คน และมีนักศึกษาจ านวน 117 คน  

 
สรุปผลการประเมินตนเอง 



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562 
 

5 

 
 ในปีการศึกษา 2562 จากการประเมินตนเอง พบว่า องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน หลักสูตรได้
มาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต ไม่ขอรับการประเมินเนื่องจากยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา และมีผลการประเมิน
ตนเอง องค์ประกอบที่ 3 – 6 จ านวน 11 ตัวบ่งชี้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.33 คุณภาพอยู่ในระดับดี จ านวน 3 
องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี จ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับปานกลาง  
  
สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ  
 

องค์ประกอบ คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 
องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน หลักสูตรได้มาตรฐาน  
องค์ประกอบที่ 2 ไม่ขอรับการประเมิน เนื่องจากยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา  
องค์ประกอบที่ 3 3.00 ดี 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 4 2.89 ปานกลาง 3 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 5 3.5 ดี 4 ตัวบ่งชี้ 
องค์ประกอบที่ 6 3.75 ดี 1 ตัวบ่งชี้ 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.24 ดี 11 ตัวบ่งชี้ 

 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2 
 

หมวดที ่1  ข้อมูลทั่วไป 
 
รหัสหลักสูตร 25590261100533 
 
 
ตารางท่ี 1.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ – สกุล 
ผลงานทางวิชาการที่ตีพิมพ์เผยแพร่ย้อนหลัง 5 ปี 

(2558– 2562) 
1.นางสาวอานันท์นิตย์ มโนรมย์ .......5....... เรื่อง 
2.นางสาวมนันยา โพธิราชา .......1....... เรื่อง 
3.นายพัฒนพงศ์ ติระ .......5...... เรื่อง 
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4.นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ .......5........ เรื่อง 
5. นางสาววนิดา ถาปันแก้ว .......1........ เรื่อง 

 
ตารางท่ี 1.1.1 คุณวุฒิอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 

ชื่อ – สกุล คุณวุฒิ – สาขา 
1. นางสาวอานันท์นิตย์ มโนรมย์ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร) 
2. นางาสาวมนันยา โพธิราชา ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 
3. นายพัฒนพงศ์ ติระ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ 2) 
4. นางสาวกฤติมา จรรยาเพศ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์) 
5. นางสาววนิดา ถาปันแก้ว ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษส าหรับผู้พูดภาษาอ่ืน) 

 
สถานที่จัดการเรียนการสอน 

การเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใช้สถานที่ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาคาร 50 พรรษา
มหาวชิรลงกรณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยนครพนม  
 
ตารางท่ี 1.2 การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน(องค์ประกอบท่ี 1 ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1) 

 
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 5 
2 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ปริญญาโทจ านวน 5 คน 

วุฒิการศึกษาตรง 3 คน 
วุฒิการศึกษาสัมพันธ์ 2 คน 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด หลักสูตรปี 59 ได้รับการ
ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม 2559 หลักสูตร
ได้มีการปรับปรุงตาม มคอ.
1 ในปีการศึกษา 2562 โดย
ผ่านสภามหาวิทยาลัยเมื่อ
วันที่ 10 เมษายน 2563 

รวม 3 ข้อ 
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หมวดที ่2  อาจารย์(องค์ประกอบที่ 4) 
อธิบายผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ต่อไปนี ้

 
ตารางที่ 2.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์  
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี ้ 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

4.1-1 การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
เป้าหมายเชิงปริมาณ ...อาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 คนเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ …อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรปี 2558 คุณวุฒิของ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรตรงกับหลักสูตร และมีความรู้ความสามารถในการบริหารหลักสูตร 

 ระบบกลไก/กระบวนการ ในรับและการแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีล าดับขั้นตอนการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
การรับอาจารย์ใหม่ จะด าเนินการต่อเมื่อมีอาจารย์ลาศึกษาต่อหรือลาออกหรือเสียชีวิต และส่งผลกระทบต่อการ
จัดการ การเรียนการสอน โดยมีกระบวนการคือ 

1. ตรวจสอบการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ทุก 2 เดือน ตลอดปีการศึกษา 
2. ท าบันทึกแจ้งความต้องการอาจารย์ใหม่ต่อคณะกรรมการคณะ สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย 

ตามล าดับ เพ่ืออนุมัติให้สรรหาอาจารย์ใหม่ โดยให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรแจ้งการลาออกไม่น้อยกว่า 60 วัน 
3. ก าหนดคุณสมบัติอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ท่ี สกอ.ก าหนด 

3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนก าหนดคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
3.2 ประกาศคุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่มีคุณสมบัติตามท่ีก าหนด ดังนี้ คุณสมบัติของอาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร ต้องมีคุณวุฒิระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีคุณวุฒิการศึกษาตรงหรือสัมพันธ์กับหลักสูตรและมีผล
คะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

4. เสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
5. เสนอรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสภามหาวิทยาลัย ผ่านเอกสาร สมอ.08 
6. ด าเนินการแตง่ตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
7. ให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรคนใหม่ ต้องมีการปฐมนิเทศและอบรมวิธีการบริหารหลักสูตรและการประกัน 

คุณภาพหลักสูตร 
     

 ผลการด าเนินการตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการท างาน) 

          อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 ท่านไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดปีการศึกษา 2562 โดยยังคงเป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรท่านเดิม 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 

          หลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในการประชุมครั้งที่
10/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 พบว่า หากต้องมีการรับอาจารย์ประจ าหลักสูตร กระบวนการดังกล่าวต้องท าให้



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562 
 

8 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ได้อาจารย์ประจ าหลักสูตรตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดและก าหนดให้มีคุณสมบัติที่ความเชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษ 
การสอนภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร์ หรือ วรรณคดีอังกฤษ และมีผลงานทางวิชาการไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง และมีผล
คะแนนสอบวัดผลภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยนครพนมก าหนด 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 

           ประธานหลักสูตรได้ด าเนินการติดตามการน ามติที่ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเรื่องก าหนดให้มี
คุณสมบัติที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะเจาะจงโดยก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีผลงานทาวิชาการไม่น้อยกว่า 
1 เรื่อง และมีคะแนนผลการสอบภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด เข้าในที่ประชุม
คณะกรรมการคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพ่ือร่วมพิจารณาอนุมัติและให้มีผลในการรับแต่งตั้งอาจารย์ประจ า
หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษต่อไป ภายหลังที่มีการแบ่งฝ่ายงานพบว่า อาจารย์บางท่านมีงานมากเกินไปท าให้จัดสรร
เวลาในการด าเนินการไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ซึ่งทางสาขาได้มีการประชุมและพูดคุยถึงปัญหาและมีการแบ่งภาระงาน
ให้มีความสมดุลมากขึ้น  

4.1-2 การบริหารอาจารย์ 

เป้าหมายเชิงปริมาณ…มีการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ง 5 คน ให้คงอยู่ตลอดระยะเวลาปีการศึกษา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ... 
                           -มีระดับความพึงพอใจต่อการบริหารหลักสูตรโดยเฉลี่ยมากกว่า 3.51 ขึ้นไป 
                            -มีภาระงานที่เหมาะสมไม่ควรเกิน 35 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
จากปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมา อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ โดยทาง
สาขาวิชายังคงมีการทบทวนและด าเนินการตามระบกลไกเดิม ดังนี้ 
1. สรุปสถานการณ์การคงอยู่และภาระงานสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการก าหนดเป้าหมายเชิงคุณภาพการบริหารหลักสูตรร่วมกัน

พร้อมทั้งจัดท าแผนการบริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้สามารถบริหารหลักสูตรได้ตามเป้าหมาย 
3. มีการก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างชัดเจน 
4. มีการประชุมมอบหมายภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
5. รายงานผลการด าเนินงานระบบบริหารอาจารย์โดยต้องแสดงให้เห็นภาระการสอนของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
6. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการได้บริหารหลักสูตร พร้อมทั้งรายงานผล

ความพึงพอใจ 
7. น าผลการประเมินการด าเนินการบริหารอาจารย์และการประเมินความพึงพอใจ เพื่อปรับปรุงแผนการ

บริหารอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษาถัดไป 
 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
พบว่าในปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินงาน ดังต่อไปนี้ 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรยังคงอยู่ปฏิบัติงานครบทุกท่านตลอดปีการศึกษา 

2. มีระดับความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการได้บริหารหลักสูตร คะแนนเฉลี่ย 4.28  
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรแต่ละคนมีภาระงานเกินกว่าเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด อยู่ระหว่าง 18-27 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ นับภาระงานทั้งสอน งานบริหารหลักสูตรและอ่ืนๆ  

ตารางที่ 1 ภาระงานอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย ภาระอาจารย์ท่ีปรึกษา 

อาจารย์พัฒนพงศ์ ติระ หัวหน้าสาขา งานสหกิจศึกษา ชั้นปีที่ 4 
อาจารย์อานันท์นิตย์ มโนรมย์ งานวิชาการ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 
อาจารย์กฤติมา จรรยาเพศ งานประกันคุณภาพ งานพัสดุ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 2 
อาจารย์มนันยา โพธราชา งานบริการวิชาการ ชั้นปีที่ 2 
อาจารย์วนิดา ถาปันแก้ว งานประชาสัมพันธ์ ชั้นปีที่ 1 

ตารางที่ 2 ภาระงานสอนอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
ชื่อ สกุล รายวิชาที่สอน หน่วยกิต 

อาจารย์พัฒนพงศ์ ติระ สัมมนาภาษาอังกฤษ 3 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 3 
 เทคนิคการอ่าน 3 
 การแปล2 3 
 ทักษะการน าเสนอด้วยภาษาอังกฤษ 3 
 สหกิจศึกษา 3 
อาจารย์อานันท์นิตย์ มโนรมย์ สัมมนาภาษาอังกฤษ 3 
 ภาษาอังกฤษศึกษาในชุมชน 3 
 ทักษะการเขียน 1 3 
 การแปล 1 3 
 ระ เบี ยบวิ ธี วิ จั ยทางภาษาและ

วรรณกรรมภาษาอังกฤษ 
3 

 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3 
 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 3 
 สหกิจศึกษา 3 
อาจารย์กฤติมา จรรยาเพศ สัมมนาภาษาอังกฤษ 3 
 ภาษาอังกฤษศึกษาในชุมชน 3 
 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 3 
 การเขียนเชิงวิชาการ 3 
 ระ เบี ยบวิ ธี วิ จั ยทางภาษาและ

วรรณกรรมภาษาอังกฤษ 
3 

 วรรณกรรมอังกฤษร่วมสมัย 3 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 วรรณคดีอังกฤษ 3 
 การวิเคราะห์ระบบข้อความ 3 
อาจารย์มนันยา โพธิราชา การแปล 1 3 
 การเขียนเชิงวิชาการ 3 
 สัมมนาภาษาอังกฤษ 3 
 รู ป แ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง ไ ว ย า ก ร ณ์

ภาษาอังกฤษ 1 
3 

 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 3 
 บทละคร 3 
 รู ป แ ล ะ ห น้ า ที่ ข อ ง ไ ว ย า ก ร ณ์

ภาษาอังกฤษ 2 
3 

 ทักษะการเขียน 2 3 
 สหกิจศึกษา 3 
อาจารย์วนิดา ถาปันแก้ว สหกิจศึกษา 3 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม 3 
 บทละคร 3 

 
 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ 

ในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเมื่อครั้งที่ 10/2562 ลงวันที่ 7 มกราคม 2563 พบว่า ได้มีการมอบหมาย
งานตามสภาพความเป็นจริง โดยวิธีการน าภาระงานทั้งหมดเป็นตัวตั้งแล้วแบ่งภาระงานด้วยจ านวนอาจารย์ โดย
ค านึงถึงภาระงานประจ าของอาจารย์ จึงส่งผลให้ภาระงานเป็นไปตามสัดส่วนที่แท้จริง และค านึงถึงผู้ที่มีภาระ
งานที่มากหรือน้อยเกินไป 
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

    จากการทบทวนกระบวนการดังกล่าว จึงมีการปรับปรุงกระบวนการก าหนดและมอบหมายภาระงานใหม่ที่จ า
น าไปใช้ในปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

1. รวมภาระงานใหม่โดยการน าภาระงานสอน การบริการวิชาการ การวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และ
การบริหารหลักสูตร ก าหนดเป็นชั่วโมงภาระงาน 

2. มีการปรับระบบในการมอบหมายงานให้กับอาจารย์ประจ าหลักสูตรในด้านงานสอน และงานอ่ืนๆที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร ให้ผู้รับผิดชอบมากกว่า 1 คน เพื่อให้สามารถท างานทดแทนกันได้ 

3. ก าหนดภาระงานรวมขั้นต่ าที่ 30 ชั่วโมง/สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 40 ชั่วโมง/สัปดาห์ 
 

4.1-3  การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 
เป้าหมายเชิงปริมาณ …อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5 คน ได้รับการพัฒนาทางวิชาการและด้านการบริหารหลักสูตร 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ … 
             -อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการตีพิมพ์ผลงานในฐาน TCI 1 หรือ 2 อย่างน้อย 1 เรื่อง/ปี 
             -อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการอบรมด้านวิชาการเฉพาะด้าน อย่างน้อย 1 ครั้ง/คน/ปี 
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            -อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้รับการพัฒนาให้เรียนในระดับปริญญาเอก 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนในการท างาน)     
หลักสูตรมีระบบการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร ดังนี้ 
1. ประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ได้รับการพิจารณาเรียนต่อในระดับ

ปริญญาเอก 
2. จัดเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ในการวางแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้ได้รับการพิจารณาเรียนต่อในระดับ

ปริญญาเอก 
3. ส ารวจความต้องการในการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาเอก 
4. จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรให้เรียนต่อในระดับปริญญาเอก 
5. ด าเนินการตามแผนพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
6. ประเมินผลการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
7. น าผลการประเมินการพัฒนาอาจารย์ประจ าหลักสูตรไปปรับปรุงแผนในรอบปีการศึกษาถัดไป 
 
 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการท างาน) พบว่า 
     มีการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เป็นไปตามระบบและกลไกการบริหารโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
- หลักสูตรฯ มีการประเมินกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์เปิดโอกาสให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุก
คนได้พัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการ/วิชาชีพ  อาจารย์ประจ าหลักสูตร ได้รับการพัฒนาตนเองด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมี
อาจารย์ในสาขาไปพัฒนาตนเอง ด้านงานวิจัยและด้านงานวิชาการอ่ืนๆ ดังนี้  

1. อาจารย์อานันท์นิตย์ มโนรมย์  
             1.1 เข้าร่วมอบรมในต่างประเทศหัวข้อ A Two-Week Seminar in Language and Translation  
Studies จัดโดย Applied Linguistics Programme, Faculty of Humanities, Massey University, 
Palmerston North ประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 6 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2562 

    1.2 เข้าร่วมการอบรมเทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน โดย ผศ.ดร ประทีป พืช
ทองหลาง จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
    1.3 เข้าร่วมอบรมวิธีวิจัย Mixed Method โดย รศ.ดร.โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
     หลังจากการอบรม อาจารย์อานันท์นิตย์ มโนรมย์ ได้น าความรู้ไปพัฒนาตนเองในด้านวิชาการและการ
เรียนการสอน 
  1.4 เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกิจกรรมฝึกอบรมการจัดท าโมไบล์แอปพลิเคชั่นเพื่อการเรียน
การสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 

2. อาจารย์มนันยา โพธิราชา 
    2.1 เข้าร่วมอบรมเทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน โดย ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง 
จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม     



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562 
 

12 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
    2.2 เข้าร่วมอบรมวิธีวิจัย Mixed Method โดย รศ.ดร. โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจยัประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 
    2.3 เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดกิจกรรมการอ่านเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนในวันที่ 
14 กันยายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
    หลังจากการอบรม อาจารย์มนันยา  โพธิราชา ได้น าความรู้ไปพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ 

3. อาจารย์พัฒนพงศ์ ติระ 
   3.1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกิจกรรมฝึกอบรมการจัดท าโมไบล์แอปพลิเคชั่นเพ่ือการ
เรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 
   3.2 เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
    หลังจากการอบรม อาจารย์พัฒนพงศ์  ติระ ได้น าความรู้ไปพัฒนาตนเองในด้านวิชาการ 
4. อาจารย์กฤติมา จรรยาเพศ 
   4.1 เข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกิจกรรมฝึกอบรมการจัดท าโมไบล์แอปพลิเคชั่นเพื่อการ
เรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2562 
   4.2 เข้าร่วมอบรมเทคนิคและวิธีการเขียนโครงการวิจัยอย่างไรให้ได้ทุน โดย ผศ.ดร.ประทีป พืชทองหลาง 
จากมหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนครพนม     
    4.3 เข้าร่วมอบรมวิธีวิจัย Mixed Method โดย รศ.ดร. โยธิน แสวงดี จากสถาบันวิจยัประชากรและสังคม 
มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 ณ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นครพนม 
    หลังจากการอบรม อาจารย์กฤติมา จรรยาเพศ ได้น าความรู้มาใช้ในการพัฒนาตนเองทางวิชาการ 

5. อาจารย์วนิดา ถาปันแก้ว 
   5.1 ร่วมโครงการ สัมมนา “โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 2” โมดุล 2 การ
ออกแบบห้องเรียนสร้างสรรค์ ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 201 คณะวิทยาการเรียนรู้
และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
   5.2 ร่วมโครงการสัมมนา“โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 2” โมดุล 2 การประเมิน
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 201 คณะวิทยาการเรียนรู้และ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
   5.3 ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมการอย่างไรให้ได้ต าแหน่งทางวิชาการ” วันที่ 5 กรกฎาคม 
2562 ณ ห้องประชุมพนมนาคา ชั้น 5 อาคารสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
นครพนม 
   5.4 อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 2 โมดุล 3 ครูคือ
กระบวนกร 19-21 ตุลาคม 2562 ณ เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม 
   5.5 อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “โครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 2 โมดุล 4 เวทีครู
ปล่อยแสง เวทีเสวนา Ed talk เผยแพร่ผลงานสานเครือข่าย 22-24 พฤศจิกายน 2562 ณ คณะวิทยาการ
เรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 
   5.6 ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเตรียมความพร้อมการสอบ Exit-Exam และการบริหารงาน
ทั่วไป วันที่ 15-19 ธันวาคม 2562 จัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม     
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หลังจากการอบรม อาจารย์วนิดา ถาปันแก้ว ได้น าความรู้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 
 
 ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) 

1. การปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์สนับสนุนในการส่งเสริมพัฒนาอาจารย์ให้มีการเพ่ิมพูน
ความรู้สร้างเสริมประสบการณ์เพ่ือส่งเสริมการสอนและการวิจัยอย่างต่อเนื่องการจัดท าต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน 
2. การสนับสนุนด้านการศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค์กรต่างๆการประชุมทางวิชาการ
ทั้งในประเทศ  เพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ์ 
 3. การด าเนินงานของรายวิชาที่มีการบูรณาการองค์ความรู้จากการอบรมโครงการงานวิจัยมาประกอบใน
แผนการเรียนการสอน 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่
เกิด 

    จากการปรับปรุง)  
       พบว่า มีการด าเนินการตามกระบวนการที่ท าการปรับปรุงโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ไปพัฒนา 
ตนเองมีการไปอบรมด้านต่างๆ ด้านงานวิจัย อาจารย์อานันท์นิตย์ มโนรมย์ จากคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ด้านการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการพบว่ามีอาจารย์อานันท์นิตย์ มโนรมย์ และ
อาจารย์พัฒนพงศ์ ติระ ยื่นเสนอการการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการและทราบผลการประเมินแล้ว อาจารย์กฤติมา
จรรยาเพศ ได้ยื่นเสนอประเมินการสอนเป็นที่เรียบร้อย ด้านการบูรณาการกับการเรียนการสอนได้น าวิชาการ
เขียนเชิงวิชาการบูรณาการกับการวิจัยให้นักศึกษาลงพ้ืนที่จริง เก็บข้อมูล และน าเสนอในเวทีระดับชาติ 
 

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์ 
ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร(คน) 5 

2. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร(ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาตรี - 

3. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร(ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาโท 5 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร(ท่ีไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ) ที่มีวุฒิปริญญาเอก - 

5. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี - 

6. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท - 

7. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก - 

8. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี - 

9. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาโท - 

10. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรต าแหน่งรองศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก - 

11. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาตรี - 

12. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีคุณวุฒิปริญญาโท - 

13. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรต าแหน่งศาสตราจารย์ ที่มีวุฒิปริญญาเอก - 

 
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร   



 

รายงานผลการประเมินตนเอง (มคอ.7) ปีการศึกษา 2562 
 

14 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
        ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตร มีการเผยแพร่ผลงานวิชาการผลรวมถ่วงน้ าหนักของ
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเท่ากับ.. 3... แปลงเป็นค่าคะแนนเท่ากับ.5..      

    
ชื่อ-สกุล ชื่อผลงาน แหล่งเผยแพร่/ตีพิมพ์ ค่าน้ าหนัก 

 อาจารย์อานันท์นิตย์ 
มโนรมย์ 

- Manorom, A. (2020).English 
Development for Youth 
Local Tour Guide using Thai 
So Culture and Authentic 
Materials in ELT. Proceeding 
of the 14th GMSARN 
International Conference 
2019  on Smart Energy, 
Environment, and 
Development for 
Sustainable in GMS during 
November 27th-29th 2019. 
(pp 64-72).The Grand Luang 
Prabang, Luang Prabang, 
Laos PDR. 
- Manorom, A. (2019). Effect 
of English language training 
through cooperative 
learning environment for 
elderly. Proceeding of the 
First National and 
International Conference of 
Kalasin University on Recent 
Innovation of Sciences and 
SocialSciences for 
Sustainability 2019 (KSUC) 
during July 15th-16th 2019 
(pp 246-257), Kalasin, 
Thailand 
-Sumalee, N & Manorom, A. 
(2019). Living museum: 
Management of museum-
based learning. Proceeding 

- Proceeding of the 14th 
GMSARN International 
Conference 2019 on 
November 27th-29th 2019 

 
- International Conference 
Kalasin University on July 
15th-16th 2019 
 
 
- International Conference 
Kalasin University on July 
15th-16th 2019 
 

0.4 
 
 
 

0.4 
 
 
 

0.4 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
of the First National and 
International Conference of 
Kalasin University on Recent 
Innovation of Sciences and 
SocialSciences for 
Sustainability 2019 (KSUC) 
during July 15th-16th 2019 
(pp 228-254), Kalasin, 
Thailand 
 
 

 อาจารย์มนันยา  
โพธิราชา 
 

                - 
 

                   -. 
 

 
  

อาจารย์พัฒนพงศ์    
ติระ 
 

- -  
 

อาจารย์กฤติมา 
จรรยาเพศ 
 

-กฤติมา จรรยาเพศ (2562). 
ภาษาของกวีหญิงเวียดนามผ่าน
อุปลักษณ์ความรัก. วารสาร
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์,13(1), 202-209. 
-อรทัย นันชนะ, นิติภรณ์ ทิพชาติ
และกฤติมา จรรยาเพศ (2562) 
การสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่อง
จักสานจากใบเตยหนาม
proceeding ในงานประชุมทาง
วิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 30 
กันยายน 2562 (หน้า 749-760) 
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
-ธิดารัตน์ รัชโน, จินดารัตน์ ค าตา
และกฤติมา จรรยาเพศ(2562) 
การส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
การตีมีดเหล็กแหนบในจังหวัด
นครพนม Proceedingในงาน

 

 
 
 
0.8 
 
 
0.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.2 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ประชุมทางวิชาการระดับปริญญา
ตรีด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
วันที่ 30 กันยายน 2562 (หน้า 
299-313) ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
-ธันวรัตน์ วงศ์ค าจันทร์, สุพัตรา 
โชติและกฤติมา จรรยาเพศ 
(2562) การศึกษารูปแบบการ
เรียนการสอนของคุณครูผู้สอน
ภาษาอังกฤษในศูนย์เด็กเล็ก 
ต าบลนาคู่ อ าเภอนาแก จังหวัด
นครพนม proceedingในงาน
ประชุมทางวิชาการระดับปริญญา
ตรีด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
วันที่ 30 กันยายน 2562 (หน้า 
275-289) ณ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 
-สุขฤดี ทรงสุข,นันทนาพร ศรี
ทองและกฤติมา จรรยาเพศ 
(2562) ไทญ้อ.ท่าอุเทน อ าเภอ
ท่าอุเทน จ.นครพนม 
proceedingในงานประชุมทาง
วิชาการระดับปริญญาตรีด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 วันที่ 30 
กันยายน 2562 (หน้า290-298) 
ณ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
-J. Krittima(2019) Pragmatics 
and power: Doctor-patient 
interactions at Nakhon 
Panom Hospital. proceeding
งานประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ประจ าปี 
2562 ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 4 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

 
 
 
 
 
 

0.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.2 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
บทความวิจัย เรื่อง Pragmatics 
and power: Doctor-patient 
interactions at Nakhon 
Panom Hospital 

 อาจารย์วนิดา  
ถาปันแก้ว 

- 
 

- - 
 
 

4.2-1ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

   รวมจ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 

ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5) 0 

4.2-2 ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

จ านวนรวมอาจารยผ์ู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีต าแหน่งทางวชิาการ 0 
ร้อยละของอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 0 

ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)  0 
4.2-3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      

จ านวนผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 9 
ร้อยละของผลงานวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 60% 

ค่าคะแนน (คะแนนเต็ม 5)  5   
 
ผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3) 
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 

1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในปีการศึกษา 2562 จ านวน  5 คนซึ่งไม่มีการเปลี่ยนแปลงคิดเป็น
ร้อยละ  100  

2. จ านวนอาจารย์เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน 
ตารางความพึงพอใจของอาจารย์ 
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ด้านการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 

ที่ รายการประเมิน 

ผลการประเมิน 

ค่าเฉลี่ย 

ระดับความ

พึง

พอใจ 

1 การวางแผนระยะยาวด้านอัตราก าลังอาจารย์ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 4.20 มาก 

2 การก าหนดบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีความชัดเจน 4.10 มาก 

3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีส่วนร่วมในการประชุมเพ่ือวางแผน 
ติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 4.30 มาก 

4 การจัดรายวิชามีความเหมาะสมตรงกับความรู้ความสามารถของ
อาจารย์ผู้สอน 4.10 มาก 

5 จ านวนภาระงานสอนของอาจารย์ที่เป็นจริงในหลักสูตรมีความ
เหมาะสม 4.20 มาก 

6 การประเมินการสอนของอาจารย์ และน าผลมาใช้ในการส่งเสริม
พัฒนาความสามารถด้านการสอนของอาจารย์ 4.00 มาก 

7 อาจารย์ใหม่ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 4.10 มาก 

8 อาจารย์ประจ าทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 4.10 มาก 

9 อาจารย์ได้รับการส่งเสริมให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการและศึกษา
ต่อ 4.10 มาก 

10 การเสริมสร้างบรรยากาศทางวิชาการระหว่างอาจารย์ทั้งในและ
ระหว่างหลักสูตร 4.10 มาก 

 รวม 4.10 มาก 

ด้าน กระบวนการบริหารหลักสูตร 

1 การก ากับและติดตามการจัดท ารายละเอียดของรายวิชา และ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๓ และ มคอ.๔ 
อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา 

4.40 มาก 

2 การก ากับและติดตามการจัดท ารายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา และประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.๕ 
และ มคอ. ๖ ภายใน ๓๐ วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาท่ีเปิดสอน
ให้ครบทุกรายวิชา 

4.30 มาก 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
3 การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 

ที่ก าหนดใน มคอ.๓ และ มคอ.๔ (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ ๒๕ 
ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 

4.40 มาก 

4 การพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน 
หรือ การประเมินผลการเรียนรู้  จากผลการประเมินการ
ด าเนินงานที่รายงานใน มคอ.๗ ปีที่แล้ว 

4.10 มาก 

5 จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ต่อปี 

4.20 มาก 

6 การบริหารหลักสูตร ได้รับความร่วมมือและความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานอื่นที่มีความเกี่ยวข้องกันอย่างเหมาะสม 

4.10 มาก 

 รวม 4.15 มาก 

ด้านกระบวนการเรียนการสอน 

1 การควบคุมการจัดการเรียนการสอนในวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียนให้
ได้มาตรฐานเดียวกัน 

4.30 มาก 

2 การส่งเสริมให้อาจารย์ใช้วิธีการสอนใหม่ ๆ ที่พัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของนิสิต 

4.20 มาก 

3 การส่งเสริมการท าวิจัยเพื่อพัฒนานิสิตของอาจารย์ 4.00 มาก 

4 การควบคุมก ากับกระบวนการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินนิสิต 

4.20 มาก 

5 การน ากระบวนการบริการทางวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

4.20 มาก 

6 การน ากระบวนการวิจัยมาใช้ในการเรียนการสอนและส่งผลต่อ
การเรียนรู้ของนิสิต  4.30 มาก 

7 การสอดแทรกศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ใน
กระบวนการเรียนการสอนและส่งผลต่อการเรียนรู้ของนิสิต 

4.40 มาก 

 รวม 4.20 มาก 

 รวมทั้งสิ้น 4.15 มาก 

 

ความพึงพอใจของอาจารย์ (ในประเด็น ตัวบ่งช้ีที่ 4.1) 

 ปีการศึกษา คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 

2559 4.03 

2560 4.08 

2561 4.11 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
2562 4.15 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที ่3  นักศึกษาและบัณฑิต(องค์ประกอบที่ 2 และ 3) 
 
ตารางท่ี 3.1  ข้อมูลนักศึกษา 

 
 
ปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษา 

1. ปัจจัยที่มีต่อจ านวนนักศึกษา คือปัญหาด้านการเงิน จึงท าให้ไม่สามารถจ่ายค่าบ ารุงการศึกษาได้ จึงท าให้
นักศึกษาจ าเป็นต้องลาออก 

ปีการศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษา 
ที่รับเข้า 

จ านวนนักศึกษาคงอยู่ (จ านวนจริง) ในแต่ละปีการศึกษา 
2557 2558 2559 2560 2561 2562 

2557 - - - - - -  
2558 - - - - - -  
2559 16 - - 13 13 13 13 
2560 50 - - - 47 41 33 
2561 34 - - - - 34 31 
2562 40     40 40 
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2.ปัจจัยที่มีผลต่อนักศึกษาเกิดจากตัวนักศึกษา คือ นักศึกษาพบว่าตนเองเหมาะกับการศึกษาในสาขาวิชาอ่ืน  
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา 

3.1-1 การรับนักศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ จ านวนการรับนักศึกษาตามเป้าหมาย จ านวน 60 คน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ 

1.นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียน 
2. นักศึกษามีคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์สูงกว่าร้อยละ 50  
3. นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
4. นักเรียนที่สมัครเข้ามาสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้าน คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้ 
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการท างาน) 
1. มหาวิทยาลัยมีค าสั่งแต่งตั้งกรรมการรับนักศึกษา 
2. กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือก าหนดจ านวนรับเข้าของแต่ละรอบการสมัครส่งให้มหาวิทยาลัย 
3. แจ้งจ านวนนักศึกษาที่จะรับเข้าต่อมหาวิทยาลัย 
4. รับสมัครนักศึกษาผ่านระบบ TCAS 
5. ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาผ่านทางมหาวิทยาลัย 
6. สัมภาษณ์นักศึกษาตามที่ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งมา และแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกต่อมหาวิทยาลัย 
7. มหาวิทยาลัยประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก 
8. เข้าพูดคุยกับนักศึกษาแต่ละคนผ่านทางโทรศัพท์เพ่ือให้นักศึกษายืนยันสิทธิ์ในการเข้าศึกษา 
9. รายงานผลการรับเข้าศึกษาและปัญหาอุปสรรค 
10. ทบทวนกระบวนการรับนักศึกษา 
11. น าผลการทบทวนกระบวนการรับนักศึกษาเพ่ือปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 

 
 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการท างาน) พบว่า  
       ในปีการศึกษา 2562 สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ด าเนินงานตามระบบกลไกและกระบวนการ ดังนี้  
1. มีแผนการรับนักศึกษาของหลักสูตรรับจ านวน 60 คน พบว่าจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 
จ านวน 40 คนจึงท าให้จ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
2. นักศึกษามีทัศนคติที่ดีในการเรียน 
3. นักศึกษามีคะแนนจากการสอบสัมภาษณ์สูงกว่าร้อยละ 50 
4. นักศึกษามีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

 
 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า  
1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการเพ่ือหาสาเหตุที่จ านวนนนักศึกษาต่ ากว่า
แผนการรับจริง 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
2. คณะกรรมการฯประชุมเพื่อหาสาเหตุ และหาข้อเสนอแนะการรับนักศึกษาเพ่ือให้ได้เป้าหมายที่ก าหนด 
3. คณะกรรมการสรุปข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการรับนักศึกษาเพ่ือน าไปใช้รับนักศึกษาในวงรอบต่อไป 

 
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิด

จากการปรับปรุง) พบว่า  
1. คณะกรรมการประชุมเพื่อรายงานผลจ านวนนักศึกษาที่รับเข้ามาปีการศึกษา 2562 
2. คณะกรรมการรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 จ านวนนักศึกษาที่
เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยเป้าหมายก าหนดไว้ 60 คน จ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อ
ในหลักสูตร 40 คน เนื่องจากสาขามีเวลาประชาสัมพันธ์น้อย ดังนั้นทางสาขาวิชาจึงมีการสร้าง Facebook 
page ของสาขาเพ่ือประชาสัมพันธ์หลักสูตร และคณะฯได้ช่วยประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะ จากผลของ
การปรับปรุงพบว่าจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดยจ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อมีจ านวน 40 คน จน
สิ้นปีการศึกษา 2562  มีนักศึกษาจ านวน 40 คน 
3. นอกจากจ านวนนักศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการรับแล้ว พบว่า นักศึกษาที่รับเข้ามามีทักษะด้านภาษาอังกฤษ
อ่อนถึงปานกลางท าให้นักศึกษาประสบปัญหาในการเรียนในวิชาเอก ดังนั้นในการรับนักศึกษาในปีการศึกษา 
2562 หลักสูตรคัดเลือกนักศึกษาโดยใช้เกณฑ์การสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากความสามารถด้านภาษาอังกฤษและ
ความมั่นใจในการสื่อสารกับอาจารย์ผู้สัมภาษณ์ชาวต่างชาติเป็นองค์ประกอบหลัก 
3. คณะกรรมเสนอแนะกระบวนการเพ่ือปรับปรุงการรับในปีการศึกษา 2563 เพ่ือให้มีนักศึกษาจ านวน 60 คน 
ตามแผนการรับ โดยสาขาวิชาจะมีการจัดกิจกรรมวิชาการภาษาอังกฤษแก่นักเรียนในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครพนม
และใกล้เคียงเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์สาขาวิชา และเพ่ือให้เป็นที่รู้จักในหมู่นักเรียนมากขึ้นเพ่ือเป็นการช่วย
เพ่ิมจ านวนนักศึกษาในปีการศึกษาหน้า 

3.1-2 การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
เป้าหมายเชิงปริมาณ   นักศึกษารับเข้าปีการศึกษา 2562 ที่มีพ้ืนฐานภาษาอังกฤษอ่อน และนักศึกษาที่ต้องการเข้า
เรียนในชั้นเรียนพิเศษ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  

1.นักศึกษามีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่เพียงพอในการศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2. ในกรณีที่รับนักศึกษาท้ีมีทักษะภาษาอังกฤษต่ ากว่ามาตรฐาน หลักสูตรจะมีการสอนเสริมความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมให้กับนักศึกษาในระหว่างเรียนสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (Brush up class) จนจบภาคการศึกษา
ควบคู่ไปกับการเรียนปกติจนจบปีการศึกษา 

   3. ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการท างาน) 
    สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ด าเนินการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ตามระบบกลไก โดยมีล าดับขั้นตอนการ
ด าเนินงานดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
   1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน 
   1.2 ประชุมพิจารณาผลการสอบสัมภาษณ์ และแบบส ารวจความพร้อมก่อนเข้าเรียนและเครื่องมือในการ
สัมภาษณ์รับนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
2. คณะกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
   2.1 ประชุมพิจารณา ทบทวน แนวทางในการเตรียมความ พร้อมก่อนเข้าศึกษา  
   2.2 สรุปประเด็นในการพิจารณาโครงการเตรียมความพร้อม ก่อนเข้าศึกษาให้กับนักศึกษา 
   2.3 ท าแผนการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้สอดคล้อง กับ มคอ.2 ปรับพื้นฐานความรู้
ของนักศึกษา  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา แผนเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
   3.1 น าเสนอร่างแผนการด าเนินงานการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาต่อคณะกรรมการบริหาร  
   3.2 ส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาจ านวน 4 ด้าน 1. ด้านภาษา 2. ด้านเทคโนโลยแีละคอมพิวเตอร์ 3. ด้าน
ทักษะชีวิต อาชีพ และบุคลิกภาพ และ 4. ด้านการเขียนโครงการ เพ่ือส ารวจความต้องการการพัฒนาทักษะด้าน
ต่าง ๆ ของนักศึกษา 
   3.3 จากผลส ารวจความคิดเห็นนักศึกษาต้องการพัฒนาด้านภาษาเป็นอันดับหนึ่ง 
   3.3 คณะพิจารณาอนุมัติแผนงาน และมอบหมายงานให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบ 
4. การด าเนินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
   4.1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
   4.2 ประชุมวางแผนด าเนินการเตรียมความพร้อมก่อนเข้า ศึกษา 
   4.3  ด าเนินโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
5. ติดตาม/ประเมินผลโครงการ/ กิจกรรม  
5.1 ทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  5.2 ประเมินผลการสอบผลสัมฤทธิ์โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
  5.3ประเมินโครงการการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
  5.4 ปรับปรุงการด าเนินการเตรียมความพร้อม 
6. ประเมินกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
  6.1ประชุมประเมินผลกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา  
  6.2 สรุปผลการด าเนินงาน 
7.  ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา   
   7.1 ประชุมวางแนวทางพัฒนาการจัดท าโครงการเตรียมความพร้อม  
   7.2 สรุปผลการปรับปรุง 
8. รายงานผลการปรับปรุงพัฒนา เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
  8.1 จัดท ารายงานผลการด าเนินงานโครงการเตรียมความพร้อม  
  8.2 สรุปผลรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม 
9. จัดท ารายงานแนวปฏิบัติที่ดี โดยมีหลักฐานเซิงประจักษ์ 

 
 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการท างาน) พบว่า  
     สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ด าเนินงานตามระบบกลไก ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรม โดยมอบหมายให้อาจารย์ชาวต่างชาติใน

สาขาวิชาเป็นผู้รับผิดชอบในการสอน 
2. คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมตามแผนที่ได้จากการประชุม 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
3. อาจารย์ผู้สอนได้ด าเนินการสอนตามที่ได้รับมอบหมาย โดยอาจารย์จะให้นักศึกษาฝึกการอ่าน และมีการ

สอนพ้ืนฐานไวยากรณ์เพ่ือเตรียมให้นักศึกษามีความรู้ที่เพียงพอในการศึกษาในเนื้อหาวิชาขั้นสูงต่อไป 
4. อาจารย์ผู้สอนรวบรวมผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาเม่ือจบภาคการศึกษา และรายงานต่อคณะกรรมการบริหาร 

      หลักสูตร 
5. หลักสูตรมีการใช้โปรแกรม Speexx ในการเรียนการสอน โดยมีการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนซึ่งเป็น

การใช้โปรแกรมภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมของนักศึกษา 
 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า  
  สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการทบทวนระบบกลไก ดังนี้ 

     1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือรายงานผลที่เกิดขึ้นกับ 
นักศึกษาปีการศึกษา 2562 

      2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหาแนวทางปรับปรุงการจัดโครงการครั้งต่อไปโดยการทบทวนจากปัญหาที่
เกิดข้ึน 

     3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าแนวทางเพ่ือไปใช้ในปีการศึกษา 2563 ต่อไป โดยสาขาวิชาจะมีโครงการ
จัดเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและระหว่างภาคการศึกษา 

 
 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิด

จากการปรับปรุง) พบว่า  
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือรายงานผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาปีการศึกษา 2562 
2. คณะกรรมการปรึกษาหารือเพ่ือหาข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในปี 

     การศึกษาต่อไป เนื่องจากปีการศึกษา 2562 เป็นปีการศึกษาที่สี่ที่มีชั้นเรียนพิเศษ (Brush up class) 
     คณะกรรมการสรุปแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใช้ในปีการศึกษาต่อไป และจะมีผลการ 

ปรับปรุงเมื่อมีการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษาปี 2563 
 

3. ผลที่เกิดจากการใช้โปรแกรม speexx พบว่านักศึกษามีความรู้พื้นฐานทางด้านการฟังและไวยากรณ์ได้ดีขึ้น 
รวมทั้งการเข้าชั้นเรียนพิเศษ Brush up class ท าให้นักศึกษาท่ีไม่มีพ้ืนฐานเลยมีความเข้าใจเพ่ิมขึ้น 

4. ในปีการศึกษา 2563 ทางหลักสูตรจะมีการจัดท าโครงการชั้นเรียนพิเศษท่ีเป็นโครงการเข้ามาเสริมเพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาและน าเสนอต่อคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่อไป 

ตัวบ่งชี้  3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2-1 การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี 

เป้าหมายเชิงปริมาณ   นักศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ร้อยละ 100 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ   นักศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษได้รับค าปรึกษาและแนะแนวทุกคน 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงข้ันตอนการท างาน) 

           สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีล าดับขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษา/แต่งตั้งอาจารย์ที่ ปรึกษา 
   1.1 สาชาวชิาประชุมเพ่ือเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
   1.2 สาชาวชิาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาต่อคณบดี 
2. ทบทวนและก าหนดบทบาทหน้าที่ คณะกรรมการให้ค าปรึกษาวิชาการและ แนะแนวแก่นักศึกษา /บทบาท
หน้าที่ อาจารย์ทีป่รึกษา ให้มีหน้าที่ครอบคลุมทั้ง การให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการ ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
   2.1 อาจารย์ทีป่รึกษาประชุมทบทวนและก าหนดบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ทีป่รึกษา 
   2.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา โดยก าหนดบทบาทหน้าที่ชอบอาจารย์ที่ปรึกษาในค าสั่งให้ชัดเจน  
   2.3 แจ้งค าสั่งให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้ปฏิบัติหน้าที่ 
3. วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการให้ ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต แก่นักศึกษาทุกชั้นปี อาจารย์
ทีป่รึกษาวิเคราะห์และรายงานผลการให้ค าปรึกษา  
3.1 บันทึกการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ทีป่รึกษาและนักศึกษา 
   3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษา 
   3.3 ข้อเสนอแนะของอาจารย์ทีป่รึกษา และข้อเสนอแนะของนักศึกษา 
4. ก าหนดแนวทางการปฏิบัติในการให้ ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต ของนักศึกษา /การจัดการ
ความเสี่ยงด้าน นักศึกษา 
   4.1 อาจารย์ทีป่รึกษาประชุมร่วมกับอาจารย์ประจ าหลักสูตร ฝ่ายกิจการนักศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ปัญหาที่พบ
จากการให้ค าปรึกษา  
   4.2 ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการให้ค าปรึกษาเพ่ิมเติมและข้อเสนอแนะเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ 
5. ก าหนดช่องทางติดต่อสื่อสารระหว่าง อาจารย์และนักศึกษาในการให้ค าปรึกษา ทั้งวิชาการและแนะแนวการ
ใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
   5.1 อาจารย์ทีป่รึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาประชุม  เพ่ือก าหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์ทีป่รึกษา และ นักศึกษา เช่น สื่อออนไลน์  ตู้จดหมาย สื่อสาร -โทรศัพท์ก าหนดเวลาให้ค าปรึกษา 
   5.2 แจ้งช่องทางการติดต่อสื่อสารให้อาจารย์ทีป่รึกษาและนักศึกษา 
6. จัดเก็บข้อมูลเพื่อการรู้จักนักศึกษาและ แลกเปลี่ยนข้อมูลนักศึกษา 
   6.1 ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดท าแบบฟอร์มจัดเก็บข้อมูลนักศึกษา   
6.2 อาจารย์ทีป่รึกษาให้นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มฯ 
   6.3 อาจารย์ทีป่รึกษารวบรวมเก็บเป็นข้อมูล/รายงานฝ่ายกิจการนักศึกษารวบรวมเป็นฐานข้อมูล 
7. ด าเนินการให้บริการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตของนักศึกษา /การ จัดการความเสี่ยงด้าน
นักศึกษาตาม แนวทางที่ก าหนด 
   7.1 ฝ่ายวิชาการก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษา 
   7.2 ฝ่ายวิชาการแจ้งก าหนดชั่วโมงการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ทีป่รึกษาและนักศึกษา 
   7.3 ด าเนินการให้ค าปรึกษา 
8. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
   8.1 ฝ่ายกิจการนักศึกษาจัดท าแบบส ารวจ/แบบสอบถามความพึงพอใจการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ทีป่รึกษา  
   8.2 ฝ่ายกิจการนักศึกษาให้นักศึกษาตอบแบบส ารวจแบบสอบถามความพึงพอใจการให้ค าปรึกษาของอาจารย์
ทีป่รึกษา 
   8.3 วิเคราะห์ข้อมูล 
   8.4 สรุปผล เพ่ือน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา 
9. ประเมินกระบวนการให้บริการฯ และความพึงพอใจที่มตี่อคุณภาพการให้บริการให้ ค าปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่ นักศึกษา 
   9.1 อาจารย์ทีป่รึกษาร่วมกับฝ่ายกิจการนักศึกษาประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการให้บริการฯ และร่วม
พิจารณาหาแนวทาง ปรับปรุง พัฒนากระบวนการให้บริการฯ  
   9.2 รายงานคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาแนวทาง ปรับปรุง พัฒนากระบวนการให้บริการฯ 
10. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้ ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้ ชีวิตของนักศึกษา/การจัดการ
ความ เสี่ยงตามผลการประเมิน 
   10.1 คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาแนวทางปรับปรุง พัฒนากระบวนการให้บริการฯ และให้
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม  
   10.2 น าแนวทางปรับปรุง พัฒนากระบวนการให้บริการฯ ที่คณะกรรมการประจ าคณะเห็นชอบไปปรับปรุง/
พัฒนาการให้ค าปรึกษา 
11. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง การให้บริการให้ค าปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช้ชีวิตของ
นักศึกษา ที่ซัดเจนเป็นรูปธรรมให้ผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
12.  ฝ่ายกิจการนักศึกษารายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการให้ ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตของนักศึกษาที่ซัดเจนเป็น รูปธรรมให้ผู้บริหารทราบ 

 
 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการท างาน) พบว่า  
1. อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีได้รับการแต่งตั้งในแต่ละปีการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ห้อง หลักสูตรได้
แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์พัฒนพงศ์ ติระ มีนักศึกษาจ านวน 40 คน ปีการศึกษา 2561 รับนักศึกษา
จ านวน 31 คน อาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์มนันยา โพธิราชา ปีการศึกษา 2560 ได้รับนักศึกษาจ านวน 2 ห้อง 
นักศึกษาจ านวน 41 คนหลักสูตรแต่งตั้งอาจารย์อานันท์นิตย์ และอาจารย์กฤติมา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในปี
การศึกษา 2559 คือ อาจารย์พัฒนพงศ์ มีนักศึกษาทั้งหมด 13 คน 
2. อาจารย์ที่ปรึกษาท่ีได้รับการแต่งตั้งเข้าพบนักศึกษาเพ่ือชี้แจงการเข้าขอรับการแนะแนวและให้ค าปรึกษา 

    ท าให้นักศึกษาสามารถปรึกษาปัญหาต่าง ๆได้กับอาจารย์หลายคน ท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการเข้ารับ 
การปรึกษา 
   3. นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์อานันท์นิตย์เพ่ือปรึกษาในการย้ายสาขาวิชา
เนื่องจากนักศึกษาคิดว่าตนเองมีความรู้ไม่เพียงพอ 
   4. นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขอเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาคือ อาจารย์พัฒนพงศ์ เนื่องจากนักศึกษาขาดขวัญและก าลังใจ
ในการเรียนและคิดว่าสาขาที่เรียนอยู่ยากเกินไปส าหรับตนเอง อาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าแนะน า ดังนั้นนักศึกษา
ตัดสินใจที่เรียนต่อ และจะพยายามในการเรียนให้มากข้ึน 
   5. อาจารย์ที่ปรึกษาเก็บรวบรมผลจากคู่มือการให้ค าปรึกษาเพ่ือสรุปปัญหาและแนวทางการแก้ไขเพ่ือน าไปใช้กับ
นักศึกษาปี 2563 ต่อไป 
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      ซึ่งในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาย้ายโอนมาจากสาขาวิชาภาษาจีน จ านวน 1 คนและมีโรคประจ าตัวคือโรค
ซึมเศร้า และมีปัญหาการปรับตัวด้านการเรียนหลายวิชา อาจารย์ผู้สอนหลายท่านพบว่า นักศึกษาดังกล่าวมีความ
วิตกกังวัลในระหว่างสอบกลางภาค ได้เขียนเนื้อหาเข้าห้องสอบ และถูกปรับตกในบางรายวิชา มีการน าปํญหาของ
นักศึกษาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการหลักสูตร ผลการประชุมคือ ประธานหลักสูตรได้พูดคุยกับนักศึกษาคนดังกล่าว 
และรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้น ให้นักศึกษาระบายความในใจ อาการซึมเศร้าของโรคประจ าตัวที่เกิดขึ้น รวมถึงได้
ประสานกับผู้ปกครองทั้งพูดคุยด้วยวาจา และทางโทรศัพท์ จนกระทั้งนักศึกษาสามารถกลับมาเรียนได้หลังจากหยุด
เรียนไป 3 สัปดาห์ หลังจากเกิดเหตุการณ์และปรับตัวพฤติกรรมการเรียนใหม่ ในบางรายวิชาที่เคยทุจริต เกรดเฉลี่ย
ได้ตามจริง ส่วนรายวิชาที่ไม่ได้ทุจริต มีผลการเรียนในระดับดีขึ้นตามเกณฑ์ของอาจาย์ผู้สอน กรณีดังกล่าวท าให้
นักศึกษาไม่ลาออกไปเรียนที่อ่ืนหรือดรอปกลางคัน นักศึกษาสบายใจ และมีความสุขขึ้น ผู้ปกครองดีใจที่หลักสูตรได้
เข้ามาร่วมช่วยกันแก้ปัญหานี้ 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า  
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือทบทวนการให้ค าปรึกษา 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้มีการทบทวนกลไกระบบอาจารย์ที่ปรึกษาในภาคการศึกษา 2562 พบว่า นักศึกษาบาง
คนเข้ามาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือปรึกษาปัญหาด้านการเรียนและครอบครัว แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ยังอายและไม่
กล้าเข้ามาพบอาจารย์ปรึกษาโดยตรง หลักสูตรได้น าปัญหาเข้าท่ีประชุมเพ่ือทบทวน ปรับปรุงระบบอาจารย์ที่
ปรึกษาโดยเปิดช่องทางปรึกษาผ่านเว็บไซด์ Facebook Line และโทรศัพท์ติดต่ออาจารย์โดยตรง  
ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มักจะติดต่ออาจารย์ทางโทรศัพท์และอินบ็อกเข้ามาทาง 
Facebook เพ่ือขอค าปรึกษากับอาจารย์ มีนักศึกษาจ านวนหนึ่งที่เข้ามาปรึกษาเรื่องความเครียดและภาวะ
ซึมเศร้า เมื่อประเมินผลแล้วพบว่า นักศึกษามีความกังวลในเรื่องการเรียนและความคาดหวังจากผู้ปกครอง 
นักศึกษาบางคนต้องการลาออกหรือพักการเรียน เมื่ออาจารย์ในสาขาได้พูดคุยให้ความคิดเห็นและให้น าไป
ทบทวน นักศึกษาจึงได้กลับมาเรียนตามปกติ เมื่อมีการประชุมในสาขา อาจารย์จึงมีความคิดเห็นว่าอาจารย์ที่
ปรึกษาควรติดตามผลการเรียนของนักศึกษาแต่ละคน เมื่อมีความผิดปกติในเรื่องผลการเรียนหรือพฤติกรรมก็
ควรเรียกมาพูดคุย 

 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบว่า  

1.คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือรายงานผลที่ได้จากการจัดโครงการโดยมีการรายงานปัญหาที่เกิดข้ึน 
โดยในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน อาจารย์ผู้สอนจึงได้แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษา
เพ่ือให้ดูแลต่อไป 

    2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรุปปัญหาที่พบในการจัดกิจกรรมปีการศึกษา 2562 
    3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรหาแนวทางแก้ปัญหาในการจัดกิจกรรม 
    4. คณะกรรมบริหารหลักสูตรจะน าแนวทางการแก้ปัญหาที่ได้ไปใช้กับนักศึกษาปีการศึกษา 2563  ต่อไป 
    5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรับปรุงการให้ความรู้ด้านการเรียน การใช้ชีวิต โดยปรึกษาอย่างใกล้ชิดมาก
ยิ่งขึ้น 
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3.2-2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

เป้าหมายเชิงปริมาณนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพนักศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกคนได้รับพัฒนาศักยภาพและการเสริมสร้างทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการท างาน) 
          ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 มีการด าเนินการ
ตามระบบกลไกเดิมในกระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
ดังนี้ 
1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 
2. จัดท าแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
3. จัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
4. การทดสอบทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
5. ประเมินผลการด าเนินงานและประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา 
6. น าผลการทบทวนกระบวนการการด าเนินงานในกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 มา

ปรับปรุงในปีการศึกษาถัดไป 

 
 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการท างาน) พบว่า  
 1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2563 ให้มีทักษะชีวิต และได้ศึกษา
วิชาที่มีความทันสมัย และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยน เรียนรู้ในปีการศึกษา 
2562 ดังนี้ โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
      1.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือให้นักศึกษาได้มีทักษะชีวิตในการ
ปรับตัวให้เข้ากับการเรียน และสภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดกิจกรรม ดังนี้  
          1) เตรียมความพร้อมทั้งด้านวิชาการ และ ทักษะชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดยคณาจารย์ให้ความรู้และ
ค าแนะน าต่าง ๆ  
         2) นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการรับ
น้องใหม่เป็นฐานการฝึกปฏิบัติ 

            3) นักศึกษาทราบแนวทางในการปรับตัวและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาต่างชั้นปีและนักศึกษา
ชั้นปีเดียวกัน 
       4) นักศึกษามีความเข้าใจในระบบการจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา 
     1.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้จัดโครงการอบรมด้านทักษะภาษาต่างประเทศให้แก่นักศึกษาทุกสาขาวิชาใน
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยให้ความรู้เพื่อเตรียมพร้อมภาษาอังกฤษก่อนนักศึกษาจะจบการศึกษาเพ่ือ
เป็นประโยชน์ในการท างานในอนาคต 
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     1.3 โครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมการอบรมคอมพิวเตอร์เพ่ือน าเสนองาน และการพัฒนาการคิด
วิเคราะห์ สู่ศตวรรษที่ 21 ระหว่างภาคการศึกษาที่ 2/2562 เพ่ือให้นักศึกษาได้น าไปปรับใช้ในการเรียนรู้และเพ่ือ
ประกอบอาชีพในอนาคต 
     1.4 โครงการบริการวิชาการสู่สังคมกับโรงเรียนนครพนมวิทยาคม เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึกการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้ความรู้และจัดกิจกรรมแก่นักเรียนมัธยมศึกษาโดยบูรณาการกับวิชารูปและหน้าที่ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ2
ซึ่งถือว่าเป็นโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาโครงการหนึ่ง 
 
นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่และต้องการให้มีการจัดกิจกรรมอีกครั้ง 

 
 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า  
1. จากการด าเนินการโครงการในปีการศึกษา 2562 ในการจัดโครงการเพื่อพัฒนานักศึกษาควรจะเปิดโอกาสให้

นักศึกษาได้แสดงความคิดเห็นในการเสนอโครงการที่เป็นประโยชน์และตรงตามความต้องการของนักศึกษา 
อีกท้ังจากการประเมินกระบวนการและระบบกลไกพบว่า ที่ผ่านมาการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาในแต่ละ
รายวิชานั้นไม่เพียงพอที่จะดึงศักยภาพของนักศึกษาได้ทุกคนและหลายทักษะในเวลาอันจ ากัด จึงเห็นควรว่า
ควรน ากิจกรรมค่ายอาสา เพื่อให้นักศึกษาทุกคนได้ร่วมท ากิจกรรมเพ่ือดึงทักษะด้านต่างๆออกมาจากการ
ท างานร่วมกันในเวลาอันจ ากัด รวมถึงจะสามารถพัฒนานักศึกษาได้หลากหลายทักษะ 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบว่า  

 1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้มีการส ารวจความต้องการของนักศึกษาในปีการศึกษา 2562ในการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 จ านวน 4 ด้าน1 ด้านภาษา 2. ด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ 3.ด้านทักษะชีวิต อาชีพ และ
บุคลิกภาพ และ 4. ด้านการคิดวิเคราะห ์พบว่านักศึกษาต้องการให้จัดการอบรมด้านภาษาเป็นอันดับที่หนึ่ง ตาม
ด้วยด้านทักษะชีวิต อาชีพ และบุคลิกภาพ ด้านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์ และด้านการคิดวิเคราะห์ตามล าดับ
สาขาวิชาได้จัดโครงการที่อยู่ในล าดับที่ 3 และ 4 เนื่องจากทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการจัดชั้นเรียนพิเศษ 
(Brush up Class) ให้แก่นักศึกษาสัปดาห์ละหนึ่งครั้งแล้ว      
 2.สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการที่นักศึกษามีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะของตนเอง 
3. ผลที่เกิดข้ึนคือนักศึกษาได้พัฒนาที่ตรงกับความต้องการ โดยโครงการพัฒนานักศึกษา กิจกรรมการอบรม
คอมพิวเตอร์เพ่ือน าเสนองาน และการพัฒนาการคิดวิเคราะห์ สู่ศตวรรษที่ 21 ระหว่างภาคการศึกษาที่ 2/2562 
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เพ่ือให้นักศึกษาได้น าไปปรับใช้ในการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีและการการคิด
วิเคราะห์อันเป็นรากฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต 
 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 
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3.3-1อัตราการส าเร็จ
การศึกษา 

 

3.3-2อัตราการคงอยู่ 
 
 
 
 

ตารางท่ี 3.2 จ านวนการคงอยู่และส าเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 

ปีการศึกษา 
จ านวนรับเขา้ 

 
จ านวนส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร จ านวนท่ีลาออกและคัดชื่อออก

รวมเม่ือสิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 
2561 2562  

2559 16 - 10 6 
2560 50 - - 17 
2561 34   3 
2562 40   - 

อัตราการส าเร็จการศึกษา  
อัตราส าเร็จการศึกษา = 62.5 
อัตราการคงอยู่ 
1. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2562จากจ านวนรับเข้า 40 คน เหลือ 
40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
2. อัตราการคงอยู่ของนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2561 มีจ านวน 34 คน เหลือ 31 คน
ร้อยละ 91 
3 . อัตราการคงอยู่ของนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2560 มีจ านวน 33 คน จากจ านวนแรก
เข้า 50 นักศึกษามีอัตราการคงอยู่คิดเป็นร้อยละ 66 
4.อัตราการคงอยู่ของนักศึกษารุ่นปีการศึกษา 2559 มีจ านวน16 คน เหลือ 13 คน 

3.3-3 ความพึงพอใจ 
และผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา 
 
 
 

- ความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียน 
 ในด้านความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษานั้น ทางหลักสูตรได้
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้น าเสนอความต้องการปัจจัยต่างๆเพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอแนะประเด็นที่ต้องการพัฒนา เพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอนโดยช่องทางการพูดคุยและการแจกแบบประเมินผล โดยประเด็นที่
นักศึกษาได้น าเสนอประกอบด้วย 
-นกัศึกษามีความต้องการห้องการเรียนรู้ด้วยตนเองซึ่งมีอุปกรณ์การเรียนรู้ด้านการเรียน
ภาษาอังกฤษ 
-นักศึกษามีความต้องการให้เพ่ิมหนังสือเกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษมากข้ึนทั้งด้าน
ภาษาศาสตร์และวรรณคดี 
-นักศึกษามีความต้องการใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาในช่วงนอกเวลาการเรียนการสอน
เพ่ือฝึกฝนทักษะด้านภาษา 
- ผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
เมื่อท าการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและข้อเสนอแนะของนักศึกษาแล้ว นักศึกษาได้ประเมิน
ความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อร้องเรียน จากผลความพึงพอใจต่อผลการจัดการข้อ
ร้องเรียนของนักศึกษา พบว่ามีผลคะแนน 4.00 อยู่ในระดับมาก เมื่อมีการร้องเรียนใน
เรื่องต่างๆทางสาขาได้ประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาและปรับปรุงในปี
การศึกษาต่อๆไป 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 
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1. การรับนักศึกษา 
1.1 การประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกอย่างทั่วถึง 4.00 มาก 

1.2 การก าหนดเป้าหมายการรับนักศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาความ
ต้องการของตลาดและความพร้อมของอาจารย์ที่มีอยู่ 3.50 

ปานกลาง 

1.3 การก าหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคล้องกับความต้องการของ
หลักสูตร เช่น ความรู้พื้นฐานต่าง ๆ และคุณสมบัติอ่ืน ๆ 3.90 

มาก 

1.4 เกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกนักศึกษามีความเหมาะสมเชื่อถือได้ โปร่งใส
และเป็นธรรม 4.20 

มาก 

รวม 3.90 มาก 
2. การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 
2.1 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีคู่มือการปฐมนิเทศ พร้อมกับชี้แจง
กฎระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน 4.00 

 
มาก 

2.2 มีการเสนอแนะ และให้ค าแนะน า เกี่ยวกับทางเลือกในการศึกษา การ
ลงทะเบียนเรียน โครงสร้างรายวิชาเรียนแก่นักศึกษาทุกคน 4.20 

มาก 

2.3 หลักสูตรมีการคัดกรองนักศึกษาเพ่ือจัดกลุ่ม/กิจกรรมในการเตรียม
ความพร้อมให้นักศึกษา ได้อย่างเหมาะสม 

4.00 
มาก 

2.4 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศ
นักศึกษา การอบรมให้ความรู้ก่อนเข้าศึกษา 

4.10 
มาก 

2.5 มีการแนะน าการใช้ชีวิต กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และให้ค าปรึกษา
ชี้แนะ ในเรื่องต่างๆ ในการเรียนระดับอุดมศึกษา 

4.20 
มาก 

รวม 4.10 มาก 
3. การควบคุมดูแลให้ค าปรึกษา 
3.1 การเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถติดต่อสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง 
เช่น แบบค าร้อง ตู้จดหมาย เฟซบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น 

4.00 
มาก 

3.2 การให้ค าแนะน าการลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียน การพัฒนาทักษะ
ความรู้ ทักษะทางวิชาการ และทักษะชีวิต พร้อมทั้งการก าหนดแผนการ
เรียนตามหลักสูตร และควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให้เป็นไป
ตามแผนการเรียน 

3.90 

 
มาก 

3.3 การให้ค าปรึกษา แนะน า และช่วยเหลือนักศึกษาที่มีปัญหาด้านการ
เรียน เพื่อแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงไปด้วยดี 

4.00 
มาก 

3.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลืออ่ืน ๆ หรือถ่ายทอดประสบการณ์
อ่ืน ๆ แก่นักศึกษา ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

4.10 
มาก 
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รวม 4.00 มาก 

4. การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
4.1 การเปิดโอกาสให้นักศึกษาติดต่อสื่อสารได้หลากหลายช่องทาง - - 
4.2 อาจารย์ที่ปรึกษามีเวลาเพียงพอในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา - - 
4.3 อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามและก ากับดูแลผลการท าวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระของนักศึกษาอย่างสม่ าเสมอ 

- - 

4.4 อาจารย์ที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือหรือถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการ
วิจัยและงานสร้างสรรค์แก่นักศึกษา 

- - 

4.5 การรับฟังความคิดเห็นและให้ค าปรึกษาตลอดจนการช่วยแก้ไขปัญหา
ต่างๆ 

- - 

รวม - - 
5. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
5.1 มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาที่หลากหลายทั้งในและนอกห้องเรียน 3.80 มาก 
5.2 หลักสูตรมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการ
เรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น ตลอดจน
ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้นักศึกษา 

3.60 

 
มาก 

5.3 การเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนจบการศึกษาอย่างเหมาะสม
และจัดให้อย่างทั่วถึง 

3.90 
 

มาก 
5.4 การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์
เก่า 

3.50 
ปานกลาง 

รวม  3.70 มาก 
6. หลักสูตรการศึกษา 
6.1 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 4.20 มาก 
6.2 อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาต่าง ๆ มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในวิชาที่สอน 4.30 มาก 
6.3 การจัดตารางเรียนมีช่วงเวลาที่เหมาะสม 4.00 มาก 
6.4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน้นการพัฒนานักศึกษา และทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เช่น ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง ทักษะทาง
ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 4.30 

มาก 

6.5 ระบบการประเมินผลของรายวิชาที่เปิดสอน มีวิธีประเมินที่หลากหลาย 
เช่น คะแนนสอบ การบ้าน รายงานที่มอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะ
การปฏิบัติงาน เป็นต้น 4.20 

มาก 

รวม 4.20 มาก 
7. การจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 
7.1 เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เสนอข้อร้องเรียน 4.20 มาก 
7.2 ช่องทางการร้องเรียนหลากหลายเข้าถึงง่าย 4.10 มาก 
7.3 ได้รับการพิจารณาข้อร้องเรียนอย่างเป็นธรรม 4.20 มาก 
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7.4 การพิจารณาด าเนินการจัดการข้อร้องเรียนแล้วเสร็จในระยะเวลาที่
เหมาะสม 3.90 

มาก 

รวม 4.10 มาก 
รวมทั้งหมด 4.00 มาก 

 
ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรเพิ่มช่องทางในการให้ค าปรึกษาและประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น เช่น เฟส
บุค ฯลฯ 
 2. ระบบ Internet ช้า ต้องการให้มีการปรับปรุง  
 3. ปัญหาบางประการเป็นเรื่องของคณะฯที่จะต้องแก้ไข 
ผลการประเมินการจัดการต่อข้อร้องเรียน 

ปีการศึกษา คะแนน 
ปี 2560 3.83 
ปี 2561 3.95 
ปี 2562 4.00 

 

 
ตารางท่ี 3.3  ภาวะการมีงานท าของบัณฑิตภายในเวลา 1 ปี (ตัวบ่งช้ีที่ 2.2) 

วันที่ส ารวจ......................... 
 

ข้อมูลพื้นฐาน จ านวน ร้อยละ 
จ านวนบัณฑิตท้ังหมด - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจ - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้งานท าหลังส าเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ประกอบ
อาชีพอิสระ) 
     - ตรงสาขาที่เรียน 
     - ไม่ตรงสาขาที่เรียน 

- - 

จ านวนบัณฑิตท่ีประกอบวิชาชีพอิสระ - - 
จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 
จ านวนบัณฑิตท่ีเกณฑ์ทหาร - - 

 
การวิเคราะห์ผลที่ได้ 
ไม่มี เนื่องจากยังไม่มีบัณฑิตจบการศึกษา 
 

หมวดที่ 4  ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ข้อมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร (องค์ประกอบที่ 5) 
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ตารางท่ี 4.1  สรุปผลรายวิชาที่เปิดสอนในภาค/ปีการศึกษา 2562 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 

ปี
การศึกษา 

การกระจายของเกรด 
จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบีย
น 

สอบ
ผ่าน 

30117308 การแปล 1 1/62 3 1 3 7 4 8 1 7 34 27 

30117321 
เรื่องสั้น
ภาษาอังกฤษ 

1/62 2 7 6 6 8 6 0 0 35 35 

30117317 ทักษะการเขียน 1 1/62 0 3 2 3 11 8 1 2 30 28 

30117304 
ทักษะการฟังและ
พูด 1 

1/62 1 1 4 14 6 6 1 3 36 33 

30117301 
รูปแบบและหน้าที่
ของไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ 1 

1/62 4 2 11 9 8 2 3 1 40 39 

30117316 เทคนิคการอ่าน 1/62 3 5 8 9 10 0 1 1 37 36 

30117402 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การท่องเที่ยว 

1/62 4 5 2 5 14 0 0 1 31 30 

30117303 
การอ่านเชิง
วิเคราะห์ 

1/62 4 4 3 3 4 7 4 1 30 29 

30117312 
การเขียนเชิง
วิชาการ 

1/62 3 1 1 1 2 1 1 10 35 35 

307117314 
ภาษาศาสตร์
เบื้องต้น 

1/62 1 1 2 1 12 6 17 1 31 30 

30117404 
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ธุรกิจการบิน 

1/62 0 3 4 5 0 0 0 0 12 12 

30117310 สัมมนาภาษาอังกฤษ 1/62 4 3 5 0 1 0 0 0 13 13 
30117302 บทละคร 2/62 10 14 6 1 0 0 0 0  31 31 

30117302 
รูปและหน้าที่ของ
ไวยากรณ์อังกฤษ 2 

2/62 4 4 4 6 16 5 3 0 42 42 

30117318 ทักษะการเขียน 2 2/62 3 1 5 7 3 7 10 1 37 36 

30117313 
วากยสัมพันธ์
ภาษาอังกฤษ 

2/62 4 14 19 0 0 0 0 0 37 37 

30117305 สัทศาสตร์เบื้องต้น 2/62 6 6 26 0 0 0 0 0 38 38 

30117311 
ทักษะการน าเสนอ
ด้วยภาษาอังกฤษ 

2/62 4 9 18 2 2 1 1 1 38 37 

30117401 
ภาษาอังกฤษใน
สื่อมวลชน 

2/62 6 3 6 6 8 2 0 1 33 32 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ 

ปี
การศึกษา 

การกระจายของเกรด 
จ านวน
นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบีย
น 

สอบ
ผ่าน 

30117320 
การสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 

2/62 3 0 5 3 9 7 3 0 30 30 

30117309 การแปล 2 2/62 6 3 3 6 10 3 0 0 32 32 
30117307 วรรณกรรมร่วมสมัย 2/62 4 0 4 3 6 6 8 0 31 31 

301170013 
การวิเคราะห์ระบบ
ข้อความ 

2/62 1 0 2 3 4 3 17 1 31 30 

30117306 วรรณคดีเบื้องต้น 2/62 3 1 5 7 3 7 1 2 29 27 
30117501 สหกิจศึกษา 2/62 6 3 0 0 1 0 0 0 10 10 

30117315 

ระเบียบวิธีวิจัยทาง
ภาษาและ
วรรณกรรม
ภาษาอังกฤษ 

1/62 0 0 2 5 2 1 3 0 13 13 

ตารางท่ี 4.2  คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 

ตัวบ่งชี้  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

5.1-1  การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   

เป้าหมายเชิงปริมาณ ได้ปรับปรุงหลักสูตรจ านวน 1 หลักสูตร ใช้กับนักศึกษาปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ผ่านขั้นตอนการกลั่นกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนครพนมและหลักสูตรมีความสอดคล้อง
กับมคอ.1 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการท างาน)  
1. ร่างหลักสูตร โดยคณะกรรมการร่างหลักสูตร 
2. วิพากษ์หลักสูตรโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3. เสนอคณะกรรมการวิชาการ 
4. เสนอสภาวิชาการ 
5. เสนอกรรมการกลั่นกรอง สภามหาวิทยาลัยนครพนม 
6. เสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการท างาน)  
เมื่อปี 2562 พบว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ด าเนินการในระบบดังกล่าว โดยมี 

ผลการจัดการเรียน (Learning outcome) ทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 3. 
ทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 5.ด้านทักษะการวิเคราะห์ตัวเลขการสื่อสารและการใช้
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
เทคโนโลยี สารสนเทศ และ 6. ด้านทักษะปฏิบัติ (สหกิจศึกษา) 
 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)  
เมื่อปี 2562 พบว่า หลังจากท่ีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้ทบทวนกระบวนการ 

แล้ว มีขั้นตอนที่มีปัญหาและอุบสรรคได้แก่ขั้นตอนที่ 3, 4 และข้ันตอนที่ 5  
ขั้นตอนที่ 3 การน าเสนอหลักสูตรเข้าสู่สภาบริหารวิชาการ และ ขั้นตอน ที่ 4 การน าหลักสูตรเสนอต่อสภาวิชาการ 
เรื่อง Format หลักสูตรของมหาวิทยาลัยไม่มีรูปแบบที่ตายตัว มีการปรับเปลี่ยน Format มคอ 2 ที่ไม่คงที่ ท าให้
เสียเวลาในการเสนอต่อสภาหมาวิทยาลัย ขั้นตอนที่ 5 ก่อนได้รับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย หลักสูตรต้อง
ปรับแก้ตามที่ผู้ทรงคุณวุฒิแนะน าซึ่งมีหลายความคิดเห็น ต้องรับฟังคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทั้งนักวิชาการ ผู้ใช้
บัณฑิตในอนาคต และร่วมหาอัตลักษณ์หลักสูตรตนเองให้เจอก่อนก าเนินการเปิดการเรียนการสอน 

 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบว่า   
เนื่องจากปี 2562 หลักสูตรได้เปิดด าเนินการปรับปรุงในเนื้อหารายวิชาตาม มคอ.1 พบว่าควรน ารายวิชาที่ 

เป็นวิชาภาษาอังกฤษส าหรับวิชาชีพใส่เข้ามาในหลักสูตรเพื่อเพ่ิมอัตลักษณ์ของหลักสูตรให้น่าสนใจยิ่งขึ้น เช่น 
รายวิชา ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจระหว่างประเทศ ด้วยรวมทั้งรายวิชาที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เช่น รายวิชา 
World Englishes รวมทั้งจัดกลุ่มวิชาเฉพาะด้านต่างๆให้ชัดเจน 
 

5.1-2  การปรับปรุงสาระรายวิชาให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้นๆ   
เป้าหมายเชิงปริมาณ อย่างน้อย 1 รายวิชา 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ อย่างน้อย 1 รายวิชามีความทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์   
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการท างาน) 
1. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อวิเคราะห์เนื้อหาในหลักสูตร  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรด าเนินการร่าง การปรับปรุงหลักสูตร/สาระรายวิชา 
3. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์ของสาขาวิชา 
4. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อทบทวนบทบาทหน้าที่ความเหมาะสมของอาจารย์ผู้สอน 
5. อาจารย์ผู้สอนร่วมกันทบทวนค าอธิบายรายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตร 
6. ประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร โดยส ารวจความคิดเห็นของนักศึกษาเพ่ือปรับให้ทันสมัย 
7. ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ 
            หลักสูตรได้ออกแบบสาระรายวิชาให้ทันสมัยเพิ่มขึ้นจ านวน 1 รายวิชา ได้แก่ วิชาวรรณคดีภาษาอังกฤษ
เบื้องต้น โดยปรับสาระให้มีความทันสมัยมากยิ่งข้ึน เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความกระตือรือร้นในทักษะ
ด้านการแสดง การอ่าน การคิดวิเคราะห์ และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมสอดรับกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
เพ่ือเข้าสู่การแข่งขันก่อนออกสู่ตลาดแรงงานในอนาคต ดังนี้ หลักสูตรได้ปรับเปลี่ยนสาระรายวิชา ดังนี้  
             ในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 นักศึกษาเรียนในรายวิชาควรเพิ่มเติมทักษะการพูดด้านน าเสนอภาษาอังกฤษ 
การใช้การสื่อสารทั้งวัจนภาษาและอวัจนภาษา เรียนรู้ในสถานการณ์ที่แตกต่างหลากหลาย และการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กับต่างสถาบัน 
              ในภาคการศึกษาที่ 2/2562 หลักสูตรได้ออกแบบและจัดวิทยากรบรรยายพิเศษ จากคณะครุศาสตร์ มา
บรรยายในรายวิชาดังกล่าว โดยมีเนื้อหาที่เข้มข้นทั้งฤษฎี และเน้นชั่วโมงในการฝึกปฏิบัติมากยิ่งขึ้น และหลักสูตรได้
น านักศึกษาท างานเป็นกลุ่มแสดงละคร เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนและการกระตุ้นการเรียนรู้ให้มากกว่าเดิม 
 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน)  
เมื่อปี 2562 พบว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ด าเนินการปรับสาระรายวิชา 

ดังกล่าว โดยมีฝึกปฏิบัติจริง แบบ Learning by doing พบว่านักศึกษาได้รับความรู้ เพลิดพลิน ตื่นเต้น และได้รับ
ประสบการณ์ใหม่ และการเรียนการสอนวิธีดังกล่าวเป็นการเรียนรู้ที่ และการให้ได้เรียนรู้กับอาจารย์พิเศษจากต่าง
คณะท าให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะการฝึกการคิดวิเคราะห์มากยิ่งขึ้น 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง)  
มีการปรับปรุงรายวิชาให้มีการบูรณาการณ์การเรียนรู้ร่วมกับศาสตร์ต่างๆ และการเน้น 

ผู้เรียนเป็นส าคัญนอกห้องเรียน ท าให้การขับเคลื่อนหลักสูตรเป็นไปตามเป้าประสงค์การเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ เช่น รายวิชา การเขียนเชิงวิชาการท่ีเน้นให้นักศึกษาลงพื้นที่เก็บข้อมูลท าวิจัยในสถานที่ต่างๆที่นักศึกษาสนใจ
แล้วน ามาเขียนเป็นงานวิจัย อาจารย์ผู้สอนยังได้น านักศึกษาเข้าร่วมน าเสนอผลงานที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2562 
 

 
 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2-1  การก าหนดผู้สอน   

เป้าหมายเชิงปริมาณ อาจารย์ที่สอนทุกคนใน 27 รายวิชาที่สอนในปีการศึกษา 2562 มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์
รายวิชาภาษาอังกฤษ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ อาจารย์ทุกคนมีคุณวุฒิและความเชี่ยวชาญ โดยนักศึกษามีการประเมินความพึงพอใจต่อ
อาจารย์ในระดับดี 
ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการท างาน) 
       ในการวางระบบผู้สอนและ การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และการจัดการ
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
เรียนการสอน มีระบบ กลไก โดยมีล าดับขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้  
      ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้ก าหนดอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจากวิธีการสอน การประเมินผลจาก
นักศึกษาจากปีการศึกษา 2561 ผ่านทุกรายวิชา โดยมีขั้นตอนการก าหนดผู้สอนดังนี้  
1. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาแผน การเรียนการสอนรายภาคการศึกษาร่วมกัน  
2. จัดท าการแก้ไข ปรับปรุง  แผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา  
3. ก าหนดอาจารย์ผู้สอนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สอน และก าหนดรายชื่ออาจารย์ผู้สอนประจ ารายวิชา โดย
มีพิจารณาจากเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 3 ด้านได้แก่ 1). เนื้อหาสาระของรายวิชา  2). ด้านวิธีการสอน และ 3) ด้านการวัดและ
ประเมินผลโดยนักศึกษา 
4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแผนการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอน  
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการสอนรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
6. แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมด้วย 
7. ประกาศตารางการจัดการเรียนสอนตามระบบของ มหาวิทยาลัยนครพนม  
8. ผู้สอนการจัดท าแผนการเรียนรู้  มคอ.3 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอนภายใน 1 เดือน  และเสนอต่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งรายวิชาใดท่ีสามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาวิพากษ์ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ Curriculum mapping ตาม มคอ. 2      
     9.1  ผู้สอนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารหลักสูตร 
     9.2 คณะกรรมการกรรมการบริหารหลักสูตร  พิจารณาอนุมัติ มคอ.3 รายวิชาเปิดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการ ทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
10. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่ก าหนดใน มอค.3 
    10.1 อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามที่ก าหนดใน มคอ.3  
    10.2 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์  มหาวิทยาลัย
นครพนม 
11. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน ก ากับ ติดตาม  และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ มคอ.3  
     11.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน ก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ มคอ.3 โดยใช้แบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย  
     11.2  ประชุมหารือ เรื่องผลการประเมินที่ได้จากแบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม  
12. มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการก าหนดผู้สอนตามผลการประเมิน โดยน าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุง
แก้ไข เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร       
13. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงที่ดี กระบวนการก าหนดผู้สอนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  
      14.1  อาจารย์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ
ก าหนดผู้สอน  
      14.2  แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขที่ดี  
14. มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกระบวนการก าหนดผู้สอน การก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์  
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      14.1  คณะกรรมการบริหารฯ จัดประชุม KM เรื่อง ระบบการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และ ตรวจสอบ
การจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 
      14.2  น าผลที่ได้จากการประชุมไปก าหนดแนวปฏิบัติ  

 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการท างาน) พบว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาระบบและกลไก  ดังนี้  

           ผลการด าเนินงาน พบว่าในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีระบบก าหนดผู้สอนเป็นไปตามเกณฑ์ผู้สอนที่ได้ตั้ง 
ไว้ ทั้ง 3 ด้านครบทุกคน ซึ่ง พบว่า อาจารย์ที่สอนในหลักสูตร จ านวน 5 ท่านมีการสอนบรรลุตามเป้าหมายทั้ง 
เนื้อหาที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 3 อาจารย์บางรายวิชาอาจารย์บางท่านมีการสอนนอกตารางให้ตรงตามแผนการสอน ใน 
รายวิชาด้านทักษะการฟัง การพูด และการน าเสนอ จัดให้มีการสอน Brush up class จากอาจารย์ชาวต่างชาติ ทั้ง 
ในระดับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2  
           คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมวิพากษ์ มคอ.5  มคอ.6 ในแต่ละรายวิชา 
เพ่ือวิเคราะห์จุดอ่อน จุดด้อย ของการประเมินผู้เรียน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการประเมินผู้เรียน 
เพ่ือให้สามารถวัดผลการเรียนรู้ที่ต้องการได้อย่างแท้จริง และจัดท ามคอ.7 ตามล าดับ นอกจากนั้นหลักสูตร มีการ
ประเมินและรายงานผลการด าเนินงานการเรียนการสอนในหลักสูตรทุกปี เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามกรอบ
คุณวุฒิตามกรอบอุดมศึกษาแห่งชาติ    
 
 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า หลักสูตรศิลปศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ ดังนี้  
ในปีการศึกษา 2562 หลังจากมีการทบทวนกระบวนการ พบว่า มีปัญหาจ านวน 2 รายวิชาได้แก่ สัทศาสตร์ 

 ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ลงมติให้อาจารย์ชาวต่างชาติเนื่องจากเป็นเจ้าของภาษาสอนร่วมกับ
อาจารย์ชาวไทยในส่วนหลังกลางภาค และพบว่าอาจารย์ชาวต่างชาติขาดการตรวจงานนักศึกษาอย่างละเอียดและ
ลงคะแนนผิดพลาด ท าให้การวัดประเมินผลรายวิชา คลาดเคลื่อนเนื่องจากผู้เรียนไม่ได้รับการสะท้อนการบ้านทุก
ชิ้นงาน และหลังจากได้เปลี่ยนให้อาจารย์ชาวไทยสอนรายวิชาดังกล่าว พบว่านักศึกษาบางคนยังไม่เข้าใจการออก
เสียงและการถอดเสียงออกมาได้ เป็นปัญหาในการเรียนในรายวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้นซึ่งต้องต่อยอดในรายวิชานี้ 
อาจารย์ผู้สอนได้ให้นักศึกษาเริ่มจากการฝึกอ่านออกเสียง การถอดเสียง รู้จักตัวสัญลักษณ์ต่างๆ เพ่ือเป็นการปู
พ้ืนฐานเพิ่มและสืบค้นงานทางอินเตอร์เน็ตเพื่อหาข้อมูล 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิดจาก
การปรับปรุง)  
ในปกีารศึกษา 2562 รายวิชาสัทศาสตร์   หลักสูตรได้แจ้งปัญหาการสอนของอาจารย์ชาวต่างชาติให้ทราบ  

และได้ปรับเปลี่ยนอาจารย์ชาวไทยมาสอนแทนในรายวิชาดังกล่าว เพื่อแก้ปัญหาและสะท้อนการสอนได้ตรงจุด จาก
การแก้ปัญหาด้งกล่าว นักศึกษาได้รับการแก้ไขใจจุดที่บกพร่อง แต่ยังมีบางกลุ่มที่ยังสับสนกับการถอดเสียงและ
สัญลักษณ์ท่ีใช้ ในปีการศึกษาหน้า ผู้สอนจะพัฒนาการวิจัยในชั้นเรียนในการแก้ปัญหาการถอดเสียง  
         วิชาที่ 2 ที่มคีวามคลาดเคลื่อน คือ วิชาวากยสัมพันธ์ รหัสวชิา 30117313 เนื่องจากการสอนของอาจารย์
ผู้สอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สอนขาดเนื้อหาในส่วนของแผนภูมิต้นไม้ ผู้สอนเน้นการวัดผลไวยากรณ์เป็นส่วนใหญ่ 
ยังขาดเนื้อหาหลักท่ีส าคัญให้กับนักศึกษา โดยประธานหลักสูตร ได้เสนอแนะคณะกรรมการหลักสูตรก าหนดให้มี
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ผู้สอนในรายวิชานี้ 2 คนเพ่ือท าให้เนื้อหาครอบคลุมมากท่ีสุดตามค าอธิบายรายวิชา และท าความเข้าใจกับผู้สอนใน
รายวิชานั้นด้วย 

5.2-2  การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน
การสอน   

เป้าหมายเชิงปริมาณ จ านวน  27  รายวิชา อาจารย์ที่สอนทุกคนมีศักยภาพ 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ อาจารย์ทุกคนได้จัดท า มคอ.3 ตามระบบและกลไก โดยนักศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ
ต่ออาจารย์ในระดับดี 
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการท างาน) 
ในการวางระบบผู้สอนและ การก ากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 และการจัดการเรียน
การสอน มีระบบ กลไก โดยมีล าดับขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้  
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าแผนการเรียนการสอน มคอ. 2 มาพิจารณา
แผนการสอนเป็นรายภาคการศึกษา  
     1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมด้วย  
     1.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพื่อพิจารณาแผน การเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา  
     1.3 จัดท าการแก้ไข ปรับปรุง  แผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา  
2. ก าหนดอาจารย์ผู้สอน  
     2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาก าหนดคุณสมบัติของผู้สอน และก าหนดรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
ประจ ารายวิชา  
     2.2 เสนอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแผนการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอน  
     3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการสอนรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
     3.2 ประกาศตารางการจัดการเรียนสอนตามระบบของ มหาวิทยาลัยนครพนม  
4. ผู้สอนการจัดท าแผนการเรียนรู้  มคอ.3 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอนภายใน 1 เดือน  และเสนอต่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งรายวิชาใดท่ีสามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับ
การวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาวิพากษ์ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ Curriculum mapping ตาม มคอ. 2      
     5.1  ผู้สอนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการบริหารหลักสูตร 
     5.2 คณะกรรมการกรรมการบริหารหลักสูตร  พิจารณาอนุมัติ มคอ.3 รายวิชาเปิดการเรียนการสอนทุกรายวิชา
รวมทั้งรายวิชาที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
6. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่ก าหนดใน มอค.3 
    6.1 อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามที่ก าหนดใน มคอ.3  
    6.2 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์  มหาวิทยาลัย
นครพนม 
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7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน ก ากับ ติดตาม  และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ มคอ.3  
     7.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน ก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ มคอ.3 โดยใช้แบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย  
     7.2  ประชุมหารือ เรื่องผลการประเมินที่ได้จากแบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม  
8. มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการก าหนดผู้สอนตามผลการประเมิน  
      8.1 น าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
      8.2  จัดท าการปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอน  
9. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงที่ดี กระบวนการก าหนดผู้สอนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  
      9.1  อาจารย์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการก าหนด
ผู้สอน  
      9.2  แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขที่ดี  
10. มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกระบวนการก าหนดผู้สอน การก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์  
      10.1  คณะกรรมการบริหารฯ จัดประชุม KM เรื่อง ระบบการก าหนดผู้สอน การก ากับ ติดตาม และ ตรวจสอบ
การจดัท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3 
      10.2  น าผลที่ได้จากการประชุมไปก าหนดแนวปฏิบัติ 
 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการท างาน) พบว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาระบบและกลไก  ดังนี้  

1. หลักสูตรได้มีการวางแผนปรับปรุง เปลี่ยนแปลง เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 
สังคม และวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเน้นทักษะทางภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 
ทักษะการท างานแบบมีส่วนร่วม ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี และท าให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลาและใน
สถานที่ใดก็ได้ โดยผู้สอนมีหน้าที่เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรียนรู้ และสนับสนุนการเรียนรู้   

2. วางแผนการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนดทุกๆ 5 ปี หากแต่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาของ
หลักสูตรที่ทางอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแล้วเห็นว่าช่วยให้หลักสูตรมีคุณภาพมากขึ้น ควรท าการ
บันทึกลงในรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) แต่ละปีการศึกษา เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุง
หลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปี 

3. มีการสร้าง/ทบทวนเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการที่สอดคล้องกับหลักสูตร เ พ่ือแลกเปลี่ยนแนวความคิดใน
การบริหารจัดการหลักสูตร 

4. จัดหาและจัดสรรทุนเพื่อปรับปรุงปัจจัยสนับสนุน การเรียนการสอนให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
5. มีการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรทุกปี เพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน เพ่ือน ามาปรับปรุง

ให้มคีวามทันสมัยตามความก้าวหน้าของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
ผลการด าเนินงาน 
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา   
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ. 5 มคอ.6 และ มคอ.7)  
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
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     มีระบบการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและ
ภาคปฏิบัติ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (Authentic assessmentร) การเรียนรู้
ตามท่ีระบุใน มคอ.3 ตลอดจนปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน โดยใช้วิธีการใช้แบบประเมิน จากนั้นน ามา
จัดท าเป็น มคอ.5 และ มคอ.6 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมวิพากษ์ มคอ.5  มคอ.6 ในแต่ละรายวิชา เพื่อ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดด้อย ของการประเมินผู้เรียน เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้
สามารถวัดผลการเรียนรู้ที่ต้องการได้อย่างแท้จริง และจัดท ามคอ.7 ตามล าดับ 
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการจัดท าสอบทวนสอบในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 จ านวน 
7 รายวิชาจากจ านวนทั้งหมด 27 รายวิชา ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 25 % จากจ านวนรายวิชาของปีการศึกษา 2562 ที่ระบุ
ไว้ใน มคอ. 2 จ านวนที่หลักสูตรทวนสอบจ านวนทั้งสิ้น 7 รายวิชา ในปีภาคการศึกษา 2562 ดังนี้ 1). เรื่องสั้น
ภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 30117320 2). การแปล รหัสวิชา 30117902 3). การวิเคราะห์ระบบข้อความ 30117319 
4). บทละคร รหัสวิชา 30117902 5). ภาษาอังกฤษเพ่ือธุริจการบิน รหัสวิชา 30117404 6). ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 
รหัสวิชา 30117314 7). ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม รหัสวิชา 30117403 
     ผลการทวนสอบของทั้ง 5 วิชามีรายละเอียดที่ต้องปรับปรุง ในด้านมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน มีความ
สอดคล้องกัน มีข้อเสนอแนะคือด้านทักษะการคิดวิเคราะห์ตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่
ต้องใส่ใน มคอ. 3 เนื่องจากไม่มีการวัดผลใน มคอ. 2 
  
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาจาก
นักศึกษาโดยตรงและเครื่องมือประเมินนักศึกษาที่มีความหลากหลายตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา  
      
- การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ   มคอ.7) 
     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการก ากับประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร โดยน า 
มคอ.5 มาวิพากษ์ร่วมกันเพ่ือน ามาจัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เพื่อปรับการเรียนการ
สอนในปีการศึกษาต่อไป    

. 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ ดังนี้ 

          ในสิ้นภาคการศึกษาได้ท าการประเมินและรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร ในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน ซึ่งจะน าไปปรับปรุงให้มีความทันสมัยตามความก้าวหน้าของสาขาวิชาภาษาอังกฤษในปีการศึกษาต่อไป
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มีการประเมินกระบวนการ ดังนี้ 

เนื่องจากหลักสูตรได้เปิดด าเนินการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2562 ดังนั้น จึงประเมินในส่วนของการ 
รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) ซึ่งปีการศึกษา 2562 พบว่า หลักสูตรต้องส่งเสริมให้บัณฑิตมี
ความก้าวหน้าและโอกาสในการหางาน และได้งานที่มั่นคงในอนาคตหลังส าเร็จการศึกษา ในขณะเดียวกันอาจารย์
ผู้สอนในหลักสูตรต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหาและวิธีการสอนให้มีความทันสมัย เป็นไปตามบริบทของสังคมโลก 
ดังนั้น ในปีการศึกษานี้ หลักสูตรต้องมีการสร้างอัตลักษณ์ให้โดดเด่น มีโครงการการพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัย
มากขึ้น ในส่วนของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการมากยิ่งขึ้น อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้ร่วมกันประเมิน
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จากการเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางเครือข่ายความร่วมมือได้จัดกิจกรรมขึ้นและการติดต่อประสานงานกับเครือข่ายอย่าง
ต่อเนื่อง ท าให้ทราบว่าหลักสูตรควรมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และรับฟังข้อเสนอแนะด้านการเรียนการสอนจาก
นักศึกษามากข้ึน ดังนั้น ระบบและกลไกนี้ท าให้หลักสูตรได้ทราบถึงสิ่งที่จะต้องปรับปรุงให้มีความทันสมัยเทียบเท่า
กับหลักสูตรอ่ืนๆ ในเครือข่ายเดียวกัน ทั้งนี้หลักสูตรได้มีการปรับปรุงตาม มคอ.1 และได้ผ่านสภามหาวิทยาลัยแล้ว 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบว่า หลักสูตรจะน าผลที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากการบริหารหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 

น ามาปรับปรุงในการศึกษา 2563 โดยหลักสูตรได้น าผลจากข้อเสนอแนะที่ระบุไว้ในมคอ 5 หลังจากการทวนสอบไป
ปรับใช้ใน มคอ 3 ของในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
          หลักสูตรได้มีการประชุมปรึกษากันเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรตาม มคอ.1 โดยตัดและเพ่ิมบางรายวิชาเพ่ือให้
หลักสูตรทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ มคอ.1 

5.2-3  การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 
และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   

เป้าหมายเชิงปริมาณ มีการบูรณาการการเรียนการสอนอย่างน้อย 3 รายวิชาบูรณาการครบทั้ง 3 ด้าน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาสามารถเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเนื่องมาจากกระบวนการบูรณาการการเรียนการ
สอนได้ 
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการท างาน) 
ในการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย  การบริการวิชาการทางสังคม และท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มีระบบ กลไก โดยมีล าดับขั้นตอนการด าเนินงานดังนี้  
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรน าแผนการเรียนการสอน (มคอ. 2) มาพิจารณา
แผนการสอนเป็นรายภาคการศึกษา  
     1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรร่วมด้วย  
     1.2 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาแผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา  
     1.3 จัดท าการแก้ไข ปรับปรุง แผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา  
2. ก าหนดอาจารย์ผู้สอน  
     2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาก าหนดคุณสมบัติของผู้สอน และก าหนดรายชื่ออาจารย์ผู้สอน
ประจ ารายวิชา  
     2.2 เสนอรายชื่ออาจารย์ผู้สอนแต่ละรายวิชา  
3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนการสอนและอาจารย์ผู้สอน  
     3.1 พิจารณาอนุมัติแผนการสอนรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน  
     3.2 ประกาศตารางการจัดการเรียนสอนตามระบบของ มหาวิทยาลัยนครพนม  
4. ผู้สอนการจัดท าแผนการเรียนรู้  มคอ.3 ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอน 1 เดือน  และเสนอต่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร ซึ่งรายวิชาใดที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาวิพากษ์ มคอ.3 ให้สอดคล้องกับ มคอ. 2 
     5.1 ผู้สอนปรับแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
     5.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาอนุมัติ มคอ.3 รายวิชาเปิดการเรียนการสอนทุกรายวิชารวมทั้ง
รายวิชาที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
6. อาจารย์ผู้สอนด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามที่ก าหนดใน มอค.3  
    6.1 อาจารย์ผู้สอนจัดการเรียนการสอนตามที่ก าหนดใน มคอ.3  
    6.2 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์  มหาวิทยาลัย
นครพนม 
7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน ก ากับ ติดตาม  และตรวจสอบการจัดท า
แผนการเรียนรู้ มคอ.3  
     7.1 อาจารย์ประจ าหลักสูตรประเมินกระบวนการก าหนดผู้สอน ก ากับติดตาม และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้ มคอ.3 โดยใช้แบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม  
     7.2  ประชุมหารือ เรื่องผลการประเมินที่ได้จากแบบสอบถาม/และระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัยนครพนม  
8. มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการก าหนดผู้สอนตามผลการประเมิน  
      8.1 น าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  
      8.2  จัดท าการปรับปรุงกระบวนการก าหนดผู้สอน  
9. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงที่ดี กระบวนการก าหนดผู้สอนอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม  
      9.1  อาจารย์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการก าหนด
ผู้สอน  
      9.2  แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขที่ดี  
10. มีแนวทางการปฏิบัติที่ดีของกระบวนการก าหนดผู้สอน การก ากับ  ติดตาม  และตรวจสอบการจัดท าแผนการ
เรียนรู้โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ์  
      10.1  อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารฯ จัดประชุม KM เรื่อง ระบบการก าหนดผู้สอน การ
ก ากับ ติดตาม และ ตรวจสอบการจัดท าแผนการเรียนรู้ มคอ.3  
      10.2  น าผลที่ได้จากการประชุมไปก าหนดแนวปฏิบัติ  

 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการท างาน) พบว่า ในปีการศึกษา 2561  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการสู่สังคม 2 โครงการ ดังนี้  
         1. โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่บูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมระดับปริญญาตรี: การจัดกระบวนการเรียนรู้และสื่อการเรียนรู้ของพิพิธภัณฑ์บ้านกุดฉิม ต าบลกุดฉิม 
อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม วันที่ 10 มีนาคม 2563 
         ผลที่เกิดขึ้นหลังการจัดอบรม พบว่า นักศึกษาสามารถสื่อสารโดยใช้ภาษาอังกฤษและสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้นเพ่ือการศึกษาภาษาอังกฤษเกี่ยวกับโบราณวัตถุและการบอกทิศทาง โดยมีเจ้าของ
ภาษามาให้ความรู้ และมีการจัดกลุ่มท ากิจกรรมเกี่ยวกับการบอกทิศทางและวิธีเดินทาง ชื่อวัตถุโบราณเป็น
ภาษาอังกฤษ  หลักสูตรได้มีการจัดท า มคอ.3 แล้วเสร็จก่อนเปิดการเรียนการสอน 1 เดือน  และเสนอต่ออาจารย์
ประจ าหลักสูตร ซึ่งรายวิชาใดที่สามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
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2. โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการเตรียมพร้อมเข้าสู่มหาวิทยาลัยส าหรับนักเรียนโรงเรียนนครพนม 

วิทยาคม เมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2562 
ผลที่เกิดขึ้นหลังการอบรมพบว่า นักศึกษาได้ฝึกทักษะการพูดและการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษโดยบูรณา 

การกับวิชารูปและหน้าที่ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นอกจากนี้นักศึกษายังได้
มีโอกาสพัฒนาทักษะการพูดและไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของ
โรงเรียนนครพนมวิทยาคมและแนะแนวเพ่ือการศึกษาต่อในระดับอุมศึกษาต่อไป  

3. ในรายวิชาการเขียนเชิงวิชาการนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้น าความรู้ในชั้นเรียนลงพ้ืนที่จริงและน ามาเขียนเป็น 
งานวิจัย โดยน าผลจากการวิจัยนั้นไปน าเสนอในงานประชุมระดับชาติ ชื่อการประชุม “การวิชาการระดับปริญญาตรี
ด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 กันยายน 2562  
โดยสรุปเป็นตารางทีร่ายวิชาที่บูรณาการกิจกรรมที่ส าคัญของหลักสูตรในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

ล าดับ ชื่อวิชา ผลการด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ 
1 ภาษาอังกฤษศึกษาใน

ชุมชน 
อาจารย์ผู้สอนได้น านักศึกษาได้ไปออก
ค่ายภาษาอังกฤษ ณ แม่โขงฟาร์มแมด 
ณ อ. ศรีเมืองใหม่ จ. อุบลราชธานี 
โดยให้นักศึกษาได้เรียนรู้แหล่งเรียนรู้
ชุมชน ต านานหมู่บ้าน ชุมชน การปลูก
ผักออแกนนิก ชื่อพืชพันธุ์เป็น
ภาษาอังกฤษ การถ่ายทอด
ประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
สมัยเรียนหนังสือ การท างาน และการ
ถ่ายทอดประสบการณ์ของตนเองผ่าน
รายการ Tedtalk ในกิจกรรมนี้
นักศึกษาได้ออกแบละครกลุ่ม การฟัง
บรรยาย การสนทนาสอบถาม เรียนรู้
ในชุมชมจริง การ านเสนองานสินค้า
โอท็อป เป็นต้น การเข้าค่ายใช้
ระยะเวลา 1 วัน 1 คืน 
ได้เห็นปัญหาของชุมชน มองหาโจทย์
วิจัยเพื่อไปต่อยอกความรู้ในรายวิชา
สัมมนา และรายวิชาวิจัยภาษาอังกฤษ
และวรรณกรรมภาษาอังกฤษ 

-นักศึกษาได้เปิดโลกทัศน์ 
เรียนรู้ภาษาอังกฤษนอก
ห้องเรียน มีการปรับตัวเข้า
กับเพ่ือนนอกชั้นเรียน 
-ส่งเสริมให้นักศึกษาใช้
ภาษาอังกฤษในการน าเสนอ
งานกลุ่มมากยิ่งขึ้น 
-ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมทุกปีรู 
 

2 รูปแบบและหน้าที่
ไวยากรณ์ 2 

นักศึกษาได้น าความรู้ไปใช้ในการสอน
ให้นักเรียนในโรงเรียนนครพนม
วิทยาคม โดยหัวข้อที่น าไปสอนได้แก่
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ และค าบุพบท 
และยังเป็นการเสริมสร้างความม่ันใจ
ในการพูดภาษาอังกฤษในชุมชน 

ในครั้วต่อไปนักศึกษาควร
เป็นผู้ออกแบบการจัด
กิจกรรมด้วยตนเอง และ
นักศึกษาควรได้เข้าร่วม
กิจกรรมทุกคน 
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3 การสื่อสารระหว่าง

วัฒนธรรม 
นักศึกษาแต่งกายและน าเสนอชุดผ้า
ไทย อิสาน และผ้าไทยประจ าท้องถิ่น
ของตนเอง รวมถึงการเล่าเรื่องลี้ลับ 
ความเชื่อ คติชนที่ได้ยินได้ฟังในชุมชน
ของตนเองจากบรรพบุรุษ  

-ส่งเสริมให้ฝึกตั้งค าถาม การ
พูดด้วยความั่นใจในการพูด 
เพ่ิมเติมค าศัพท์ด้านความ
เชื่อ คติชน มากยิ่งขึ้น 

4 การเขียนเชิงวิชาการ อาจารย์ผู้สอนน านักศึกษาชั้นปีที่ 3 ไป
ร่วมน าเสนองานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 
2 วันที่ 30 กันยายน 2562 ณ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย
นักศึกษาสามารถพัฒนาองค์ความรู้
จากรายวิชาภาษาศาสตร์ ภาษาของ
ชาติพันธุ์ จากรายวิชาภาษาอังกฤษ
ศึกษาในชุมชน พัฒนาเป็นงานวิจัย 5 
บท และมีอาจารย์ผู้สอนเป็นผู้ช่วย
ตรวจสอบงาน จนกระทั้งได้บมความ
ออกมาจ านวน 4 เรื่อง ดังนี้  
1. การสร้างสรรค์นวัตกรรมเครื่องจัก
สานจากใบเตยหนาม 
2. การส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญา
มีดตีเหล็กแหนบใน จ. นครพนม 
3. การศึกษารูปแบบการเรียนรู้การ
สอนของครูผู้รับผิดชอบภาษาอังกฤษ 
ใน จ. นครพนม 
4. ไทญ้อ ท่าอุเทน อ. ท่าอุเทน  
จ.นครพนม 

-ส่งเสริมให้นักศึกษาทุกกลุ่ม
มีผลงานวิจัย 5 บทออกไป
น าเสนอให้ครบ 
-ส่งเสริมทักษะการเขียนงาน 
ไวยากรณ์ให้ถูกต้อง การ 
Proofread ก่อนส่งผลงาน
ตีพิมพ์  
-สร้างเครือข่ายนักศึกษาเข้า
ร่วมน าเสนองานทุกปี 

 
  

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า หลักสูตรศิลปศา 
สตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้น าผลการจัดโครงการบริการวิชาการสู่สังคมกับโรงเรียนนครพนมวิทยาคม
พบว่า ผลการจัดโครงการได้รับการตอบรับดีจากผู้เข้าอบรมดีมาก โดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 อยากให้
หลักสูตรจัดโครงการต่อเนื่อง โดยหลักสูตรได้น าผลการจัดกิจกรรมดังกล่าวเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตร ในการพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาให้เหมาะสมกับระดับของผู้เข้าอบรมในเฟสต่อไป และอาจจะเปลี่ยนพื้น/
หน่วยงาน องค์กรอ่ืนๆ ให้ได้รับการรับบริการเพ่ิมมากขึ้น  

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

(โดยต้องแสดงผลที่เกิดจากการปรับปรุง) พบว่า หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้น าผลการ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการร่วมกับรายวิชารูปและหน้าที่ของไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ 2 ภาค
การศึกษาที่ 2/2562 บริการวิชาการควบคู่กับการวิจัยไปใช้ในปีการศึกษา 2562 ณ บ้านกุดฉิม ต. กุดฉิม อ. ธาตุพนม 
จ. นครพพนม การให้ความรู้ด้านค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการสนทนา การเดินทาง ทิศทาง วัตุโบราณ ให้แก่
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นักเรียนระดับมัธยมศึกษา ได้ความรู้เพ่ิมเติมในระดับเบื้องต้นในคาบกิจกรรมลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ และในปี
การศึกษา 2562 หลักสูตรได้ออกแบบโครงการสอดแทรกบทสนทนาในชีวิตประจ าวันการท่องเที่ยวแบบง่ายๆ สั้นๆ 
ให้นักเรียนได้ฝึกฝน สนทนากับจารย์ชาวต่างชาติจ านวน 2 คน และสอดแทรกการสื่อสารด้านการท่องเที่ยวที่
เกี่ยวข้องกับบริบทของชุมชนแก่ผู้เรียน  

 
 
 

ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 การประเมินผู้เรียน 

5.3-1  การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   

เป้าหมายเชิงปริมาณ ทุกรายวิชาต้องมีการประเมินตามกรอบ TQF 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ ทุกรายวิชามีเครื่องมือประเมินและวิธีการประเมินที่เที่ยงตรงตรวจสอบได้  
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการท างาน) 

1. อาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุม พิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตาม กรอบมาตราฐาน TQF 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตาม กรอบ TQF 
       2.1 คณะกรรมการฯ ร่วมวิเคราะห์วัตถุประสงค์ของหลักสูตร  ก าหนดเกณฑ์และวิธีการประเมิน 
       2.2  สร้างเครื่องมือเพ่ือในการประเมินคุณภาพ 

   2.3 ประชุมอาจารย์และรับฟังผู้แทนนักศึกษาเพ่ือวิพากษ์เกณฑ์ วิธีการประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน
คุณภาพเพ่ือน าผลไปปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู้ 
3. ด าเนินการตามกระบวนการที่ก าหนด และรายงานผลการประเมิน 
       3.1  ผู้รับผิดขอบด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  
       3.2  สรุปผลการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  

   3.3  ประเมินผลการเก็บรวบรวมข้อมูล  
   3.4  น าเสนอผลสรุปการเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. คณะกรรมการประเมินผลกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ ตามกรอบ TQF 
       4.1  พิจารณาแบบประเมินการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ติดตาม ตรวจสอบ 

   4.2  ประชุมหารือเรื่องผลการประเมินที่ได้จากการเก็บรวบรวม ข้อมูลของแบบประเมิน 
   4.3 ผู้สอนและผู้เรียนร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมิน ข้อมูลสัมฤทธิ์ผลการเรียนรู้ ร่วมหาแนวทางพัฒนาการ

เรียนการสอนเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
5. คณะกรรมการหลักสูตรน าผลการ ประเมินกระบวนการไปปรับปรุงการ ประเมินผลการเรียนรู้ 

   5.1  น าผลที่ได้จากการประเมินมาปรับปรุงแก้ไข เข้าท่ีประชุม คณะกรรมการหลักสูตร 
   5.2  จัดท าการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาแบบประเมินการ เรียนรู้ตามกรอบ TQF 

6. มีรายงานผลการปรับปรุงการ ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ TQF ที่ซัดเจนเป็นรูปธรรม 
   6.1 อาจารย์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ รายงานผลจากการเก็บข้อมูลตามแบบประเมิน
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
การเรียนรู้ตาม กรอบ TQF 

   6.2 แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขที่ดี 
 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการท างาน) พบว่า การประเมินผลการเรียนรู้ 
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในปีการศึกษา 2548 พบว่า มีน าระบบและกลไกการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตร  มีการด าเนินการตามขั้นตอนและกลไกท่ี
ก าหนดไว้  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคล้องของเครื่องมือและผู้เชี่ยวชาญ ที่ใช้ในการ
ประเมินกับมีการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ มีทั้งหมด 6 ด้าน ในปี
การศึกษา 2562  ซึ่งได้ชี้แจงให้อาจารย์ประจ าหลักสูตร ผู้สอนทุกท่านได้ด าเนินการชี้แจงแผนการจัดการเรียนการ
สอน มคอ.3  และให้มีรายละเอียดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่ชัดเจนตามกรอบมาตรฐานคุณภาพทั้ง  6 
ด้าน ดังนี้ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  เช่น  แบบบันทึกพฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน  แบบประเมินคุณธรรมจริยธรรม  เป็นต้น 
2. ด้านความรู้  เช่น  แบบทดสอบ  แบบประเมินรายงานต่างๆ เป็นต้น 
3. ด้านทักษะทางปัญญา  เช่น  แบบประเมินการอภิปราย  แบบประเมินรายงานวิเคราะห์กรณีศึกษา  เป็นต้น  
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  เช่น  แบบประเมินการท างานเป็นทีม  แบบ

ประเมินกระบวนการกลุ่ม  เป็นต้น 
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสานเทศ  เช่น  แบบประเมินการ

น าเสนอผลงาน  แบบประเมินการน าเสนอบทความทางวิชาการ  เป็นต้น   
6. ด้านทักษะการปฏิบัติ เช่น การเรียนรู้กับผู้ประกอบการในรายวิชาสหกิจศึกษา  
 

  โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตรมีการก าหนดเกณฑ์การประเมินให้นักศึกษามีส่วนร่วม
โดยอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาชี้แจงเกณฑ์การประเมินและสอบถาม   เพ่ือให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะเพ่ิมเติมได้  มีการผลประเมินการเรียนรู้โดยใช้ตามสภาพจริง เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน งานที่
มอบหมาย สังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา วัดทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือสะท้อนการปฏิบัติงานจริง   
 

มีการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
พิจารณารายงานผลการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 พร้อมรายงานทวนสอบรายวิชา   กรรมการทวนสอบรายวิชา
ของหลักสูตร  เพ่ือพิจารณาความผิดปกติของคะแนน หรือผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปตามแผนที่
แสดงการกระจายความรับผิดชอบต่อผลการเรียนรู้หลักสูตรสู่รายวิชา (Curriculum  mapping)  

 มีการประเมินกระบวนการของการประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมผลการประเมินจากนักศึกษา อาจารย์ผู้สอน
ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มาประชุมเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พบว่า การ
ประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านความรู้โดยใช้แบบทดสอบมีบางข้อวัดไม่ตรงตาม แผนการเรียน มคอ.3    

 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า มีระบบการ 
ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาจารย์
ผู้รับผิดชอบรายวิชาด าเนินการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ (Authentic assessment) การเรียนรู้ตามท่ีระบุใน มคอ.3 
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการประเมินผู้เรียน โดยใช้วิธีการใช้แบบประเมิน จากนั้นน ามาจัดท าเป็น มคอ.5 
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คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย์ประจ าหลักสูตร ร่วมวิพากษ์ มคอ.5  มคอ.6 ในแต่ละรายวิชา เพื่อ
วิเคราะห์จุดอ่อน จุดด้อย ของการประเมินผู้เรียน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการประเมินผู้เรียน เพ่ือให้
สามารถวัดผลการเรียนรู้ที่ต้องการได้อย่างแท้จริง และจัดท า  มคอ.7 ตามล าดับ มีการตรวจสอบการประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักศึกษาโดยการทวนสอบผลสัมฤทธิ์รายวิชาของนักศึกษาจากนักศึกษาโดยตรงและเครื่องมือประเมิน
นักศึกษาท่ีมีความหลากหลายตามท่ีก าหนดไว้ใน มคอ.3 และ มคอ.5 ของแต่ละรายวิชา 
 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิด 
จากการปรับปรุง) พบว่า จากผลการด าเนินการในปี 2561 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้น า
ผลที่เกิดขึ้นไปปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 ดังนี้  

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ บางคนที่มีผลการเรียนต่ า และตกในบางรายวิชา เช่นวิชาการเขียน 1  
และวิชาการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ในภาคการศึกษา 2/2562 หลังจากปิดภาคการศึกษา ประธานหลักสูตรได้
พิจารณาเปรียบเทียบ มคอ 3 และ มคอ 5 ด้านความรู้มีนักศึกษาหลายคนมีผลการเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ในบางวิชา
ตามหลักเกณฑ์การวัด Learning outcomes 6 ด้านของหลักสูตร และหลักสูตรได้พิจารณาร่วมกันว่า Learning 
outcomes 6 ด้านที่หลักสูตรประเมินจุดเด่นที่พบคือทักษะชีวิต การท างานร่วมกับผู้อื่น ทักษะตัวเลขและเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยวัดจากการแบ่งงานท างานเป็นทีมทั้งจากกิจกรรมในสาขาวิชาที่จัดร่วมกันและ การออกไปศึกษาวิจัย
งานนอกพ้ืนที่และในมหาวิทยาลัย รวมถึงชิ้นงานและการน าเสนอโครงการของนักศึกษาและอับโหลดคลิปงานลงใน
อินเตอร์เน็ต จุดอ่อนที่พบคือ ด้านความรู้และคุณธรรมจริยธรรม โดยวัดจากเกรดที่นักศึกษาสอบไม่ผ่านในบางวิชามี
จ านวนสูง และนักศึกษาหลายคนยังส่งงานล่าช้ากว่าที่ก าหนด ยังมีการเข้าเรียนสาย และใช้ Social network ขณะ
ฟังบรรยาย รวมถึงไม่ส่งงานครบ ท าให้นักศึกษาบางคนสอบไม่ผ่านในบางรายวิชา ดังนั้นประธานหลักสูตรจึงได้หารือ
ในที่ประชุมกับคณะกรรมการทั้ง 5 คน เพื่อชี้แจงรายละเอียดและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาของนักศึกษาร่วมกัน 

พบว่า คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมหารือร่วมวิพากษ์ มคอ.5 ในแต่ละรายวิชา และพิจารณา  
มคอ.5 ร่วมกันอีกครั้งในที่ประชุม และวิเคราะห์จุดอ่อน จุดด้อย ของการประเมินผู้เรียน เพื่อน าไปสู่การพัฒนา
ปรับปรุงกระบวนการประเมินผู้เรียน ในรายวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น มีนักศึกษาบางคนไม่พร้อมที่จะเรียนเนื่องจาก
ขาดทักษะความรู้ด้านทฤษฎีและการออกเสียงตามหลักสัทศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่เรียนมาก่อนหน้า ที่จะไปต่อยอดใน
การเรียนในรายวิชาดังกล่าว ซึ่งอาจารย์ผู้สอนได้รายงานในที่ประชุมให้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทราบถึงผลที่
เกิดข้ึน ว่าผู้เรียนบางคนใช้เวลาในการเขียนหัวข้อเหล่านั้นหลายสัปดาห์มากและไม่สามารถต่อยอดความรู้ในสาม
ประเภทที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ท าให้นักศึกษาหลายคนสอบไม่ผ่าน ดังนั้นในที่ประชุมจึงมีมติเห็นควรให้อาจารย์ผู้สอน 
ให้ด าเนินตามแผนการสอนในค าอธิบายรายวิชาที่ออกแบบ และให้พิจารณาการตัดเกรดโดยดูองค์ประกอบจากงานที่
มอบหมายและการเข้าเรียนประกอบด้วย   

5.3-2  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

เป้าหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาทุกคนผ่านการมาประเมินทุกรายวิชา 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการท างาน) 
การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

มีระบบกลไก ขั้นตอน ดังนี้ 
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1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผล การเรียนรู้ของนักศึกษา 
       1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา โดยมีหัวหน้าสาขาเป็นประธาน และ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเป็นกรรมการ 

2. ก าหนดวิธีการประเมินและเกณฑ์ต่างๆ 
       2.1  คณะกรรมการประชุมเพ่ือก าหนดวิธีการประเมินและ เกณฑ์ต่าง ๆ 

3. ตรวจสอบวิธีการประเมินและเกณฑ์ 
       3.1 คณะกรรมการร่วมประชุมวิพากษ์และตรวจสอบวิธีการ ประเมินและเกณฑ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ 
       3.2 ตรวจสอบวิธีประเมิน ให้วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาเป็นไปในแนวทางให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการก าหนดเกณฑ์ในการประเมิน   น้ าหนักของการประเมินสอดคล้องกับจุดเน้นของ รายวิชาใน Curriculum 
mapping ใน มคอ. 2 
4. จัดท าเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของ นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนจัดท าเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาโดยให้สอดคล้องกับ Curriculum mapping ใน มคอ. 2 การประเมินตามสภาพจริงซึ่งมืวิธีการประเมินท่ี 

หลากหลาย เช่น ข้อสอบปรนัย อัตนัย การบ้าน รายงานท่ี มอบหมาย การสอบปากเปล่า การสังเกตพฤติกรรมของ 
นักศึกษา การจัดทักษะการปฏิบัติงาน 
5. ตรวจสอบเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้ ของนักศึกษา 
คณะกรรมการร่วมวิพากษ์และตรวจสอบเครื่องมือ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ให้เป็นไปในแนวทาง เดียวกับ 
มคอ.3 ของรายวิชา  
       5.1  เครื่องมือเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ์การเรียนรู้ 

  5.2  วิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพของข้อสอบว่าข้อสอบ สามารถประเมินความสามารถจัดความรู้และการ
คิดข้ันสูง  

  5.3  เครื่องมือประเมินสามารถสะท้อนความสามารถในการ ปฏิบัติงานได้จริงในโลกแห่งการท างาน 
   5.4 การประเมินผลการเรียนในรายวิชาที่มีหลายกลุ่มเรียน จะต้องได้มาตรฐานเดียวกัน 

6. วิพากษ์ผลของการประเมินการเรียนรู้ของ นักศึกษาในแต่ละรายวิชา 
       6.1 คณะกรรมการและอาจารย์ประจ าสาขาร่วมประชุม วิพากษ์ผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา 
(ประชุม พิจารณาเกรด) 
       6.2 แจ้งผลการประเมินให้นักศึกษาทราบอย่างซัดเจน สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ก าหนดที่นักศึกษามีส่วนร่วมและ
รับรู้ ร่วมกันตั้งแต่แรก 
7. ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  คณะกรรมการและอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ร่วมประชุม ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผลการ เรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนปัญหา
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการ ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ 
8. ปรับปรุงพัฒนาการตรวจสอบการ ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  น าเอาข้อวิพากษ์การประเมินกระบวนการ
ไปท าการ ปรับปรุงการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของ นักศึกษา 
9. มรีายงานผลการปรับปรุงการประเมินผล การเรียนรู้ของนักศึกษา 
       9.1 อาจารย์มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อ รายงานผลการประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา  
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   9.2 แสดงผลการปรับปรุงแก้ไขที่ดี 

 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการท างาน) พบว่า ในปีการศึกษา 2561  
           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการด าเนินการจัดท ามคอ 5 จ านวน 27 รายวิชาใน
หลักสูตรจากจ านวนรายวิชาเอกท่ีเปิดสอนในหลักสูตร  และมีการจัดทวนสอบจ านวน 25 % คิดเป็นจ านวน 7 
รายวิชา ได้แก่ 1) ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน และ 2) บทละคร 3) ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 4) การแปล 2 
5) ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 6) การวิเคราะห์ระบบข้อความ 7) เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ  
          หลักสูตรฯ มีการจัดท า มคอ. 3 หลังเปิดด าเนินการสอนไปแล้วภายใน 30 วัน และส่ง มคอ. 5 ภายใน 30 
วันหลังจากสิ้นสุดภาคการศึกษา  

ในการจัดท า มคอ. 3 และมคอ. 5 พบว่าหลักสูตรฯ มีคลาดเคลื่อนในการประเมินผลการเรียนรู้ของ 
นักศึกษาในประเด็น ดังนี้ 
           ไม่มีรายวิชาที่มีความคลาดเคลื่อนในการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา จากการทวนสอบ พบว่า 
รายวิชาส่วนใหญ่มีการสอนและการประเมินผลมีความสอดคล้อง เหมาะสมตรงตามหลักสูตรในมคอ.2 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า การตรวจสอบ 
           การประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หลักสูตรได้มีการประชุมหารือคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษา พบว่า การออกข้อสอบ หลักสูตรจะออกข้อสอบทั้ง
แบบออกตรงและประยุกต์ และพยายามออกข้อสอบแบบอัตินัย เพ่ือให้นักศึกษาดึงความรู้และศักยภาพการเรียนรู้
ของตนเองออกมา ในส่วนของพ้ืนฐานการพูดที่อ่อน ขาดความม่ันใจในการสื่อสาร หลักสูตรพิจารณาร่วมกัน สรุปว่า 
หลักสูตรจัดให้นักศึกษาเข้าพบอาจารย์ชาวต่างชาติและเรียนเสริมทักษะนอกเวลาเรียนวันละ 2-3 ชั่วโมง จ านวน 3 
ครั้งต่อสัปดาห์ 
          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได้ประชุมหารือร่วมกัน เห็นควรให้มีการวางแผนการท ามคอ. 3 ให้ทันก าหนด
ก่อนเปิดภาคการศึกษา 

 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่เกิด
จากการปรับปรุง) พบว่า ในปีการศึกษา 2562 รายวิชาภาษาศาสตร์เบื้องต้น พบว่า เนื้อหาที่สอนใน  

มคอ. 3 ไม่ตรงตามที่สอน เนื่องจากนักศึกษาไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อน และยากขึ้นได้ ท าให้การประเมินไม่
ตรงตามเนื้อหาที่ตั้งไว้ เช่น ให้ผลประเมินในส่วนของที่ได้รับมอบหมายมีเกณฑ์สูงขึ้น ท าให้ผลของการท า มคอ. 5 มี
ความคลาดเคลื่อนจากที่ก าหนดไว้ ท าให้ผลการประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษามีค่าไม่สูงนัก ในปีการศึกษา 2562 
มคอ. 3 ผู้สอนมีการปรับเนื้อหาให้กระชับและเข้าใจมากยิ่งขึ้น สอนได้ตามแผบที่วางไว้ โดยให้นักศึกษาท าชิ้นงาน
จากฐานความรู้ที่เรียนไปและน าเสนองานมากข้ึน รายวิชาการภาษาศาสตร์เบื้องต้น ในปีการศึกษา 2562 พบว่า 
เนื้อหาในมคอ 3 ที่มีความยากและมีทฤษฎี แนวคิด ด้านการภาษาศาสตร์ที่หลากหลายและซับซ้อน ผู้เรียนต้องมี
พ้ืนฐานด้านสัทศาสตร์ระดับพ้ืนฐานมาก่อน ดังนั้น ผู้สอนต้องบูรณาการกิจกรรมในการวัดและประเมินผลรายวิชาที่
หลากหลาย บนพื้นฐานของผู้เรียน ซึ่งส่งผลต่อ มคอ 5 ท าให้ชั่วโมงการบรรยายที่แจ้งใน มคอ 3 แตกต่างกับ มคอ 5 
ผลที่เกิดขึ้นกับนักศึกษาสามารถท าคะแนนเก็บระหว่างภาคได้ดีเนื่องจากความหลากหลายในการวัดผลในปี 2562 
ดังนั้นในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรได้น าผลการการทบทวนไปปรับปรุงใช้พบว่าหลังจากที่มีการทวนสอบในรายวิชา
ภาษาศาสตร์เบื้องต้น โดยหัวข้อบางหัวข้อที่ระบุไว้ใน มคอ. 3 ได้มีการปรับเปลี่ยนให้นักศึกษามีอกกแบบชิ้นงานและ
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การท าโครงการ รวมถึงการฝึกให้ผู้เรียนรู้จักตั้งค าถาม การคิดวิเคราะห์จากแนวคิด และทฤษฎี ก่อนสอบจริง ท าให้
นักศึกษาในภาพรวมมีคะแนนสูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว ส่งผลต่อเกรดที่ปรากฏใน มคอ.5 

5.2-3  การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5  มคอ.6 และ มคอ.7)   

เป้าหมายเชิงปริมาณ อาจารย์ผู้สอนทุกคน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ อาจารย์ผู้สอนแต่ละคน มี มคอ.5 ทุกรายวิชาที่สอน 
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงขั้นตอนการท างาน) 
   การก ากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5  และ มคอ.7) มีระบบ กลไก 
ดังนี้  
1. อาจารย์ประจ าหลักสูตร วางแผนก ากับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและ การประเมินหลักสูตร 
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรก ากับติดตามและ รวบรวมรายงานผลการด าเนินการของ รายวิชา มคอ.5 ทุกรายวิชาที่
เปิดสอนในปี การศึกษา 2562 อาจารย์ประจ าหลักสูตร  ก ากับ ติดตามและรวบรวมรายงานผลการด าเนินการของ
รายวิชา มคอ.5 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปีการศึกษา 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร ก ากับ ติดตาม และรวบรวมรายงานผลการด าเนินการของ รายวิชา มคอ.5 ทุกรายวิชา
ปิดสอนในปีการศึกษา 2562 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตรวิพากษ์  มคอ.5  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
5. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอรายงาน ผล การด าเนินการของการด าเนินการของ รายวิชา มคอ. 5 ต่อ
คณะกรรมการบริหาร หลักสูตร เพื่อพิจารณาและให้ ข้อเสนอแนะให้มีการพัฒนาปรับปรุงการ จัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรูในภาคการศึกษาต่อไป 
6. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท ารายงานผลการ ด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  โดยรวบรวมจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน ของหลักสูตร มคอ.7 
7. อาจารย์ประจ าหลักสูตรจัดการประชุมเพ่ือวิพากษ์ มคอ.7 และ รวบรวมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร มคอ.7 
8. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอรายงานผล การด าเนินการของหลักสูตร มคอ.) ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
เพ่ือพิจารณาให้ ข้อเสนอแนะและให้มีการพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การเรียนรู้ ส่ง
รายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา 
9. อาจารย์ประจ าหลักสูตรน าผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ ด าเนินงานตามแผนก ากับการประเมิน 
การจัดการเรียนการสอนและการ ประเมินหลักสูตร 
10. อาจารย์ประจ าหลักสูตรรายงานผลการ ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการด าเนินงาน ตามแผนก ากับการประเมินการ
จัดการ เรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร อย่างเป็นรูปธรรม 

 

 ผลการด าเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ (แสดงผลการท างาน) พบว่า การก ากับการประเมินการ
จัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5  และ มคอ.7) มีผลการด าเนินงาน คือ1.อาจารย์ 

ประจ าหลักสูตร มีการวางแผนก ากับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร และ รวบรวม
รายงานผลการด าเนินการของ รายวิชา มคอ.5 ทุกรายวิชาที่เปิดสอนในปี การศึกษา 2562   และท าการวิพากษ์  
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ตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงาน 
มคอ.5  ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา  
2. อาจารย์ประจ าหลักสูตรเสนอรายงาน ผลการด าเนินการ ต่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาให้
ข้อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการในการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน และการประเมินผลการเรียนรู้
ในภาคการศึกษาต่อไป  
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ ผู้สอนทุกคนร่วมกันจัดท ารายงานผลการ ด าเนินงานของหลักสูตร  
มคอ7 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดปีการศึกษา  โดยรวบรวมจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน มคอ.7   และจัดการ
ประชุมเพ่ือวิพากษ์ มคอ.7 และรวบรวมจัดท ารายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 ต่อคณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร พิจารณาให้ ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู้ 
โดยส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ภายใน 60 วันหลังสิ้นสุดปีการศึกษา ซึ่งในการประเมินกระบวนการก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร พบว่า การด าเนินงานเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นไป
ตามระยะเวลาที่ก าหนด มีการก าหนดขั้นตอนและผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมทั้งมีระบบการก ากับ ติดตามก่อนวัน
ก าหนดส่ง มีการประเมินตามสภาพจริง authentic assessment  มีการใช้การประเมินที่หลากหลาย ให้ผลการ
ประเมินที่สะท้อนความสามารถในการปฏิบัติงานจริง มีวิธีการให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ที่ท าให้นักศึกษาแก้ไข
จุดอ่อนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได้ ให้ผลการประเมินที่สะท้อนระดับความสามารถที่จริงของนักศึกษา อย่างไรก็
ตามอาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีข้อเสนอแนะให้เพ่ิมเติมเนื้อหาในบางวิชาให้มีความ
ทันสมัย 

 

 การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงประเด็นที่เกิดจากการทบทวน) พบว่า อาจารย์ประจ า 
หลักสูตรทบทวนระบบ กลไก กระบวนการน าผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ การก ากับการประเมิน
การจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5)  ในปีการศึกษา 2562 เข้าที่ประชุมกรรมการบริหาร
หลักสูตร เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข ผลความคลาดเคลื่อนจาก มคอ. 5 และกรรมการบริหารหลักสูตรทุกคนได้มี
มติในท่ีประชุมให้กรรมการบริหารหลักสูตรทุกคน จัดส่งผลเกรดให้เสร็จสิ้นภายใน 2 สัปดาห์หลังสอบปลายภาค และ
หลักสูตรต้องน าผลการวิพากษ์ มคอ. 7 มาปรับแก้ให้เรียบร้อย 

 

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ (โดยต้องแสดงผลที่ 

เกิดจากการปรับปรุง) พบว่า ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรจะน าผล มคอ. 5 และ มคอ. 
7 ไปปรับปรุงในปีการศึกษา 2562 ดังนี้  
           1. ประชุมหารือวิเคราะห์ มคอ 3 และ มคอ 5 ในการประชุมหลักสูตร เพ่ือทบทวนดูผลการเรียนของ
นักศึกษา จากนั้นหลักสูตรได้หาทางออกร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์และผู้ปกครอง 
           2. บางรายวิชาในมคอ 3 มีการปรับเปลี่ยนหัวข้อและการสอน ท าให้นักศึกษามีผลคะแนนใน มคอ 5 ดีขึ้น
ในภาพรวม 

 
ตารางท่ี 4.3  ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ตัวบ่งช้ีที่ 5.4)    
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการ
ประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการด าเนินงานหลักสูตร 
 
ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือการทบทวน และวางแผน ติดตาม
การด าเนินงานของหลักสูตร 
หลักฐาน 
- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2562 
- แผนบริหารหลักสูตร 

  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถ้ามี) 
 
ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป็นไปตาม
รายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคล้องกับกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา 
หลักฐาน 
- มคอ 2 

  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม  
(ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่
ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 
ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรมีมีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 
 
หลักฐาน 
-มคอ 2 

  

4) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ
ด าเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุก
รายวิชา 
 
ผลการด าเนินงาน 
เนื่องจากนักศึกษาในปี 4 ไดอ้อกฝึกภาคสนาม ดังนั้นหลักสูตรจึงมีการ
จัดท ารายงายผลการด าเนินในรายวิชาสหกิจศึกษา 
หลักฐาน 
-ผลการด าเนินงานในรายวิชาสหกิจศึกษา 

5) จัดท ารายงานผลการด าเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 
60 วัน หลังปีการศึกษา 
 
ผลการด าเนินงาน 
หลังจากส่งผลการศึกษาแล้ว 2 สัปดาห์ ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ประชุม
หารือและได้จัดท า มคอ 7 ร่วมกัน 
 
หลักฐาน 
-มคอ 7 

  

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่
ก าหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา 
 
 
ผลการด าเนินงาน 
ทุกหลักสูตรได้จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธิ์หลังส่งเกรดไปแล้ว 2 
สัปดาห์  
หลักฐาน 
-รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ปีการศึกษา 2562 

  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือ
การประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนินงานที่รายงาน
ใน มคอ.7 ปีที่แล้ว 
 
ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรได้น าผลจาก มคอ 7 มาจัดท า Improvement plan 
 
หลักฐาน 
-Improvement plan ปี 2562 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือค าแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 
 
ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรไม่มีอาจารย์ใหม่จึงยังไม่มีการปฐมนิเทศหรือแนะน าด้านการ
จัดการเรียนการสอน 

หลักฐาน 
- 

  

9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
 
ผลการด าเนินงาน 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ
วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ในสถาบันการศึกษาทั้งในและ
ต่างประเทศ 

หลักฐาน 
-ข้อมูลการพัฒนาตนเองของผู้รับผิดชอบหลักสูตรใน มคอ 7 หมวด 2 

  

10) จ านวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี  
 
ผลการด าเนินงาน 
ยังไม่มีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

หลักฐาน 
 
 

  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหม่ที่มีต่อคุณภาพ
หลักสูตร เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 
ผลการด าเนินงาน 
-นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายได้ประเมินความพึงพอใจ 4.08 อยู่ในระดับ ดี 

หลักฐาน 
 
-ข้อมูลผลความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย 
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ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ข้อ 
ดัชนีบ่งชี้ผลการด าเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 
เป็นไป 

ตามเกณฑ์ 
ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 
 
ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตรยังไม่มีนักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
หลักฐาน 
- 
 

 - 

13) (ถ้ามี) (เช่น กรณีวิทยาลัยพยาบาลฯ เป็นต้น) 
 
 
 

 - 

 รวมตัวบ่งชี้ในแต่ละปี 11  

 จ านวนตัวบ่งช้ีที่ด าเนินการผ่านเฉพาะตัวบ่งช้ีที่ 1 - 5 5  

 
 

คุณภาพของการสอน 
 
การประเมินรายวิชาที่เปิดสอนในปีท่ีรายงาน  
ตารางท่ี 4.7  รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน   
 

ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาคการศึกษา  ผลการประเมินโดย 

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

1 30117308 การแปล 1 1/62 √  

 

2 30117321 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ 1/62 √  
3 30117317 ทักษะการเขียน 1 1/62 √  
4 30117304 ทักษะการฟังและพูด 1 2/62 √  
5 

30117301 
รูปแบบและหน้าที่ของไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ 1 

2/62 
√  

6 30117316 เทคนิคการอ่าน 2/62 √   
7 30117402 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว 2/62 √  

 
8 30117303 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 2/62 √  
9 30117312 การเขียนเชิงวิชาการ 2/62 √   
10 307117314 ภาษาศาสตร์เบื้องต้น 1/62 √   
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ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาคการศึกษา  ผลการประเมินโดย 

นักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไม่มี 

11 30117404 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 2/62 √   
12 30117302 บทละคร 2/62 √   
13 

30117302 
รูปและหน้าที่ของไวยากรณ์
อังกฤษ 2 

2/62 
√  

 

14 30117403 การอ่านเชิงวิเคราะห์ 2/62 √   
15 30117318 ทักษะการเขียน 2 2/62 √   
16 30117313 วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ 2/62 √   
17 30117305 สัทศาสตร์เบื้องต้น 2/62 √   
18 

30117311 
ทักษะการน าเสนอด้วย
ภาษาอังกฤษ 

1/62 
√  

 

19 30117401 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 1/62 √   
20 30117320 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 1/62 √   
21 30117309 การแปล 2 2/62 √   
22 30117307 วรรณกรรมร่วมสมัย 2/62 √   
23 301170013 การวิเคราะห์ระบบข้อความ 2/62 √   
24   30117306 วรรณคดีเบื้องต้น 2/62 √   
25 30117904 ภาษาอังกฤษศึกษาในชุมชน 1/62 √   
26 30117310 สัมมนาภาษาอังกฤษ 1/62 √   
27 

30117315 
ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและ
วรรณกรรม 

1/62 
√  

 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 
  ปีการศึกษา 2562 รายวิชาที่เปิดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม มีทั้งหมด 27 รายวิชา มีผลการประเมินภาพรวมดังนี้ 
-ความพึงพอใจต่อหลักสูตร และผลต่อการจัดการข้อร้องเรียนของนักเรียนของนักศึกษา อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.28 ซึ่งมีค่าคะแนนสูงขึ้น 
-ความพึงพอใจต่อคุณภาพการสอนของอาจารย์ อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.94 ในภาคเรียนที่ 1และ 3.95 ใน
ภาคเรียนที่ 2 ซึ่งมีระดับคะแนนที่สูงขึ้น เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2561 ซึ่งเท่ากับ 3.16  
-ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของหลักสูตรต่อหลักสูตร อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.67 ซึ่งมีค่าคะแนนสูงขึ้นจาก 4.65 
-ความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อการบริหารหลักสูตร อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ซึ่งมีค่า
คะแนนสูงขึ้นจาก 4.25 
ในปีการศึกษา 2562 มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนักศึกษาไม่น้อยกว่า ร้อยละ 25 ในรายวิชาที่เปิด
สอน จ านวน 7 รายวิชา จาก 27 รายวิชา คิดเป็นร้อยละ 25.9 
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ตารางท่ี 4.8  ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน   
 

มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
สรุปข้อคิดเห็นของผู้สอน 

และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ 
แนวทางแก้ไขปรับปรุง 

1. คุณธรรม จริยธรรม มีความถูกต้องและสอดคล้องกับเกณฑ์การวัดผลใน
ภาพรวม 

มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าเรียน ส่งงาน 
การบ้าน ตรงเวลา  

2. ความรู้ มีความถูกต้องและสอดคล้องกับเกณฑ์การวัดผลใน
ภาพรวม 

มุ่งเน้นให้ฝึกฝนนอกชั้นเรียน
ค ว บ คู่ กั บ ก า ร เ รี ย น ใ น
ห้องเรียน 

3. ทักษะทางปัญญา มีความถูกต้องและสอดคล้องกับเกณฑ์การวัดผลใน
ภาพรวม 

 
 
 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ 

มีความถูกต้องและสอดคล้องกับเกณฑ์การวัดผลใน
ภาพรวม 

สอดแรกให้ผู้เรียนมีการปฏิบัติ
และวางตัวในสังคมอย่างมีอย่าง
ความสุข การช่วยเหลือและมี
น้ าใจต่อสังคม 

5. ทักษะวิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยังขาดการอบรมด้านการคิดวิเคราะห์เชิงตัวเลขแบบ
ธรรมชาติ เทคโนโลยีสารสนเทศและสถิติเชิงปริมาณ 

จัดการอบรมด้านสถิติเบื้องต้น
เพ่ือเสริมทักษะให้กับนักศึกษา 

6.  ทักษะทางภาษาอังกฤษ
และความรู้ความสามารถ
ทั่วไป 

การตอบปัญหาภาษาอังกฤษโดยวัดเชาวน์ปัญญา
และความรู้รอบตัว และการแข่งขันการกล่าวสุนทร
พจน์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา หลังจากสิ้นภาค
การศึกษา 2561 

 

การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  
 การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหลักสูตร    มี    ไม่มี 
 
 
ตารางท่ี 4.9  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน  
 

กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ 
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

1.การอบรมการเข้าสู่การจัดท า
ผลงานทางวิชาการ 

5 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบเกิดความ
กระตือรือล้นและได้พัฒนาตนเองจนถึง
สอบสอนและพัฒนาเอกสารประกอบการ
สอนได้ 

2. การอบรมด้านการวิจัยและการฝึก
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัย 

5 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรสามารถ
เขียนข้อเสนอวิจัยของบในปี 2562 ได้ 
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กิจกรรมที่จัดหรือเข้าร่วม 
จ านวน 

สรุปข้อคิดเห็นและประโยชน์ 
ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ อาจารย ์

บุคลากรสาย
สนับสนุน 

3. การพัฒนาด้านการใช้
แอปพลิเคชั่นในการเรียนการสอน 

5 - อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเกิดองค์
ความรู้ใหม่และเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการ 

 
 
5.1 การบริหารหลักสูตร 
 
ปัญหาการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อ

สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 

แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ในอนาคต 

-จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรไม่
เพียงพอ เนื่องจากหลังสูตรต้องยืม
บุคคลากรจากหน่วยงานอื่นในสังกัด
คณะเกษตรและเทคโนโลยีมาร่วม
รับผิดชอบหลักสูตร 

-ส่งผลต่อการดูแลนักศึกษา 
-ความหลากหลายในประสบการณ์
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
-การรวมตัวในการประชุม การท า
กิจกรรมร่วมกันค่อนข้างล าบาก 
-ขาดความต่อเนื่องในการบริหาร
หลักสูตร 

-เชิญอาจารย์พิเศษที่มีความเชี่ยวชาญ
มาช่วยสอน 
-นโยบายของมหาวิทยาลัยต้องมีความ
ชัดเจนให้ส่งเสริมบุคลากรเช่นการรับ
อาจารย์เพ่ิมข้ึนเพ่ือให้หลักสูตร
บริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

-ขาดห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Access Learning Center) 

-นักศึกษาขาดความกระตือรือล้น
ในการเรียนรู้ร่วมกันนอกห้องเรียน
และท ากิจกรรมร่วมกันระหว่าง
อาจารย์ 

-สาขาได้เสนอโครงการจัดตั้งห้องเรียน
รู้ด้วยตนเอง (Self Access Learning 
Center)เข้าท่ีประชุมบริหารคณะในปี
การศึกษา 2560 แต่ไม่ได้รับ
งบประมาณ 
-สาขาได้ด าเนินการของบประมาณเพ่ือ
จัดท าห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self 
Access Learning Center) ใน
ปีงบประมาณ 2562 ผ่านงานแผน
คณะอีกรอบ 

 
ตารางท่ี 5.2  สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (องค์ประกอบที่ 6)   
 

ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการด าเนินงาน 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

6.1-1  ระบบการด าเนินงานของกลุ่มวิชา/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มี  สิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู ้
เป้าหมายเชิงปริมาณ  
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการด าเนินงาน 
จ านวนสิ่งสนับสนุนเพียงพอต่อการเรียนการสอน 
เป้าหมายเชิงคุณภาพ  
จ านวนสิ่งสนับสนุนตอบสนองต่อการเรียนการสอนของนักศึกษาและอาจารย์อยู่ในระดับดี 
นักศึกษามีความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อยู่ในระดับดี 
 

 ระบบกลไก/กระบวนการ  
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
2. ส ารวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการบริหารเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้เพียงพอและ 

เหมาะสมจากคณาจารย์และนักศึกษา 
3. รายงานผลการส ารวจและผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้าน 

กายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา      ต่อ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ 

4. จัดท าแผนการให้บริการและจัดการหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู้
ให้ เพียงพอและเหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนักศึกษา 

 
5. ด าเนินการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และให้บริการสิ่งสนับสนุนทั้งด้านกายภาพ และทรัพยากรการ

เรียนรู้ 
6. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนงานอย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษา 
7. ประเมินกระบวนการให้บริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามแผน(ประเมินกระบวนการ/คุณภาพ

บริการ) 
8. มีการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนตามผลการประเมิน 

 

 6.1-2   จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน 
 

ในปีการศึกษา 2562 หลักสูตร มีระบบการด าเนินงานของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  โดยการผลการส าราวความต้องการต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้มาด าเนินเพื่อจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนให้เพียงพอเหมาะสมต่อการจัดการเรียนรู้สอน รู้ดังนี้  
1.ห้องเรียนบัณฑิต 1ขนาดห้อง 7.40x11.50 เมตร  สามารถนั่งเรียนได้  60  ที่นั่ง 
2. ห้องปัญญาวี ขนาดห้อง 7.80x16.30 เมตร  สามารถนั่งเรียนได้70  ที่นั่ง 
3.  ห้องเรียนรวม 1 และเรียนรวม 2ขนาดห้อง 14.30x19.30 เมตร สามารถนั่งเรียนได้  198 ที่นั่ง 
4. ห้องเรียน ชั้น 3,4,5ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตรจ านวน 14 ห้องสามารถนั่งเรียนได้  50 ที่นั่ง 
5.ห้องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร์ขนาดห้อง 7.50x8.50 เมตร สามารถนั่งเรียนได้  40  ที่นั่ง 
6.ห้องประชุมบัณฑิตขนาดห้อง 5.70x13.30 เมตร  สามารถนั่งเรียนได้  30  ที่นั่ง 
7.ห้องประชุมพนมศิลป์ ขนาดห้อง 21.50x28.50 เมตร  สามารถนั่งได้  500  ที่นั่ง 
8. ห้องประชุมคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ขนาดห้อง 8.40x16.70 เมตร  สามารถนั่งเรียนได้   
9.  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 2 ห้อง ๆ ละ 40 ที่นั่ง 
10. ห้องปฏิบัติการทางภาษา จ านวน 1 ห้องๆ ละ 50 ที่นั่ง 
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการด าเนินงาน 
10. การปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร 
11. การจัดหาโต๊ะเก้าอ้ี และซุ้มส าหรับการนั่งท างานของนักศึกษาเพ่ิมข้ึน 
11.  การเพ่ิมเครือข่ายอินเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล 
          หลักสูตรฯ ได้มีมีการด าเนินงานตามระบบและกลไก ในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เริ่มต้นจากการ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนการเรียนรู้  ประกอบไปด้วยแผนกอาคารสถานที่ 
จัดหาห้องเรียน ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องประชุม ห้องจัดสัมมนาทางการจัดการ  โดยให้ความร่วมมือกับ
ส านักวิทยบริการรับผิดชอบในการจัดหาเอกสารเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีการจัดสรรงบประมาณให้มี
การวางแผนจัดหาทรัพยากร จัดอัตราก าลังส าหรับการให้บริการที่วิเคราะห์จากความต้องการของผู้รับบริการ และ
หน่วยงานต่าง ๆ ท าหน้าที่จัดหาทรัพยากรเพ่ือความเหมาะสมในการใช้งาน โดยมีการประเมินความพึงพอใจของ
อาจารย์อยู่ในระดับดีมาก  ค่าเฉลี่ย 4.63 และนักศึกษา อยู่ในระดับดีมาก  ค่าเฉลี่ย 4.68 ทั้งนี้ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรและนักศึกษามีข้อเสนอแนะที่สอดคล้องกัน คือ ต้องการห้องเรียนรู้ด้วยตนเอง ให้เป็นแหล่งสนับสนุนการ
เรียนรู้แก่นักศึกษา ทั้งนี้ได้มีการสั่งซื้อครุภัณฑ์บางส่วนในการด าเนินการจัดห้องเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

6.1-3  กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุน    การ
เรียนรู้ 
          หลักสูตรฯ มีการประเมินกระบวนการด าเนินงานในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยการมีส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษาเพ่ือให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ในการประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรครั้งที่ 
8/2562 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2562 โดยใช้ฐานการวิเคราะห์ความต้องการจากปีการศึกษา 1/2561 ร่วมกับข้อเสนอ
จากที่ประชุม  พบว่าผลการส ารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งในส่วนอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความต้องการพ้ืนที่ปฏิบัติการทางภาษาที่ครอบคลุมสาระส าคัญในรายวิชาที่
เพ่ิมข้ึนนอกจากการมีเพียงห้องปฏิบัติการทางภาษาคือห้องค้นคว้าด้วยตนเอง และต้องการจัดพ้ืนที่ให้บูรณาการเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ที่ครบวงจร  นอกจากนี้ยังพบว่า หนังสือที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษและ
ภาษาศาสตร์และวรรณคดีมีจ านวนไม่เพียงพอ  อาจารย์ผู้รับผิดชอบจึงได้แก้ไขปัญหาโดยการสั่งซื้อเองทางไปรษณีย์ 
และยืมหนังสือจากหอสมุดจากแหล่งอ่ืน    

 การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ กลไก/กระบวนการ                 
            หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพ่ือให้มี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ โดยในปีการศึกษา 2562  โดยทางหลักสูตรได้จัดให้มีแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เหมาะสมใน
เนื้อหาสาระในรายวิชา คือ การใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาโดยการสอดแทรกเข้าไปในรายวิชาที่มีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเปิดให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์ด้านการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 2/2562 ได้แก่ วิชาทักษะ
การน าเสนอด้วยภาษาอังกฤษและการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 
          มีผลจากการปรับปรุง การก ากับ การประเมิน สิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

1. การประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2/2561 มีค่าเฉลี่ย  
4.65 อยู่ในระดับดีมากเทียบกับปีการศึกษา 1/2561 ที่มีค่าเฉลี่ย 4.43 
       2. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ประจ าปีการศึกษา 2/2562 มีค่าเฉลี่ย 
4.67 อยู่ในระดับดีมากเทียบกับปีการศึกษา 1/2562 ที่มีค่าเฉลี่ย 4.55      
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ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการด าเนินงาน 
            

 
 

หมวดที ่6  ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ตารางท่ี 6.1  ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

ข้อคิดเห็นหรือสาระจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความเห็นของอาจารย์

ประจ าหลักสูตร 
การน าไปด าเนนิการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
- - - 

 
 
 

สรุปการประเมินหลักสูตร 
 

ตารางท่ี 6.2  การประเมินจากผู้ที่ส าเร็จการศึกษา (รายงานตามปีท่ีส ารวจ)  
 
กระบวนการประเมิน 
- 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการ
ประเมิน 

 
- 

- 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 
- 

ตารางท่ี 6.3  การประเมินจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง(ผู้ใช้บัณฑิต) 
 
กระบวนการประเมิน  
- 

ข้อวิพากษ์ที่ส าคัญจากผลการประเมิน ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน 
- - 

ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน    
- 

 
 

หมวดที ่7  แผนการด าเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 
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ตารางท่ี 7.1  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพที่เสนอในรายงานของปีที่ผ่านมา 
 

แผนด าเนินการ 
ก าหนดเวลา 
ที่แล้วเสร็จ 

ผู้รับผิดชอบ 
ความส าเร็จของแผน/ 

เหตุผลที่ไม่สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ 
 
1. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สาขาภาษาอังกฤษ 

กุมภาพันธ์
2563 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

 
2. โครงการบริการแก่สังคม 

มีนาคม 
2563 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

 
3. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 

ตลอดปี
การศึกษา 

2562 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

ด าเนินการเรียบร้อย 

 
ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร  
 ............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ..........................................................................................  
 
 
แผนปฏิบัติการใหม่ส าหรับปีการศึกษา............
 ..................................................................................................................... ................................................. 
............................................................................................................................. ...................................................... 
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ส่วนที่ 3 
ผลการประเมินตนเอง 

 
ตารางท่ี 3.1  ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร 
 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
1.1 การบริหารจัดการหลักสตูรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย สกอ. ผ่าน 
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ไม่ขอรับประเมินเนื่องจาก

ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
2.2 การได้งานท าหรือผลงานวิจัยของผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่ขอรับประเมินเนื่องจาก

ยังไม่มีผู้ส าเร็จการศึกษา 
3.1 การรับนักศึกษา 3.00 
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00 
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00 
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 3.00 
4.2 คุณภาพอาจารย์ 1.67 
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ 4.00 
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 4.00 
5.3 การประเมินผู้เรียน 3.00 
5.4 ผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5.00 
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.00 

คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 3.24 
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 ตารางท่ี  3.2  การวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประ
กอบท่ี 

คะแนน
ผ่าน 

จ านวน
ตัวบ่งชี้ 

I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01 - 2.00 ระดับคณุภาพน้อย 
2.01 - 3.00 ระดับคณุภาพปานกลาง 
3.01 - 4.00 ระดับคณุภาพด ี
4.01 - 5.00 ระดับคณุภาพดีมาก 

1  หลักสูตรได้มาตรฐาน 
2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ีย่ข
อง

ทุก
ตัว

บ่ง
ชี้

ใน
อง

ค์ป
ระ

กอ
บที่

 2
–6

 - - - - - ไม่ขอรับการประเมิน 
3 3 3.00 - - 3.00 ปานกลาง 
4 3 2.89 - - 2.89 ปานกลาง 
5 4 3.00 4.00 - 3.5 ดี 
6 1 - 3.00 - 3.00 ปานกลาง 

รวม 11 7 4 0   
ผลการประเมิน ระดับ 

ปานกลาง 
(2.81) 

ระดับดี
(4.00) 

ระดับ- 3.24 ดี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


