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แบบรับรองความถูกตDองสมบูรณ%ของขDอมูล 

 

 ขอรับรองวFาขDอมูลท่ีนำเสนอในรายงานฉบับน้ีไดDมีการดำเนินงานจริง 

þ 1. เป%นอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรน้ีเพียงหลักสูตรเดียว โดยไมBประจำหลักสูตรอ่ืน ๆ อีก 
þ 2.  ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปKการศึกษา 
þ 3.  มีประสบการณ,ผลงานวิจัย 

  

อาจารย%ประจำหลักสูตรคนท่ีหน่ึง 

1. อาจารย,อานันท,นิตย, มโนรมย, 

2. ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปKการศึกษา 2564 

3. ผลงานวิชาการ 

อานันท,นิตย, มโนรมย, (2564). รูปแบบการขับเคล่ือนบทบาทสตรีเพ่ือรองรับการท7องเท่ียวชุมชนแนวโอท>อปนวัต 

     วิถี กรณีบ>านท7าค>อ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม. การประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร,ระดับชาติ       

              คร้ังท่ี 13 หัวข/อ: "พลวัตรัฐประศาสนศาสตร,: ป]ญหา โอกาส และความท/าทาย (Dynamics of Public 

      Administration: Problems, Prospects and Challenges) (หน/า 182-196) ณ คณะศิลปศาสตร, 

      และวิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัยนครพนม, จังหวัดนครพนม. 

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: Lao 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 Social 

             Sciences 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 Social Sciences for Sustainability 

             (2019 KSUC) during July 15th – 16th, 2019. (pp. 228 – 254), Kalasin: Thailand. 

Manorom, A. (2018). Investigation of grammatical instruction on pragmatics of Thai 

             EFL learners: A case study of 1st year English-major students. Proceeding of the ACE 

             2018, Japan Conference Theme: “Surviving & Thriving” during October 13th – 15th , 
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             October. (pp. 1 – 17), Toshi Center Hotel, Tokyo: Japan. 

อานันท,นิตย, มโนรมย,. (๒๕๖๑). Critical Discourse Analysis in the Novel of Twilight over 

            Burma. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, ๒๒ (Special Issue), ๑๒๓ – ๑๓๔. 

 

อาจารย%ประจำหลักสูตรคนท่ีสอง 

1. อาจารย,มนันยา โพธิราชา 

2. ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปKการศึกษา 2564 

3. ผลงานวิชาการ 

Potiracha, M. (2018). Helping EFL learners achieve effective speaking. Proceeding of The 

              7th International Conference on Science and Social Sciences 2018 “Innovation 

              Research for Stability, Prosperity, and Sustainability”. 11th- 12th January 2018, (pp. 

              220 - 228), Maha Sarakham: Rajabhat Maha Sarakham University. 

 

อาจารย%ประจำหลักสูตรคนท่ีสาม 

1. อาจารย,พัฒนพงศ, ติระ 

2. ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปKการศึกษา 2564 

3. ผลงานวิชาการ 

เขมิกา ทองเรือง, สำราญ วิเศษ, และพัฒนพงศ, ติระ (๒๕๖๒). ป]จจัยท่ีมีความสัมพันธ,กับ 

             คุณภาพชีวิตของนักศึกษา คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัยนครพนม. 

             วารสารบัณฑิตศึกษาปริทัศน� วิทยาลัยสงฆ�นครสวรรค�, ๖(๒), ๙๑ – ๑๐๔. 

สำราญ วิเศษ, เขมิกา ทองเรือง, และพัฒนพงศ, ติระ (๒๕๖๒).การมีสBวนรBวมทางการเมืองของนักศึกษา 

             สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร, คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัยนครพนม.วารสาร 

             บัณฑิตศึกษาปริทัศน� วิทยาลัยสงฆ�นครสวรรค�, ๖(๒), ๑๐๕ - ๑๑๔. 

พัฒนพงศ, ติระ. (๒๕๖๑). English reading techniques for undergraduates in effectively 

             increasing learning and knowledge. วารสาร มจร สังคมศาสตร�ปริทรรศน�, ๗(๒), 

             ๒๔๗ - ๒๕๕. 

พัฒนพงศ, ติระ. (๒๕๖๐). Method of teaching English as a second language including 

             guidelines for language teaching. วารสารมจร สังคมศาสตร�ปริทรรศน�, ๖(๒), 

             ๗๘๙ - ๗๙๘. 

พัฒนพงศ, ติระ. (๒๕๖๐). การทBองเท่ียวศาสนสถานของศาสนาคริสต, นิกายโรมันคาทอลิก ในเขตพ้ืนท่ี 

             จังหวัดกลุBมสนุก (สกลนคร นครพนม และมุกดาหาร). วารสารรัชต�ภาคย�, ๑๑(๒๒), 

             ๔๗๗ - ๔๘๙. 
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อาจารย%ประจำหลักสูตรคนท่ีส่ี 

1. อาจารย,กฤติมา จรรยาเพศ 

2. ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปKการศึกษา 2564 

3. ผลงานวิชาการ 

Janyaphet, K. (2018). A survey of Thai youths’ desire for continuing Vietnamese 

            language. Proceeding of The IRES International Conference on 27th - 28th April 2018. 

            (pp. 22 - 24 ), Hong Kong. 

Janyaphet, K. (2017). Metaphorical meaning of love in Leelawadee: A woman in a Thai 

            Buddhist love novel. Proceeding of 2017 International Symposium on Culture Arts, 

            and Literature. 8th - 10th August 2017, (pp. 110 - 117), Osaka: Japan, Osaka 

            International House. 

 

อาจารย%ประจำหลักสูตรคนท่ีหDา 

1. อาจารย,วนิดา ถาป]นแก/ว  

2. ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาปKการศึกษา 2564 

3. ผลงานวิชาการ 

วนิดา ถาป]นแก/ว. (๒๕๖๑). English reading comprehension strategies used by students 

from Faculty of Agriculture and Technology Nakhon Phanom University. 

วารสารบัณฑิตวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, ๑๕(๗๑), ๒๐๐ - ๒๐๙. 
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ผลการดำเนินงานตามขFอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินในป*การศึกษา 2563 

ประเด็นขFอเสนอแนะ ผลการดำเนินงานตามขFอเสนอแนะ 

1. หลักสูตรควรเพ่ิมอัตรากำลังเพ่ือเตรียม

ความพร/อมตBอการเปล่ียนแปลงการบริหาร

อาจารย,ในอนาคต 

- หลักสูตรจะมีอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ิมข้ึนอีก 1 คน  

ซ่ึงจะกลับจากการศึกษาตBอในเดือนมกราคม 2564  

- หลักสูตรได/รับอาจารย,ใหมB จำนวน 2 คน และกำลังดำเนินงาน

เร่ืองเปล่ียนแปลงอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร ทำให/มีอาจารย,

ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน และอาจารย,ผู/สอนเพ่ิม 2 คน 

2. การรับเข/าหลักสูตรควรมีวิธี

ประชาสัมพันธ,หลักสูตรเชิงรุกเพ่ือให/ได/ยอด

นักศึกษาตรงตามแผน 

- หลักสูตรใช/วิธีการประชาสัมพันธ,ชBองทางออนไลน,ตBางๆ เชBน 

เฟสบุ¬ค เครือขBายศิษย,เกBา เครือขBายนักศึกษา และเครือขBายของ

อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร  

- การให/นักศึกษารBวมทำกิจกรมกรรมท่ีได/ลงพ้ืนท่ีนอก

มหาวิทยาลัยทำให/ผู/คนท่ัวไปรู/จักหลักสูตรมากข้ึน 

3. นำผลการประเมินการเตรียมความพร/อม

มาพัฒนารูปแบบกิจกรรมท่ีทำให/บรรลุ

เปาหมายและสามารถดำเนินการได/ตBอเน่ือง

ทุกปK (กิจกรรมท่ีจัดโดยอาจารย,อาสาสมัคร

ชาวตBางชาติ) 

- หลักสูตรได/ประกาศรับสมัครอาจารย,ชาวตBางชาติไปแล/ว แตBยัง

ไมBมีผู/สมัคร หลักสูตรจึงมอบหมายให/ อาจารย,ระวิสุดา บุญครอง

ท่ีสำเร็จการศึกษาจากตBางประเทศเป%นผู/รับผิดชอบ โดยจะเร่ิม

ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในปKการศึกษาหน/า 

- สาขาวิชาอยูBระหวBางการสัมภาษณ,อาจารย,ชาวตBางชาติ ภายใน

เดือนพฤษภาคม 2565 

4. หลักสูตรควรกำหนดประเภทกิจกรรม

และทักษะท่ีต/องการพัฒนาในศตวรรษท่ี 21 

ให/ชัดเจนมากข้ึน 

- สาขาวิชาได/จัดโครงการเสริมทักษะและพัฒนานักศึกษาใน

ศตวรรษท่ี 21 ในวันท่ี 2 ก.พ. 65 ให/ความรู/ทักษะในประเด็น

กระบวนการคิดวิเคราะห, วิทยากร ได/แกB ดร.ภัทรพร ผลดี จาก

สาขาวิทยาศาสตร, คณิตศาสตร, และคอมพิวเตอร, มหาวิทยาลัย

นครพนม และประเด็นเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ  

E-Commerce วิทยากร ได/แกB  ดร.ศราวุธ ราชมณี สาขา

คอมพิวเตอร,ธุรกิจ มหาวิทยาลัยนครพนม 

5. หลักสูตรควรมีวิธีการชBวยเหลือนักศึกษา

ด/านทุนการศึกษา เชBน การให/ข/อมูลแหลBง

ทุนการศึกษา เป%นต/น 

- หลักสูตรวิชาได/แนะนำแหลBงทุนภายในมหาวิทยาลัยและแหลBง

ทุนภายนอกบางสBวนให/นักศึกษาแตBละช้ันปKได/รับทราบเพ่ือสร/าง

โอกาสให/ตนเอง และอาจารย,ในหลักสูตรรBวมกันบริจาค

ทุนการศึกษาให/นักศึกษา 

6. หลักสูตรควรมีระบบกำกับติดตาม

นักศึกษาท่ียังไมBสามารถเรียนตามแผนการ

ศึกษาทำให/คงค/างหรือตกออกในแตBละปK 

- หลักสูตรได/แนะนำและให/คำปรึกษาเป%นพิเศษสำหรับแจ/ง

นักศึกษาท่ียังไมBสามารถเรียนตามแผนการศึกษาโดยการสร/าง

กลุBมไลน,เพ่ือให/ข/อมูลขBาวสารตBาง ๆ 
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ประเด็นขFอเสนอแนะ ผลการดำเนินงานตามขFอเสนอแนะ 

7. หลักสูตรควรวิเคราะห,สาเหตุการตกออก

เพ่ือวางแผนแก/ไขป]ญหา 

- หลักสูตรได/จัดทำ SWOT Analysis เพ่ือหาสาเหตุ ติดตาม และ

หาแนวทางแก/ไข 

8. หลักสูตรควรมีกระบวนการในการรับและ

แตBงต้ังอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรควรมี

อาจารย,ประจำหลักสูตรมากกวBา 5 คน 

- หลักสูตรกำลังพัฒนาอาจารย,ในสาขาวิชาให/มีคุณสมบัติในการ

เป%นอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร และหลักสูตรได/รับอาจารย,

ใหมB จำนวน 2 คน และกำลังดำเนินการเปล่ียนแปลงอาจารย,

ผู/รับผิดชอบหลักสูตร ทำให/มีอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร

จำนวน 5 คน และอาจารย,ผู/สอนเพ่ิม 2 คน 

9. หลักสูตรควรมีระบบติดตามการผลิตและ

เผยแพรBผลงานทางวิชาการให/เป%นไปตาม

เปาหมายท่ีต้ังไว/ 

- หลักสูตรจัดทำรายงานสรุปผลงานของอาจารย,แตBละคน ซ่ึง

อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรอยูBระหวBางจัดทำผลงานทาง

วิชาการ 

10. หลักสูตรควรมีการสBงเสริมให/อาจารย,ใน

หลักสูตรศึกษาตBอในระดับปริญญาเอก 

- อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร จำนวน 2 คน อยูBระหวBางศึกษา

ตBอระดับปริญญาเอก และหลักสูตรได/จัดทำแผน IDP ของ

อาจารย, 3 คน เพ่ือสนับสนุนเรียนตBอในระดับปริญญาเอก แตB

เน่ืองจากต/องเป%นอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร จึงยังไมBสามารถ

ไปศึกษาตBอปริญญาเอกได/ และรอทุนการศึกษาสนับสนุนจาก

ทางมหาวิทยาลัยนครพนม 

11. หลักสูตรควรมีการสBงเสริมการเข/าสูB

กระบวนการขอตำแหนBงทางวิชาการของ

อาจารย,ประจำหลักสูตร 

- สาขาวิชาจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย,สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ ในวันท่ี 2 พฤษภาคม 2565  แบบออนไลน, 

กิจกรรมท่ี 1 การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช/แอพพลิเคช่ัน 

Mentimeter  และ Quizizz ประกอบการเรียนการสอน วิทยากร

โดยอาจารย,ชวินทร, ศรีสวัสด์ิ ม.รภ.มหาสารคาม กิจกรรมท่ี 2 

วิจัยเชิงคุณภาพและการเขียนบทความในการตีพิมพ,ในวารสาร

ฐานนานาชาติ วิทยากรโดย รศ.ดร.วรีสิริ สิงหศิริ ม.ขอนแกBน 

และมีแผนพัฒนาศักยภาพอาจารย,ในกิจกรรมท่ี 3 งานวิจัยเชิง

ปริมาณและการเขียนเอกสารประกอบคำสอนอยBางตBอเน่ืองใน

เดือนกรกฎาคม 2565  

12. หลักสูตรควรติดตามผลการปรับปรุง

รายวิชาท่ีเป%นไปตาม มคอ.1 ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือชBวยในการวางแผนการเรียนการสอน 

การวางระบบผู/สอน ให/มีประสิทธิภาพ 

- หลักสูตรจัดทำตารางความเช่ียวชาญของอาจารย,ในหลักสูตร 

และจัดรายวิชาให/ตรงกับความรู/และความเช่ียวชาญของอาจารย,

แตBละคน อาจารย,จึงได/สอนในรายวิชาท่ีตรงกับความเช่ียวชาญ

ของตนเอง 
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ประเด็นขFอเสนอแนะ ผลการดำเนินงานตามขFอเสนอแนะ 

- หลักสูตรได/ประชุมเพ่ือวางแผนการเรียนการสอน วางระบบ

ผู/สอน วางแผนจัดทำ มคอ.3 ให/สอดคล/องกับรายวิชาใน มคอ.1 

เรียบร/อยแล/ว 

13. หลักสูตรควรมีการบูรณาการรายวิชากับ

พันธกิจท้ัง 3 ด/านอยBางชัดเจนใน มคอ.3 

- หลักสูตรได/บูรณาการกับพันธกิจ 3 ด/าน เพ่ือจัดกิจกรรมใน

ภาคการศึกษา 2/2564 ในรายวิชาดังตBอไปน้ี 

1. ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน 

2. ทักษะการนำเสนอด/วยภาษาอังกฤษ กับโครงการบริการ

วิชาการรBวมกับคณะฯ ในเดือนมีนาคม 2565 

- หลักสูตรได/บูรณาการกับพันธกิจ 3 ด/าน เพ่ือจัดกิจกรรมใน

ภาคการศึกษา 2/2564 ในรายวิชาทักษะการนำเสนอด/วย

ภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาภาษาอังกฤษจำนวน 2 คนได/เข/ารBวม

โครงการออมสินยุวพัฒน,รักษ,ถ่ิน หัวข/อการยกระดับโฮมสเตย,

บ/านนาจอก โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได/ใช/ทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษและการแปลภาษาอังกฤษในการจัดทำเว็บ

เพจโดยใช/แอปพลิเคชันชBวยประชาสัมพันธ,เพ่ิมจำนวนนักเทBอง

เท่ียวให/เข/ามาพักท่ีโฮมสเตย,ของชุมชนบ/านนาจอกมากย่ิงข้ึน 

โดยโครงการได/ดำเนินงานรBวมกับนักศึกษาสาขาวิชา IT คณะ

วิทยาการจัดการ สาขาวิชาทBองเท่ียว วิทยาลัยทBองเท่ียวและ

อุตสาหกรรมบริการ 

14. หลักสูตรควรมีการอธิบายความถนัด

และความเช่ียวชาญของอาจารย,ผู/สอนแตBละ

คนเพ่ือให/สัมพันธ,กับรายวิชาท่ีสอน 

- หลักสูตรจัดทำ Flow chart เพ่ือแสดงข้ันตอนการจัดผู/สอนใน

แตBละรายวิชาแตBมีการประชุมการจัดผู/สอนตามรายวิชาท่ีตรงกับ

ความเช่ียวชาญของผู/สอน 

15. หลักสูตรควรพิจารณาเสนอขออัตรา

อาจารย,ผู/สอนชาวตBางชาติท่ีจะมาชBวยสอน

รายวิชาด/านทักษะท่ีจำเป%นในการเรียนรู/ของ

นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ หรือขอความ

อนุเคราะห,อาจารย,ผู/สอนชาวตBางชาติจาก

หนBวยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือเป%น

อาจารย,ผู/สอนในบางรายวิชา 

- มหาวิทยาลัยนครพนมอยูBระหวBางจะเป́ดรับอาจารย,ผู/สอน

ชาวตBางชาติทดแทนอัตราท่ีวBางลง 

 

16. หลักสูตรควรมีการสำรวจความต/องการ

ของผู/เรียนและอาจารย,เพ่ือทำการจัดหาส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู/ท่ีชัดเจนมากข้ึน 

- ในปKการศึกษา 2564 หลักสูตรจัดทำแบบสำรวจความต/องการ

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/จากนักศึกษาและอาจารย, สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ เพ่ือทำการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ให/
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ประเด็นขFอเสนอแนะ ผลการดำเนินงานตามขFอเสนอแนะ 

เพียงพอสำหรับความต/องการของนักศึกษาและอาจารย, พบวBา 

นักศึกษาและอาจารย,ต/องการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ได/แกB 

หนังสือ/ตำราเก่ียวกับการพัฒนาทักษะทางด/านภาษาอังกฤษ 

โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการพัฒนาทักษะทางด/าน

ภาษาอังกฤษด/วยตนเอง การเพ่ิมจุดเช่ือมตBอสัญญาณ

อินเตอร,เน็ตไร/สาย จัดซ้ือฐานข/อมูลวารสารออนไลน,

ตBางประเทศเพ่ือสนับสนุนการทำวิจัยและศึกษาเรียนรู/ จัดซ้ือ 

Zoom License เพ่ืออำนวนความสะดวกในการจัดการเรียนการ

สอนออนไลน,ให/มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

- จากการสำรวจความต/องการความต/องการส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรู/จากนักศึกษาและอาจารย, สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ทาง

หลักสูตรได/จัดซ้ือหนังสือ/ตำราเก่ียวกับการพัฒนาทักษะ

ทางด/านภาษาอังกฤษเพ่ิมเติม โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการ

พัฒนาทักษะทางด/านภาษาอังกฤษด/วยตนเองซ่ึงทาง

มหาวิทยาลัยนครพนมได/ซ้ือโปรแกรมดังกลBาว จำนวน 10,000 

users ซ่ึงเพียงพอกับการใช/งานของนักศึกษาท้ังมหาวิทยาลัย

นครพนม และทางคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,ได/

ตรวจสอบและซBอมแซมและเพ่ิมจุดเช่ือมตBอสัญญาณ

อินเตอร,เน็ตแบบไร/สาย (wireless) เพ่ือรองรับการเรียนการสอน

และการค/นคว/าข/อมูล อยBางไรก็ตาม สำหรับความต/องการใน

เร่ืองการจัดซ้ือฐานข/อมูลวารสารออนไลน,ตBางประเทศเพ่ือ

สนับสนุนการทำวิจัยและ Zoom License เพ่ือการเรียนการสอน

ออนไลน, อยูBในระหวBางการปรึกษาหารือกับผู/บริหารคณะและ

ผู/บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือหาแนวทางในการจัดหาส่ิงสนับสนุน

ดังกลBาวในอนาคต 

 

  



 

 

9 

ส#วนที่ 1 

บทสรุปการบริหารหลักสูตร 

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เป%นหลักสูตรปรับปรุงปKการศึกษา 2563 เพื่อให/

สอดคล/องตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

พ.ศ. 2563 โดยมีการปรับปรุงเริ่มใช/ในภาคเรียนที่ 1 ปKการศึกษา 2563 จนถึงป]จจุบันมีอาจารย,ผู/รับผิดชอบ

หลักสูตร จำนวน 5 คน และมีนักศึกษาจำนวน 138 คน 

 

สรุปผลการประเมินตนเอง 

 ในปKการศึกษา 2564 จากการประเมินตนเอง 6 องค,ประกอบ 13 ตัวบBงชี ้ คะแนนประเมินเฉลี่ย.....

3.23......คะแนน คุณภาพอยูBในระดับ.....ดี......เม่ือแยกเป%นรายองค,ประกอบผลการประเมินดังน้ี 

องค%ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน ผลการประเมินตนเอง ผBาน หลักสูตรได/มาตรฐาน 

องค%ประกอบที่ 2 บัณฑิต จำนวน 2 ตัวบBงชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 4.83 คะแนน อยูBในระดับ

คุณภาพดีมาก 

องค%ประกอบที่ 3 นักศึกษา จำนวน 3 ตัวบBงชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.67 คะแนน อยูBในระดับ

คุณภาพปานกลาง 

องค%ประกอบที่ 4 อาจารย% จำนวน 3 ตัวบBงชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 2.44 คะแนน อยูBในระดับ

คุณภาพปานกลาง 

องค%ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู/เรียน จำนวน 4 ตัวบBงชี้ผลการประเมินตนเอง มี

คะแนนเฉล่ีย 3.50 คะแนน อยูBในระดับคุณภาพดี 

องค%ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูD จำนวน 1 ตัวบBงชี้ผลการประเมินตนเอง มีคะแนนเฉลี่ย 3.00 คะแนน 

อยูBในระดับคุณภาพปานกลาง 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค%ประกอบ  

องค%ประกอบ คะแนนเฉล่ีย ระดับคุณภาพ หมายเหตุ 

องค,ประกอบท่ี 1  ผBาน  

องค,ประกอบท่ี 2  4.83 ระดับคุณภาพดีมาก 2 ตัวบBงช้ี 

องค,ประกอบท่ี 3  2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 3 ตัวบBงช้ี 

องค,ประกอบท่ี 4 2.44 ระดับคุณภาพปานกลาง 3 ตัวบBงช้ี 

องค,ประกอบท่ี 5 3.50 ระดับคุณภาพดี 4 ตัวบBงช้ี 

องค,ประกอบท่ี 6 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 1 ตัวบBงช้ี 

เฉล่ียรวมทุกตัวบFงช้ี 3.23 ระดับคุณภาพดี 13 ตัวบFงช้ี 
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ส"วนท่ี 2 

หมวดที่  1  ขFอมูลทั่วไป 

 

รหัสหลักสูตร 25590261100533 

ตารางท่ี 1.1  อาจารย%ผูDรับผิดชอบหลักสูตร 

มคอ.2 ป]การศึกษา 2564 

ผลงานทางวิชาการ 

ท่ีตีพิมพ%เผยแพรFยDอนหลัง 5 ป] 

(2560 – 2564) 

1.อาจารย,อานันท,นิตย, มโนรมย, 1. อาจารย,อานันท,นิตย, มโนรมย, 6 เร่ือง 

2. อาจารย,มนันยา โพธิราชา 2. อาจารย,มนันยา โพธิราชา  1 เร่ือง 

3. อาจารย,พัฒนพงศ, ติระ 3. อาจารย,พัฒนพงศ, ติระ 5 เร่ือง 

4. อาจารย,กฤติมา จรรยาเพศ 4. อาจารย,กฤติมา จรรยาเพศ 2 เร่ือง 

5. อาจารย,วนิดา ถาป]นแก/ว 5. อาจารย,วนิดา ถาป]นแก/ว 1 เร่ือง 

 

ตารางท่ี 1.2  อาจารย%ผูDรับผิดชอบหลักสูตร 

1.2.1 อาจารย%ผูDสอนท่ีเป̀นอาจารย%ประจำ (มาจากภายในสถาบัน) 

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ – สาขา 

1. อาจารย,อานันท,นิตย, มโนรมย, ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร) 

2. อาจารย,มนันยา โพธิราชา ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน) 

3. อาจารย,พัฒนพงศ, ติระ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป%นภาษาท่ี 2) 

4. อาจารย,กฤติมา จรรยาเพศ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร,) 

5. อาจารย,วนิดา ถาป]นแก/ว ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู/พูดภาษาอ่ืน) 

โดยสรุป หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตมีอาจารย,ผู/สอนท่ีเป%นอาจารย,ประจำ จำนวน 5 คน 

  อาจารย,ท่ีมีวุฒิการศึกษาตรงสาขาวิชา จำนวน 5 คน  
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ตารางท่ี 1.3  อาจารย%ผูDสอน  

ช่ือ – สกุล คุณวุฒิ – สาขา 

1. อาจารย,อานันท,นิตย,  มโนรมย, ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร) 

2. อาจารยพัฒนพงศ, ติระ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษเป%นภาษาท่ี 2) 

3. อาจารย,มนันยา โพธิราชา ศษ.ม (หลักสูตรและการสอน) 

4. อาจารย,กฤติมา จรรยาเพศ ศศ.ม. (ภาษาศาสตร,) 

5. อาจารย,วนิดา ถาป]นแก/ว ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษสำหรับผู/พูดภาษาอ่ืน) 

6. อาจารย,ศิวกรณ, ต้ังสกุล ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) 

7. อาจารย, ดร. วโรทัย สิริเศรณี Ph.D. (English) 

8. อาจารย,ราชันย, คูรานา ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป%นภาษาตBางประเทศ) 

9. อาจารย,พงศธร วสิกรัตน, ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษเป%นภาษาตBางประเทศ) 

10. อาจารย,ระวิสุดา บุญครอง M.Sc. (TESOL) 

11. ผู/ชBวยศาสตราจารย, ดร. สำราญ วิเศษ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร,) 

12. ผู/ชBวยศาสตราจารย, ดร.กชกร เดชะคาภู รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร,) 

13. ผู/ชBวยศาสตราจารย, ดร. จารุกัญญา อุดานนท, ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร,) 

14. อาจารย, ดร. อาทิตย, ผดุงเดช ปร.ด.(รัฐประศาสนศาสตร,) 

15. อาจารย, ดร. คงฤทธ์ิ กุลวงษ, รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร,) 

16. อาจารย,กาญจน ศาลปรีชา ศศ.ม.(รัฐศาสตร,) 

17. อาจารย, ดร.มุทุดา แกBนสุวรรณ รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร,) 

18. ผู/ชBวยศาสตราจารย, ดร. อภิกนิษฐา นาเลาห, รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร,) 

19. อาจารย, ดร. วรวุฒิ อินทนนท, รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร,) 

20. อาจารย, ดร. เขมิกา ทองเรือง รป.ด.(รัฐประศาสนศาสตร,) 

21. อาจารย, สิริยาพร สาลีพันธ, ศศ.ม.(วัฒนธรรมศึกษา แขนงพิพิธภัณฑ,ศึกษา) 

22. ผู/ชBวยศาสตราจารย, ดร. วิสิฏฐ, คิดคำสBวน ปร.ด.(ภูมิภาคลุBมน้ำโขงและสาละวินศึกษา) 

23. อาจารย,ณรงค,ฤทธ์ิ สุมาลี มน.ม.(มานุษยวิทยา) 

24. อาจารย,เจษฎา ไชยตา น.ม.(กฎหมายมหาชน) 

25. อาจารย,สุรศักด์ิ แสนพรหม น.ม.(นิติศาสตร,) 

26. อาจารย, ดร. สุริยา คำหวBาน ปร.ด.(เอเชียตะวันออกเฉียงใต/ศึกษา) 

 

สถานท่ีจัดการเรียนการสอน 

 - การเรียนการสอนภาคทฤษฎี  ใช/สถานท่ีของคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัยนครพนม  

 - การเรียนการสอนภาคปฏิบัติใช/สถานท่ี ได/แกB การทBองเท่ียวจังหวัดนครพนม และหนBวยงานราชการ 
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ตารางท่ี 1.4  การกำกับใหDเป̀นไปตามมาตรฐาน (องค%ประกอบท่ี 1 ตัวบFงช้ีท่ี 1.1)  

 

ขDอ เกณฑ%การประเมิน 

ดำเนินการ 

ครบถDวน ( Ö )  

ดำเนินการ 

ไมFครบถDวน (´ ) 

ผลการดำเนินงาน 

1 จำนวนอาจารย,

ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 

Ö อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ทุกคนอยูB

ประจำหลักสูตรตลอดระยะเวลาท่ีดำเนินการ

จัดการเรียนการสอนปKการศึกษา 2564 และ

เป%นอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรน้ีเพียง

หลักสูตรเดียว 

2 คุณสมบัติอาจารย,

ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 

Ö อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน มีคุณวุฒิ 

คุณวุฒิปริญญาโท 5 คน ได/แกB  

1. อาจารย,อานันท,นิตย, มโนรมย, ศศ.ม. 

(ภาษาอังกฤษและการส่ือสาร) 

2. อาจารย,มนันยา โพธิราชา ศษ.ม. (หลักสูตร

และการสอน) 

3.อาจารย,พัฒนพงศ, ติระ ศศ.ม. (ภาษาอังกฤษ

เป%นภาษาท่ี 2) 

4. อาจารย,กฤติมา จรรยาเพศ ศศ.ม. 

(ภาษาศาสตร,) 

5. อาจารย,วนิดา ถาป]นแก/ว ศศ.ม. (การสอน

ภาษาอังกฤษสำหรับผู/พูดภาษาอ่ืน) 

3 คุณสมบัติอาจารย,

ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 

Ö อาจารย,ผู/รับผิดชอบสูตร 5 คน มีคุณวุฒิระดับ

ปริญญาโท จำนวน 5 คน อาจารย,ประจำ

หลักสูตรมีผลงานทางวิชาการอยBางน/อย 1 เร่ือง

ในรอบ 5 ปK 
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ขDอ เกณฑ%การประเมิน 

ดำเนินการ 

ครบถDวน ( Ö )  

ดำเนินการ 

ไมFครบถDวน (´ ) 

ผลการดำเนินงาน 

4 คุณสมบัติอาจารย,ผู/สอน Ö อาจารย,ผู/สอนมีวุฒิระดับปริญญาโท จำนวน 5 

คน  

5 การปรับปรุงหลักสูตร

ตามรอบระยะเวลาท่ี

กำหนด 

Ö หลักสูตรได/ดำเนินการปรับปรุงตามรอบ

ระยะเวลา โดยสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

อนุมัติหลักสูตรในการประชุมคร้ังท่ี 5/2563

วันท่ี 10 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563   

รวม 5 ขDอ  

ผลการประเมินตนเอง ผFาน ( Ö )   ไมFผFาน (   ) 
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หมวดที่ 2  อาจารยU (องคUประกอบที่ 4) 

อธิบายผลการดำเนินงานตามตัวบZงชี้ตZอไปนี้    

 

ตารางที่ 2.1  การบริหารและพัฒนาอาจารยU  

 

ตัวบFงช้ี ผลการดำเนินงาน 

ตัวบFงช้ี  4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย% 

4.1-1 การรับและแตFงต้ังอาจารย%ผูDรับผิดชอบหลักสูตร 

เปdาหมายเชิงปริมาณ: อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรครบ 5 คนเป%นไปตามเกณฑ,มาตรฐาน สกอ. 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ: อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรท้ัง  5  คน  มีคุณสมบัติเป%นไปตามเกณฑ,ท่ี สกอ. กำหนด 

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ  

     หลักสูตรฯ มีระบบและกลไกการรับและแตBงต้ังอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรให/เป%นไปตามเกณฑ, 

           มาตรฐานหลักสูตรท่ีกำหนดโดย สกอ. ดำเนินการรับสมัครอาจารย, โดยเร่ิมต/นจากข้ันตอนการเสนอความ   

           ต/องการอาจารย,ผBานกลไกการบริหารงานบุคคลของคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, เพ่ือดำเนินการ   

           เป́ดรับสมัคร และแตBงต้ังกรรมการคัดเลือกอาจารย, ทำการคัดเลือก และบรรจุแตBงต้ัง เป%นผู/รับผิดชอบ     

           หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ในระบบการรับและการแตBงต้ัง อาจารย,ผู/รับผิดชอบ 

           หลักสูตร มีระบบ กลไก โดยมีลำดับข้ันตอนการดำเนินงานดังน้ี 

    1. กำหนดคุณสมบัติอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 

    2. สรรหาอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรตามคุณสมบัติท่ีกำหนด 

    3. เสนอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาผลการสรรหา อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 

    4. เสนอคณะกรรมการประจำคณะ 

    5. เสนอคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม 

    6. เสนอสภาวิชาการมหาวิทยาลัยนครพนม 

    7. เสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

    8. กสบ. เสนอรายช่ืออาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรให/ สกอ. รับทราบ 

    9. ประกาศรายช่ืออาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 

    10. ประเมินกระบวนการ การรับและแตBงต้ังอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 

    11. การปรับปรุง/พัฒนากระบวนการรับ และแตBงต้ังอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรตามผลการประเมิน 
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ตัวบFงช้ี ผลการดำเนินงาน 

    12. รายงานผลการดำเนินการ/การพัฒนา/ปรับปรุงอยBางชัดเจน 

 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

                จากระบบและกลไกการรับและการแตBงต้ังอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร ในปKการศึกษา 2564 ได/มีการ  

          ดำเนินงานตามระบบกลไก หลักสูตรได/มีการทบทวนอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรซ่ึงกBอนหน/าน้ีมีการ   

          เปล่ียนแปลงอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษบBอย ซ่ึงในปKการศึกษา   

          2563 มีคำเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา เสนอแนะให/หลักสูตรเพ่ิม 

          อัตรากำลัง เพ่ือเตรียมความพร/อมตBอการเปล่ียนแปลงในการบริหารอาจารย,ในอนาคต ฉะน้ันในการรับและ 

          การแตBงต้ังอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรยังใช/หลักเกณฑ,เดิม ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 2558 ดังน้ัน 

          จึงได/มีการทบทวนกระบวนการในการประชุมอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร พบวBา หลักสูตรไมBมีการ 

          เปล่ียนแปลงอาจารย,ท่ีรับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน  

 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

     หลักสูตรฯได/มีการประชุม (รายงานการประชุมคร้ังท่ี 2 วันท่ี 4 สิงหาคม 2564) เพ่ือประเมินการรับ

กระบวนการการรับอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรในการประชุมหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ พบวBาหากมีการรับอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร กระบวนการดังกลBาวต/องให/ตรงตามเกณฑ,ท่ี

กำหนดโดยอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรต/องจบตรงสายสาขาวิชาท่ีกำหนด มีประสบการณ,การสอน การ

ทำงานทางด/านภาษาอังกฤษ มีผลคะแนนทางภาษาตามมหาวิทยาลัยกำหนด และมีผลงานวิชาการตีพิมพ, 

ไมBน/อยกวBา 1 เร่ือง โดยเสนอคุณสมบัติดังกลBาวให/กับคณะกรรมการคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,

พิจารณาตBอไป 

 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

                ประธานหลักสูตร ได/ดำเนินการติดตามมติท่ีประชุมเร่ืองอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรต/องให/ตรงตาม  

          เกณฑ,ท่ีกำหนดโดยอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรต/องจบตรงสายสาขาวิชาท่ีกำหนด มีประสบการณ,การสอน     

          การทำงานทางด/านภาษาอังกฤษ มีผลคะแนนทางภาษาตามมหาวิทยาลัยกำหนด และมีผลงานวิชาการ  

          ตีพิมพ, ไมBน/อยกวBา 1 เร่ือง ซ่ึงเป%นคุณสมบัติในการเป%นอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร โดยเสนอคุณสมบัติ  

          ดังกลBาวให/กับคณะกรรมการประจำคณะศิลปะศาสตร,พิจารณาและให/มีผลในการรับอาจารย,ผู/รับผิดชอบ   

          หลักสูตร ซ่ึงในปKการศึกษา 2564 หลักสูตรได/รับอาจารย,ใหมB โดยเป%นอาจารย,ผู/สอนในหลักสูตรจำนวน         

          2 คน ซ่ึงเป%นการดำเนินงานตามข/อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาให/       

          หลักสูตรเพ่ิมอัตรากำลังเพ่ือเตรียมความพร/อมตBอการเปล่ียนแปลงในการบริหารอาจารย,ในอนาคต ซ่ึงมี   

          คุณสมบัติตามเกณฑ,ของหลักสูตร  
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ตัวบFงช้ี ผลการดำเนินงาน 

4.1-2 การบริหารอาจารย%  

เปdาหมายเชิงปริมาณ: มีการบริหารอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรท้ัง 5 คน ให/คงอยูBตลอดระยะเวลาปKการศึกษา 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ: มีระดับความพึงพอใจตBอการบริหารหลักสูตรโดยเฉล่ียมากกวBา 3.51 ข้ึนไป 

                             

• ระบบกลไก/กระบวนการ  

           จากปKการศึกษา 2564 ท่ีผBานมา อัตราการคงอยูBของอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรเป%นหน่ึงร/อย  

      เปอร,เซ็นต, โดยทางสาขาวิชายังคงมีการทบทวนและดำเนินการตามระบบกลไกเดิม ดังน้ี 

1. สรุปสถานการณ,การคงอยูBและภาระงานสอนของอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 

2. มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรในการกำหนดเปาหมายเชิงคุณภาพการบริหาร

หลักสูตรรBวมกันพร/อมท้ังจัดทำแผนการบริหารอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือให/สามารถบริหาร

หลักสูตรได/ตามเปาหมาย 

3. มีการกำหนดบทบาทหน/าท่ีและความรับผิดชอบของอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรอยBางชัดเจน 

4. มีการประชุมมอบหมายภาระงานของอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 

5. รายงานผลการดำเนินงานระบบบริหารอาจารย,โดยต/องแสดงให/เห็นภาระการสอนของอาจารย,

ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 

6. ประชุมอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือประเมินความพึงพอใจตBอการได/บริหารหลักสูตร พร/อม

ท้ังรายงานผลความพึงพอใจ 

7. นำผลการประเมินการดำเนินการบริหารอาจารย,และการประเมินความพึงพอใจ เพ่ือปรับปรุง

แผนการบริหารอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร ในปKการศึกษาถัดไป 

 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

            พบวBาในปKการศึกษา 2564 มีผลการดำเนินงาน ดังตBอไปน้ี 

1. อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรยังคงอยูBปฏิบัติงานครบทุกทBานตลอดปKการศึกษา 

2. มีระดับความพึงพอใจของอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรตBอการได/บริหารหลักสูตร คะแนนเฉล่ีย 

4.36  
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ตัวบFงช้ี ผลการดำเนินงาน 

ตารางท่ี 1 ภาระงานอาจารย%ผูDรับผิดชอบหลักสูตร 

อาจารย%ผูDรับผิดชอบหลักสูตร หนDาท่ีท่ีไดDรับมอบหมาย ภาระอาจารย%ท่ีปรึกษา 

อาจารย,อานันท,นิตย, มโนรมย, ประธานหลักสูตร งานวิชาการ 

งานวิจัย งานแผน  

ช้ันปKท่ี 1  

อาจารย,ท่ีปรึกษาโครงการ

เยาวชนอาสามหาวิทยาลัย

นครพนม และโครงการ 

ออมสินยุวพัฒน,รักษ,ถ่ิน 

อาจารย,มนันยา โพธราชา งานบริการวิชาการ เลขานุการ ช้ันปKท่ี 4 

อาจารย,พัฒนพงศ, ติระ หัวหน/าสาขา งานสหกิจศึกษา งาน

ประกันคุณภาพการศึกษา 

ช้ันปKท่ี 2 และ ปK 3 

อาจารย,กฤติมา จรรยาเพศ งานประกันคุณภาพการศึกษา  ช้ันปKท่ี 1  

อาจารย,วนิดา ถาป]นแก/ว งานประชาสัมพันธ,หลักสูตร ช้ันปKท่ี 3 

 

• โดยหลักสูตรมีแผนพัฒนาอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร (IDP) ระยะยาว 5 ปK  (2564 - 2568) ดังน้ี 

 

ป]การศึกษา/ 

ช่ือผูDรับผิดชอบ

หลักสูตร  

2564 2565 2566 2567 2568 

1.อาจารย,อานันท,นิตย, 

มโนรมย, 

-กำลังศึกษา

ระดับปริญญา

เอก 

-สำเร็จ

การศึกษาระดับ

ปริญญาเอก 

-พัฒนาผลงาน

ขอทางวิชาการ 

-ขอผลงาน

ทางวิชาการ 

-ขอผลงาน

ทางวิชาการ 

2. อาจารย,มนันยา 

โพธิราชา 

-พัฒนาผลงาน

ทางวิชาการ 

-ขอผลงานทาง

วิชาการ 

-ลาศึกษาตBอใน

ระดับปริญญา

เอก 

-ลาศึกษาตBอ

ในระดับ

ปริญญาเอก 

-ลาศึกษาตBอ

ในระดับ

ปริญญาเอก 

3. อาจารย,พัฒนพงศ, 

ติระ 

-พัฒนาผลงาน

ทางวิชาการ 

-พัฒนาผลงาน

ทางวิชาการ 

-ขอผลงานทาง

วิชาการ 

-ขอผลงาน

ทางวิชาการ 

-ขอผลงาน

ทางวิชาการ 

4. อาจารย,กฤติมา 

จรรยาเพศ 

-กำลังศึกษา

ระดับปริญญา

เอก 

-กำลังศึกษา

ระดับปริญญา

เอก 

-สำเร็จ

การศึกษาระดับ

ปริญญาเอก 

-พัฒนาผลงาน

ทางวิชาการ 

-ขอผลงาน

ทางวิชาการ 

5. อาจารย,วนิดา  

ถาป]นแก/ว 

-พัฒนาผลงาน

ทางวิชาการ 

-พัฒนาผลงาน

ทางวิชาการ 

-พัฒนาผลงาน

ทางวิชาการ 

-ขอผลงาน

ทางวิชาการ 

-ลาศึกษาตBอ

ในระดับ

ปริญญาเอก 
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ตัวบFงช้ี ผลการดำเนินงาน 

         ตารางท่ี 2 ภาระงานสอนอาจารย%ผูDรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย%ประจำหลักสูตร 

ช่ือ สกุล รายวิชาท่ีสอน หนFวยกิต 

อาจารย%อานันท%นิตย% มโนรมย%   

ภาคเรียนท่ี 1 / 2564 ภาษาอังกฤษเพ่ือการทBองเท่ียว 3 

 ภาษาอังกฤษศึกษาในชุมชน 3 

 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและ

วรรณกรรมภาษาอังกฤษ 

3 

ภาคเรียนท่ี 2 / 2564 วรรณกรรมภาษาอังกฤษรBวมสมัย 3 

 วิเคราะห,ระบบข/อความ 3 

 การส่ือสารระหวBางวัฒนธรรม  3 

 สหกิจศึกษา  6 

อาจารย%มนันยา โพธิราชา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

ภาคเรียนท่ี 1 / 2564 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 3 

 ภาษาอังกฤษเพ่ือการโรงแรม   3 

ภาคเรียนท่ี 2 / 2564 การเขียนภาษาอังกฤษระดับ

ประโยคและยBอหน/า ห/อง 1 

3 

 การเขียนภาษาอังกฤษระดับ

ประโยคและยBอหน/า ห/อง 2 

3 

 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบ้ืองต/น 3 

 ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน 3 

 สหกิจศึกษา  6 

อาจารย%พัฒนพงศ% ติระ   

ภาคเรียนท่ี 1 / 2564 ทักษะการอBานภาษาอังกฤษ 3 

 การอBานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห, 3 

 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ,

ภาษาอังกฤษ 

3 

                                                                        การแปล 1 3 

ภาคเรียนท่ี 2 / 2564 ทักษะการนำเสนอด/วย

ภาษาอังกฤษ ห/อง 1 

3 

 ทักษะการนำเสนอด/วย

ภาษาอังกฤษ ห/อง 2 

3 
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ตัวบFงช้ี ผลการดำเนินงาน 

 การแปลภาษาอังกฤษเป%น

ภาษาไทย 

3 

 การแปล 2 3 

 สหกิจศึกษา 6 

อาจารย%กฤติมา จรรยาเพศ   

ภาคเรียนท่ี 1 / 2564 ภาษาศาสตร,เบ้ืองต/น 3 

ภาคเรียนท่ี 2 / 2564 สัทศาสตร,และสัทวิทยาเบ้ืองต/น 3 

 สหกิจศึกษา 6 

อาจารย%วนิดา ถาปkนแกDว   

ภาคเรียนท่ี 1 / 2564 สัมมนาภาษาอังกฤษ 3 

ภาคเรียนท่ี 2 / 2564 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม

เจ/าของภาษา 

3 

 สหกิจศึกษา 6 

 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

               ในการประชุมอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร (รายงานการประชุมคร้ังท่ี 1 วันท่ี 28 มิถุนายน 2564)   

          พบวBา ได/มีการมอบหมายงานตามสภาพความเป%นจริง โดยวิธีการนำภาระงานท้ังหมดเป%นตัวต้ังแล/วแบBง  

          ภาระงานด/วยจำนวนอาจารย, โดยคำนึงถึงภาระงานประจำของอาจารย, จึงสBงผลให/ภาระงานเป%นไปตาม    

          สัดสBวนท่ีแท/จริง และคำนึงถึงผู/ท่ีมีภาระงานท่ีมากหรือน/อยเกินไป 

 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

               จากการทบทวนกระบวนการดังกลBาว จึงมีการปรับปรุงกระบวนการกำหนดและมอบหมายภาระงาน  

           ใหมBท่ีจะนำไปใช/ในปKการศึกษา 2564 ดังน้ี 

1. รวมภาระงานใหมBโดยการนำภาระงานสอน การบริการวิชาการ การวิจัย การทำนุบำรุง

ศิลปวัฒนธรรม และการบริหารหลักสูตร กำหนดเป%นช่ัวโมงภาระงาน 

2. มีการปรับระบบในการมอบหมายงานให/กับอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรในด/านงานสอน และงาน

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข/องกับการบริหารหลักสูตร ให/ผู/รับผิดชอบมากกวBา 1 คน เพ่ือให/สามารถทำงาน

ทดแทนกันได/ 

3. กำหนดภาระงานรวมข้ันต่ำท่ี 30 ช่ัวโมง/สัปดาห, แตBไมBเกิน 40 ช่ัวโมง/สัปดาห, 
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ตัวบFงช้ี ผลการดำเนินงาน 

1. การเขDารFวมโครงการพัฒนาตนเองทางวิชาการของอาจารย% : อานันท%นิตย% มโนรมย% 

ลำดับท่ี ช่ือโครงการ วันท่ีจัดงาน สถานท่ี/ผูDจัดงาน 

1.1 อบรม “Mentimeter and Quizizz 

Program for Learning and 

Teaching” by Aj. Chawin 

Srisawat 

 2 พฤษภาคม 

2565  

 

Rajabhat Maha Sarakham 

University 

1.2 อบรม“Qualitative Research and 

Publication in the International  

Journals” by Assoc. Prof. Dr. 

Wareesiri Singhasiri 

วันท่ี 2 พฤษภาคม 

2565 

Khon Kaen University  

 

1.3 อบรม “Designing and 

Implementation in English 

Language Classroom 

Assessment”  

วันท่ี 23 เมษายน 

2565  

 

Asst. Prof. Dr. Jirada 

Wuthayakorn, Language 

Insitute, CU 

1.4 อบรม “The Workshop Training 

for An Academic Promotion” by 

Prof. Dr. Kultida Tuamsuk 

 

วันท่ี 7-8 มีนาคม 

2565  

 

Research and Development 

Institute, Nakhon Phanom 

University 

1.5 ประชุมวิชาการระดับนานาชาติคร้ังท่ี 

2 หัวข/อประชุม “The 2nd   

International Conference on 

Education 2022: New Normal 

Teachers for Future” 

 

วันท่ี 2 กุมภาพันธ, 

2565  

 

คณะครุศาสตร, มหาวิทยาลัย        

ราชภัฏสกลนคร 

1.6 อบรม: “The Qualifications of 

Translation” by Ms. Irish Chansiri, 

a freelance translator for 

Ammarin Publishing Co., Ltd. 

วันท่ี 26 สิงหาคม 

2564 

 

ออนไลน,จากกรุงเทพมหานคร 

1.7 อบรม “How to Issue the Tests 

on Google Form” by Aj. 

Prapatpong Preecha 

วันท่ี 1 กันยายน 

2564  

Faculty of Liberal Arts and 

Social Sciences, Nakhon 

Phanom University 
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ตัวบFงช้ี ผลการดำเนินงาน 

1.8 อบรม “How to Write Academic 

Articles on Humanities and 

Social Sciences”  

วันท่ี 2 กันยายน 

2564  

     

Chiang Mai University 

1.9 อบรม “Methodology in Speech 

Act Research” by Prof. Dr. 

Andreas H, Jucker University of 

Zurich, Germany, 

วันท่ี 4 กันยายน 

2564  

Khon Kaen University  

 

1.10  อบรม“Key Concepts in 

Vocabulary Studies” by Prof. Dr. 

Mariana Dodogovic University of 

Armenia, USA. 

วันท่ี 11 กันยายน 

2564  

 

 Khon Kaen University 

1.11 อบรม “How to Be a Good 

Translator and Qualifications of 

Translator” by Mr. Dawich 

Chanchaiwanich, a freelance 

translator 

 

วันท่ี 17 กันยายน 

2564  

 

Khon Kaen University 

1.12 อบรม “Research Paths in English 

Linguistics” by Prof. Dr. Miriam A. 

Locher University of Basel, 

Switzerland 

 

วันท่ี 25 กันยายน 

2564  

Khon Kaen University 

 

1.13 อบรม “Research Paths in English 

Linguistics” by Dr. Miriam A. 

Locher University of Basel, 

Switzerland 

 

วันท่ี 25 กันยายน 

2564  

Khon Kaen University 

 

1.14 นำเสนอ: อานันท,นิตย, มโนรมย, 

(2564). รูปแบบการขับเคล่ือนบทบาท

สตรีเพ่ือรองรับการท7องเท่ียวชุมชน

แนวโอท>อปนวัตวิถี กรณีบ>านท7าค>อ 

วันท่ี 24-25 

พฤศจิกายน 2564  

 

 

คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, 

มหาวิทยาลัยนครพนม, จังหวัด

นครพนม. 
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ตัวบFงช้ี ผลการดำเนินงาน 

อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม. การ

ประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร,.  

ระดับชาติ คร้ังท่ี 13 หัวข/อ: "พลวัตรัฐ

ประศาสนศาสตร,: ป]ญหา โอกาส และ

ความท/าทาย (Dynamics of Public 

Administration: Problems, 

Prospects and Challenges) (หน/า 

182-196)  

 

2. การเขDารFวมโครงการพัฒนาตนเองทางวิชาการของอาจารย% : อาจารย%มนันยา โพธิราชา 

ลำดับท่ี ช่ือโครงการ วันท่ีจัดงาน สถานท่ี/ผูDจัดงาน 

2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย,

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผBานชBองทาง

ออนไลน,ในหัวข/อ “การอบรมเชิง

ปฏิบัติการใช/แอปพลิเคชัน 

Mentimeter และ Quizizz 

ประกอบการเรียนการสอน” วิทยากร

โดย อาจารย,ชวินทร, ศรีสวัสด์ิ และ

หัวข/อ “วิจัยเชิงคุณภาพและการเขียน 

บทความตีพิมพ,ในวารสารฐาน

นานาชาติ” โดย รศ.ดร. วรีสิริ สิงหศิริ  

วันท่ี 2 

พฤษภาคม 

2565  

     

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลป

ศาสตร,และวิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัย

นครพนม 

 

2.2 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลป

ศาสตร,และวิทยาศาสตร, กิจกรรม : 

แนวทางการพัฒนา ตนเองเพ่ือเข/าสูB

ตำแหนBงทางวิชาการ  

วันท่ี 3 

พฤษภาคม 

2565  

 

คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, 

มหาวิทยาลัยนครพนม  

2.3 โครงการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย, 

ด/านสังคมศาสตร,และพฤติกรรม

ศาสตร,”โดย ผศ.ดร. วิรัช วงศ,ภินันท,

วัฒนา และ ผศ.ดร.จักรพันธ, ขัดชุBม

แสง โดยได/รับใบ   ประกาศนียบัตร

รับรองจากศูนย,จริยธรรมการวิจัยใน

มนุษย, มหาวิทยาลัยขอนแกBน 

วันท่ี 4 ธันวาคม 

2564  

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย

นครพนม 
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ตัวบFงช้ี ผลการดำเนินงาน 

3. การเขDารFวมโครงการพัฒนาตนเองทางวิชาการของอาจารย% : อาจารย%พัฒนพงศ% ติระ 

ลำดับท่ี ช่ือโครงการ วันท่ีจัดงาน สถานท่ี/ผูDจัดงาน 

3.1 โครงการให/ความรู/ในการประเมินผล

การสอน เอกสารหลักฐานท่ีใช/ในการ

ประเมินผลการ สอน ตามประกาศ

คณะกรรมการพิจารณาตำแหนBง

วิชาการ มหาวิทยาลัยนครพนม เร่ือง

หลักเกณฑ,และวิธีการประเมินผลการ

สอน เพ่ือขอกำหนดตำแหนBงผู/ชBวย

ศาสตราจารย, และรองศาสตราจารย, 

พ.ศ.2564  

วันท่ี 2 

มิถุนายน 2564 

 

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย

นครพนม   

 

3.2 โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย,

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผBานชBองทาง

ออนไลน,ในหัวข/อ “การอบรมเชิง

ปฏิบัติการใช/แอปพลิเคชัน 

Mentimeter และ Quizizz 

ประกอบการเรียนการสอน” วิทยากร

โดย อาจารย,ชวินทร, ศรีสวัสด์ิ และ

หัวข/อ “วิจัยเชิงคุณภาพและการเขียน 

บทความตีพิมพ,ในวารสารฐาน

นานาชาติ” โดย รศ.ดร. วรีสิริ สิงหศิริ  

วันท่ี 2 

พฤษภาคม 

2565  

     

 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                  

คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

 

3.3 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลป

ศาสตร,และวิทยาศาสตร, กิจกรรม : 

แนวทางการพัฒนา ตนเองเพ่ือเข/าสูB

ตำแหนBงทางวิชาการ  

วันท่ี 3 

พฤษภาคม 

2565  

 

คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, 

มหาวิทยาลัยนครพนม  

3.4 อบรม การใช/ Google Form ในการ

เรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล 

และการทำข/อสอบ โดยอาจารย, 

ประพัทธ,พงศ, ปรีชา 

วันท่ี 1 

กันยายน 2564  

คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
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4. การเขDารFวมโครงการพัฒนาตนเองทางวิชาการของอาจารย% : อาจารย%กฤติมา จรรยาเพศ 

ลำดับท่ี ช่ือโครงการ วันท่ีจัดงาน สถานท่ี/ผูDจัดงาน 

4.1 หัวข/อ การวิเคราะห,เสียงวรรณยุกต,

ด/วยโปรแกรม PRAAT  

วันท่ี 15 

ธันวาคม 2564 

 

สถาบันวิจัยภาษาและวรรณกรรม

เอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

4.2 Students’ Online Learning 

Problems during the COVID-19     

Pandemic: The Case of 

Benchamamaharat School, 

Thailand accepted for 

publication and oral    

presentation by Concordia 

International Research 

Conference Hanoi (CIRCH 2022), 

April 2, 2022 

April 2, 2022 

     

 

Concordia International 

Research Conference Hanoi 

(CIRCH 2022) 

4.3 อบรมเชิงปฏิบัติการให/การปรึกษาแกB

วัยรุBน (ทักษะพ้ืนฐานในการให/

คำปรึกษาวัยรุBน) โดยสถาบัน  

สุขภาพจิตเด็กและวัยรุBนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณะสุข  

วันท่ี 19 

มีนาคม 2564 

 

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุBนภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต 

กระทรวงสาธารณะสุข  

4.4 โครงการพัฒนาบุคลากรคณะศิลป

ศาสตร,และวิทยาศาสตร, กิจกรรม : 

แนวทางการพัฒนา ตนเองเพ่ือเข/าสูB

ตำแหนBงทางวิชาการ  

วันท่ี 3 

พฤษภาคม 

2565  

 

คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, 

มหาวิทยาลัยนครพนม  

 

5. การเขDารFวมโครงการพัฒนาตนเองทางวิชาการของอาจารย% :  อาจารย%วนิดา ถาปkนแกDว 

ลำดับท่ี ช่ือโครงการ วันท่ีจัดงาน สถานท่ี/ผูDจัดงาน 

5.1 โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย,

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผBานชBองทาง

ออนไลน,ในหัวข/อ “การอบรมเชิง

ปฏิบัติการใช/แอปพลิเคชัน 

วันท่ี 2 

พฤษภาคม 

2565  

     

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                  

คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, 

มหาวิทยาลัยนครพนม 
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Mentimeter และ Quizizz 

ประกอบการเรียนการสอน” วิทยากร

โดย อาจารย,ชวินทร, ศรีสวัสด์ิ และ

หัวข/อ “วิจัยเชิงคุณภาพและการเขียน 

บทความตีพิมพ,ในวารสารฐาน

นานาชาติ” โดย รศ.ดร. วรีสิริ สิงหศิริ  

 

5.2 อบรมเครือขBายประชาสัมพันธ,เพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพพัฒนางานด/านส่ือสารองค,กร 

วันท่ี 11 

มีนาคม 2565  

 

งานส่ือสารองค,กร มหาวิทยาลัย

นครพนม  

 

5.3 อบรมการส่ือสารวิธีใหมB แบบเข/าใจคูB

สนทนา (Empathic 

Communication), โดย ดร. จตุพร         

วิศิษฎ,โชติอังกูร, Live Online Class  

 

วันท่ี 23 

สิงหาคม 2564  

 

ออนไลน, 

5.4 โครงการสร/างนักวิจัยรุBนใหมB รุBนท่ี 1 วันท่ี 9-13 

สิงหาคม 2564  

 

สำนักงานการวิจัยแหBงขาติ รBวมกับ 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

5.5 อบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย,ด/าน

สังคมศาสตร,และพฤติกรรมศาสตร,                           

ผู/ชBวยศาสตราจารย, ดร. จักรพันธ, ขัด

ชุBมแสง และ ผู/ชBวยศาสตราจารย, ดร. 

วิรัช วงศ,ภินันท,วัฒนา  

วันท่ี 4 ธันวาคม 

2564  

 

ออนไลน, 

5.6 อบรม How to become a 

freelance published translator, 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ           

 

วันท่ี 26 

สิงหาคม 2565  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ                  

คณะศิลปศาสตร, 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ออนไลน, 

5.7 อบรม Emotional Capital of 

Teacher for Bienvivance at 

School, by Prof. Dr. Benedicte 

Gendron 

วันท่ี 22 

มีนาคม 2565  

International Relation, NPU, 

Online  



 

 

26 

ตัวบFงช้ี ผลการดำเนินงาน 

5.8 อบรม Monitoring and giving 

feedback, Teaching English with 

Cambridge, Webinar    

วันท่ี 6 เมษายน 

2565  

 

Cambridge, Webinar    

Online 

 

• ทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ  

                1. การปรับปรุงกระบวนการสBงเสริมและพัฒนาอาจารย,สนับสนุนในการสBงเสริมพัฒนาอาจารย,ให/มี 

           การเพ่ิมพูนความรู/สร/างเสริมประสบการณ,เพ่ือสBงเสริมการสอนและการวิจัยอยBางตBอเน่ืองการจัดทำตำรา/  

           เอกสารประกอบการสอน 

                2. การสนับสนุนด/านการศึกษาตBอฝ¼กอบรมดูงานทางวิชาการและวิชาชีพในองค,กรตBางๆ การประชุม      

           ทางวิชาการท้ังในประเทศ และตBางประเทศเพ่ือเพ่ิมพูนประสบการณ, 

                3. การดำเนินงานของรายวิชาท่ีมีการบูรณาการองค,ความรู/จากการอบรมโครงการงานวิจัยมาประกอบ       

           ในแผนการเรียนการสอน 
 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ                                   

                พบวBา มีการดำเนินการตามกระบวนการท่ีทำการปรับปรุงโดยอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรได/ไปพัฒนา 

          ตนเองมีการไปอบรมด/านตBางๆ เชBน พัฒนาด/านวิชาการ อาจารย,มีการไปศึกษาตBอในระดับปริญญาเอก   

          จำนวน 2 ทBาน ด/านงานวิจัย การตีพิมพ, โดยอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรบางคนมีงานตีพิมพ, บางคนกำลัง  

          พัฒนาผลงานเพ่ือตีพิมพ, เพ่ือย่ืนเสนอผลงานเพ่ือเข/าสูBตำแหนBงวิชาการ ด/านการบูรณาการกับการเรียนการ  

          สอนได/นำวิชาการเขียนเชิงวิชาการบูรณาการกับการวิจัยให/นักศึกษาลงพ้ืนท่ีจริง เก็บข/อมูล และนำเสนอใน   

          เวทีระดับชาติ 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ตัวบFงช้ี ผลการดำเนินงาน 

ตัวบFงช้ี 4.2  คุณภาพอาจารย% 

4.2-1 รDอยละของอาจารย%ผูDรับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 

             อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ไมBมีวุฒิปริญญาเอก คิดเป%น 0 % (อยูBระหวBางการศึกษาตBอ        

         ปริญญาเอก 2 ทBาน) 

4.2-2 รDอยละของอาจารย%ผูDรับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนFงทางวิชาการ 

             อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน ไมBมีตำแหนBงวิชาการ คิดเป%น 0 % (อยูBระหวBางการพัฒนาผลงานเพ่ือ  

         เข/าสูBตำแหนBงวิชาการ) 

4.2-3 จำนวนผลงานวิชาการของอาจารย%ผูDรับผิดชอบหลักสูตร 

ขDอมูลพ้ืนฐาน ผลการดำเนินงาน 

1. จำนวนอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร (คน) 5 

2. จำนวนอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร (ท่ีไมCมีตำแหนCงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 



 

 

27 

ตัวบFงช้ี ผลการดำเนินงาน 

3. จำนวนอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร (ท่ีไมCมีตำแหนCงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาโท 5 

4. จำนวนอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร (ท่ีไมCมีตำแหนCงทางวิชาการ) ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 

5. จำนวนอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรตำแหนCงผู/ชCวยศาสตราจารย, ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 

6. จำนวนอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรตำแหนCงผู/ชCวยศาสตราจารย, ท่ีมีวุฒิปริญญาโท - 

7. จำนวนอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรตำแหนCงผู/ชCวยศาสตราจารย, ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 

8. จำนวนอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร ตำแหนCงรองศาสตราจารย, ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 

9. จำนวนอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร ตำแหนCงรองศาสตราจารย, ท่ีมีวุฒิปริญญาโท - 

10. จำนวนอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร ตำแหนCงรองศาสตราจารย, ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 

11. จำนวนอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร ตำแหนCงศาสตราจารย, ท่ีมีวุฒิปริญญาตรี - 

12. จำนวนอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร ตำแหนCงศาสตราจารย, ท่ีมีคุณวุฒิปริญญาโท - 

13. จำนวนอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร ตำแหนCงศาสตราจารย, ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก - 

รวมจำนวนอาจารย*ผู-รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 0 

ร-อยละของอาจารย*ผู-รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 0 

คFาคะแนน (คะแนนเต็ม 5) 0 

จำนวนรวมอาจารย*ผู-รับผิดชอบหลักสูตรท่ีมีตำแหนFงทางวิชาการ 0 

ร-อยละของอาจารย*ผู-รับผิดชอบหลักสูตรท่ีดำรงตำแหนFงทางวิชาการ 0 

คFาคะแนน (คะแนนเต็ม 5)           0 
 
4.2-3 ผลงานวิชาการของอาจารย%ผูDรับผิดชอบหลักสูตร 

    ในปKการศึกษา 2564 อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 5 คน มีการเผยแพรBผลงานวิชาการ จำนวน 1 ผลงาน  

ช่ือ – สกุล ช่ือผลงาน แหลBงเผยแพรB/ตีพิมพ, คBาน้ำหนัก 

อาจารย,อานันท,นิตย, 

มโนรมย,  

 

อานันท,นิตย, มโนรมย, 

(2564). รูปแบบการ

ขับเคล่ือนบทบาทสตรีเพ่ือ

รองรับการท7องเท่ียว

ชุมชนแนวโอท>อป นวัตวิถี 

กรณีบ>านท7าค>อ อำเภอ

เมือง จังหวัดนครพนม. 

การประชุมวิชาการรัฐ

ประศาสนศาสตร,

ระดับชาติ คร้ังท่ี 13 

หัวข/อ: "พลวัตรัฐ

ประศาสนศาสตร,: ป]ญหา 

โอกาส และความท/าทาย 

- การประชุมวิชาการรัฐ

ประศาสนศาสตร,

ระดับชาติ คร้ังท่ี 13 โดย

สมาคมรัฐประศาสน

ศาสตร,แหBงประเทศไทย 

รBวมกับ สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร, 

มหาวิทยาลัยนครพนม 

หัวข/อ: "พลวัตรัฐ

ประศาสนศาสตร,: ป]ญหา 

โอกาส และความท/าทาย 

(Dynamics of Public 

Administration: 

0.2 
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(Dynamics of Public 

Administration: 

Problems, Prospects 

and Challenges) (หน/า 

182-196) ณ คณะศิลป

ศาสตร,และวิทยาศาสตร, 

มหาวิทยาลัยนครพนม, 

จังหวัดนครพนม. 

 

Problems, Prospects 

and Challenges). วันท่ี 

24 - 25 พฤศจิกายน 

2564.  

ณ คณะศิลปศาสตร,และ

วิทยาศาสตร, 

มหาวิทยาลัยนครพนม, 

จังหวัดนครพนม 

รวมคBาน้ำหนัก 0.2 

คิดเป%น (0.2 x 100)/5 = ร/อยละ 4 แปลงร/อยละเป%นคะแนน (4*5)/20 เทBากับ 1 คะแนน 

ผลการประเมินตนเอง 1 คะแนน 
 

 

ผลท่ีเกิดกับอาจารย% (ตัวบFงช้ีท่ี 4.3) 

4.3-1 อัตราการคงอยูFของอาจารย% 

เปdาหมายเชิงปริมาณ อัตราการคงอยูBของอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรฯ ร/อยละ 100 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรฯมีความพึงพอใจตBอการบริหารหลักสูตรอยูBในระดับดี 

  ป]การศึกษา 
อัตราการคงอยูFของอาจารย%

ผูDรับผิดชอบหลักสูตร 

2564 5 

2563 5 

2562 5 

4.3-2 ความพึงพอใจของอาจารย%ผูDรับผิดชอบหลักสูตรตFอการบริหารหลักสูตร  

 ป]การศึกษา คะแนนความพึงพอใจเฉล่ีย 

2564 4.36 

2563 4.17 

2562 4.16 
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               จากการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรตBอการบริหารหลักสูตร พบวBาความ           

           พึงพอใจของอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือประเมินหลักสูตรในด/านตBาง ๆ ภาพรวมมีคBาเฉล่ียอยูBใน  

           ระดับดี โดยมีคBาเฉล่ียรวมเทBากับ 4.36 ซ่ึงแยกรายละเอียดของความพึงพอใจแตBละด/านดังน้ี  

              1) ด/านการรับและแตBงต้ังอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร ได/คBาเฉล่ียรวมเทBากับ 4.36 อยูBในระดับดี  

              2) ด/านการบริหารอาจารย, ได/คBาเฉล่ียรวมเทBากับ 4.36 อยูBในระดับดี  

              3) ด/านการสBงเสริมและพัฒนาอาจารย, ได/คBาเฉล่ียรวมเทBากับ 4.28 อยูBในระดับดี  

              4) ด/านคุณภาพอาจารย, ได/คBาเฉล่ียรวมเทBากับ 4.27 อยูBในระดับดี  

              5) ด/านผลท่ีเกิดกับอาจารย, ได/คBาเฉล่ียรวมเทBากับ 4.20 อยูBในระดับดี  

              6) ด/านกระบวนการบริหารหลักสูตร ได/คBาเฉล่ียรวมเทBากับ 4.30 อยูBในระดับดี  

              7) ด/านกระบวนการเรียนการสอน ได/คBาเฉล่ียรวมเทBากับ ได/คBาเฉล่ียรวมเทBากับ 4.40 อยูBในระดับดี ซ่ึง  

          เปรียบเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรตBอการบริหารหลักสูตรใน             

          ปKการศึกษา 2564 ผลการประเมินเพ่ิมข้ึนกวBาปKการศึกษา 2562 และ 2563 เหตุผลสBวนหน่ึงมาจากในการ  

          บริหารหลักสูตรน้ัน หลักสูตรได/มีการจัดประชุมเป%นประจำในปKการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหาร  

          หลักสูตรทุกคนมีสBวนรBวม รับฟ]ง แสดงความคิดเห็น มีมติรBวมกัน เพ่ือการพัฒนาหลักสูตรให/ดีข้ีน อีกท้ัง 

          หลักสูตรได/ดำเนินการตามตามคำเสนอแนะของทBานคณะกรรมการประเมินหลักสูตรในปKการศึกษา 2563   

          ท่ีผBานมา จำนวน 16 ข/อ ได/ชBวยกันดำเนินการพัฒนา และหาแนวทางในการแก/ป]ญหาท้ัง 16 ข/อในปKท่ี 

          ผBานมา ทำให/คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทุกคนมีสBวนรBวม มีความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรรBวมกัน 

          และจะนำข/อท่ีควรปรับปรุงเพ่ือพัฒนาในปKการศึกษาตBอไป (หลักฐาน: สรุปความพึงพอใจของอาจารย, 

          ผู/รับผิดชอบหลักสูตรตBอการบริหารหลักสูตร และรายงานการประชุม ปKการศึกษา 2564) 
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หมวดที่ 3  นักศึกษาและบัณฑิต  (องคUประกอบที่ 2 และ 3) 

ตารางท่ี 3.1  ขDอมูลนักศึกษา  

ป]การศึกษา 

ท่ีรับเขDา 

จำนวน

นักศึกษา 

ท่ีรับเขDา 

จำนวนนักศึกษาคงอยูF (จำนวนจริง) ในแตFละป]การศึกษา 

2560 2561 2562 2563 2564 

ร/อยละ

ของการ

คงอยูB 

2559 16 - - - 2 - - 

2560 50 47 41 33 31 - - 

2561 34 - 30 31 30 - 88.2 

2562 40 - 40 40 35 - 80 

2563 41 - - - 37 - 90.2 

2564 41 - - - - 39 95.12 

ปkจจัยท่ีมีผลกระทบตFอจำนวนนักศึกษา 

1. ป]จจัยท่ีมีตBอจำนวนนักศึกษา คือป]ญหาด/านการเงิน จึงทำให/ไมBสามารถจBายคBาบำรุงการศึกษาได/เน่ืองจาก 

ผลกระทบจากสถานการณ,โควิด-19 ท่ีมีผลตBออาชีพของผู/ปกครอง จึงทำให/นักศึกษาจำเป%นต/องลาออก 

2. ป]จจัยท่ีมีผลตBอนักศึกษาเกิดจากตัวนักศึกษา คือ นักศึกษาพบวBาตนเองเหมาะกับการศึกษาใน          

สาขาวิชาอ่ืนจึงลาออกเพ่ือศึกษาตBอในคณะอ่ืนของมหาวิทยาลัยนครพนม หรือมหาวิทยาลัยอ่ืน 

 

ตัวบFงช้ี ผลการดำเนินงาน 

ตัวบFงช้ี  3.1  การรับนักศึกษา 

3.1-1 การรับนักศึกษา   

เปdาหมายเชิงปริมาณ จำนวนการรับนักศึกษาตามเปาหมาย จำนวน 50 คน 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ  

1. นักศึกษามีความสามารถในการใช/ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด/าน คือการฟ]ง พูด อBาน และเขียน 

2. นักศึกษามีคะแนนจากการสอบสัมภาษณ,สูงกวBาร/อยละ 50  

3. นักศึกษามีคุณสมบัติเป%นไปตามเกณฑ,ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

4. นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีเก่ียวกับการเรียนภาษาอังกฤษ 

• ระบบกลไก/กระบวนการ 

1. มหาวิทยาลัยมีคำส่ังแตBงต้ังกรรมการรับนักศึกษา 

2. กรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือกำหนดจำนวนรับเข/าของแตBละรอบการสมัครสBงให/

มหาวิทยาลัย 
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3. แจ/งจำนวนนักศึกษาท่ีจะรับเข/าตBอมหาวิทยาลัย 

4. รับสมัครนักศึกษาผBานระบบ TCAS จำนวน 5 รอบ 

5. ประชาสัมพันธ,การรับนักศึกษาผBานทางมหาวิทยาลัย 

6. สัมภาษณ,นักศึกษาตามท่ีทางมหาวิทยาลัยได/แจ/งมา และแจ/งรายช่ือผู/ผBานการคัดเลือกตBอ 

                      มหาวิทยาลัย 

7. มหาวิทยาลัยประกาศรายช่ือผู/ผBานการสอบคัดเลือก 

8. โทรแจ/งนักศึกษาท่ีผBานการคัดเลือกเพ่ือยืนยันสิทธ์ิในการเข/าศึกษา 

9. รายงานผลการรับเข/าศึกษาและป]ญหาอุปสรรค 

10. ทบทวนกระบวนการรับนักศึกษา 

11. นำผลการทบทวนกระบวนการรับนักศึกษาไปปรับปรุงเพ่ือรับนักศึกษาในปKการศึกษาถัดไป โดยมี 

                      การประชาสัมพันธ,ท้ังในโซเชียลมีเดียและการประชาสัมพันธ,นอกสถานท่ี 

 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

            ในปKการศึกษา 2564 สาขาวิชาภาษาอังกฤษได/ดำเนินงานตามระบบกลไกและกระบวนการ ดังน้ี  

            1. หลักสูตรมีแผนการรับนักศึกษาจำนวน 50 คน พบวBาจำนวนนักศึกษาท่ีเข/าศึกษาตBอในหลักสูตร    

                จำนวน 41 คน จึงทำให/จำนวนนักศึกษาไมBเป%นไปตามแผนเปาหมายท่ีกำหนดไว/ 

            2. นักศึกษามีทักษะในการใช/ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ด/าน คือการฟ]ง พูด อBาน และเขียน โดยทักษะการฟ]ง   

                และการพูดเน/นการสัมภาษณ,นักศึกษา 

            3. นักศึกษามีคะแนนจากการสอบสัมภาษณ,สูงกวBาร/อยละ 50 

            4. นักศึกษามีคุณสมบัติเป%นไปตามเกณฑ,ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

            5. นักศึกษามีทัศคติท่ีดีเก่ียวกับการเรียนภาษาอังกฤษ 

 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

           1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือทบทวนกระบวนการเพ่ือหาสาเหตุท่ีจำนวนนักศึกษาต่ำ 

              กวBาแผนการรับจริง 

          2. คณะกรรมการฯ ประชุมเพ่ือหาสาเหตุ และหาข/อเสนอแนะการรับนักศึกษาเพ่ือให/ได/เปาหมายท่ี 

             กำหนดในปKการศึกษาหน/า 

          3. คณะกรรมการสรุปข/อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการรับนักศึกษาเพ่ือนำไปใช/รับนักศึกษาในปKการศึกษา  

             หน/า 

 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

            1. คณะกรรมการประชุมเพ่ือรายงานผลจำนวนนักศึกษาท่ีรับเข/ามาปKการศึกษา 2564 
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           2. คณะกรรมการรายงานผลการปรับปรุงกระบวนการการรับนักศึกษาในปKการศึกษา 2564 จำนวน 

      นักศึกษาท่ีเข/าศึกษาตBอในหลักสูตรไมBเป%นไปตามเปาหมาย โดยเปาหมายกำหนดไว/ 50 คน จำนวนนักศึกษา   

      ท่ีเข/าศึกษาตBอในหลักสูตร 41 คน เน่ืองจากสถานการณ,โควิด-19 ทำให/มีนักศึกษาจำนวนหน่ึงท่ีผู/ปกครองไมB 

      สามารถจBายคBาบำรุงการศึกษาหรือคBาใช/จBายอ่ืน ๆ ในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยของนักศึกษาได/  

          3. นอกจากจำนวนนักศึกษาไมBเป%นไปตามแผนการรับแล/ว พบวBา นักศึกษาท่ีรับเข/ามามีทักษะด/าน 

      ภาษาอังกฤษอBอนถึงปานกลางทำให/นักศึกษาประสบป]ญหาในการเรียนในวิชาเอก ดังน้ันในการรับนักศึกษา  

      ในปKการศึกษา 2564 หลักสูตรคัดเลือกนักศึกษาโดยใช/เกณฑ,การสัมภาษณ,โดยพิจารณาจากความสามารถ  

      ด/านภาษาอังกฤษและความม่ันใจในการส่ือสารกับอาจารย,ผู/สัมภาษณ,ชาวตBางชาติ และทัศนคติท่ีดีตBอการ 

      เรียนภาษาอังกฤษเป%นองค,ประกอบหลัก 

        4. คณะกรรมเสนอแนะกระบวนการเพ่ือปรับปรุงการรับในปKการศึกษา 2565 เพ่ือให/มีจำนวนนักศึกษา   

     50 คน ตามแผนการรับ โดยสาขาวิชาจะมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการภาษาอังกฤษแกBนักเรียนในเขต  

     พ้ืนท่ีจังหวัดนครพนมและใกล/เคียงเพ่ือเป%นการประชาสัมพันธ,สาขาวิชา มีการประชาสัมพันธ,หลักสูตรผBาน  

     ทาง Facebook และกลุBมของศิษย,เกBาเพ่ือให/เป%นท่ีรู/จักในหมูBนักเรียนมากข้ึนเพ่ือเป%นการชBวยเพ่ิมจำนวน 

     นักศึกษาในปKการศึกษาหน/า 

 

ป]การศึกษา จำนวนนักศึกษา 

2564 41 

2563 41 

2562 50 

2561 34 

 

 

3.1-2 การเตรียมความพรDอมกFอนเขDาศึกษา 

เปdาหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาใหมBปKการศึกษา 2564 ทุกคน  

เปdาหมายเชิงคุณภาพ   

1. นักศึกษามีความรู/ความสามารถด/านภาษาอังกฤษท่ีเพียงพอในการศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

2. หลักสูตรจัดให/มีการสอบ Placement test กBอนเร่ิมการเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ของนักศึกษา เพ่ือจัดระดับ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษ โดยแบบทดสอบแบBงออกเป%น 2 สBวนคือการพูดและไวยากรณ, เม่ือทราบผลระดับ

ภาษาอังกฤษของนักศึกษา นักศึกษาจะแยกเรียนในช้ันเรียน Brush up ตามกลุBมของตนเอง 

3. หลักสูตรจัดให/มีการสอนเสริมความรู/ด/านภาษาอังกฤษเพ่ิมเติมให/กับนักศึกษาในระหวBางเรียนสัปดาห,ละ 1 คร้ัง 

(Brush up class) โดยแบBงเป%น 3 กลุBมจากคะแนน Placement test โดยนักศึกษาเข/าเรียนจนจบภาคการศึกษา
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ควบคูBไปกับการเรียนปกติจนจบปKการศึกษา หลักสูตรได/มีการดำเนินการตBอเน่ืองต้ังแตBปKการศึกษา 2561-2563 แตB

เน่ืองจากสถานการณ,โควิดและอาจารย,ชาวตBางชาติลาออกกลางภาคการศึกษาจึงไมBได/ดำเนินการ 

    4. สBงเสริมให/นักศึกษาเข/าใช/ห/องปฏิบัติการทางภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของตนเอง 

• ระบบกลไก/กระบวนการ 

               สาขาวิชาภาษาอังกฤษได/ดำเนินการเตรียมความพร/อมให/นักศึกษา ตามระบบกลไก โดยมีลำดับข้ันตอน  

           การดำเนินงานดังน้ี 

           1. การเตรียมความพร/อมกBอนเข/าศึกษา 

              1.1 แตBงต้ังคณะกรรมการเตรียมความพร/อมกBอนเข/าเรียน 

              1.2 ประชุมพิจารณาผลการสอบสัมภาษณ, และแบบสำรวจความพร/อมกBอนเข/าเรียนและเคร่ืองมือใน  

           การสัมภาษณ,รับนักศึกษา 

           2. คณะกรรมการเตรียมความพร/อมกBอนเข/าศึกษา 

               2.1 ประชุมพิจารณา ทบทวน แนวทางในการเตรียมความพร/อมกBอนเข/าศึกษา  

               2.2 สรุปประเด็นในการพิจารณาโครงการเตรียมความพร/อมกBอนเข/าศึกษาให/กับนักศึกษา 

               2.3 ทำแผนการดำเนินงานการเตรียมความพร/อมกBอนเข/าศึกษาให/สอดคล/องกับ มคอ.2 ปรับ 

           พ้ืนฐานความรู/ของนักศึกษาโดยใช/ข/อสอบ Placement test ท่ีจัดทำโดยอาจารย,ชาวตBางชาติ 

           3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณา แผนเตรียมความพร/อมนักศึกษา 

              3.1 นำเสนอรBางแผนการดำเนินงานการเตรียมความพร/อมกBอนเข/าศึกษาตBอคณะกรรมการบริหาร  

              3.2 สำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาจำนวน 4 ด/าน 1. ด/านภาษา 2. ด/านเทคโนโลยีและ  

           คอมพิวเตอร, 3. ด/านทักษะชีวิต อาชีพ และบุคลิกภาพ และ 4. ด/านการเขียนโครงการเพ่ือสำรวจความ 

           ต/องการการพัฒนาทักษะด/านตBางๆ ของนักศึกษา 

              3.3 จากผลสำรวจความคิดเห็นนักศึกษาต/องการพัฒนาด/านภาษาเป%นอันดับหน่ึง 

              3.4 คณะพิจารณาอนุมัติแผนงาน และมอบหมายงานให/อาจารย,ผู/รับผิดชอบ 

           4. การดำเนินกิจกรรมการเตรียมความพร/อมของนักศึกษา 

              4.1 แตBงต้ังคณะกรรมการดำเนินงาน 

              4.2 ประชุมวางแผนดำเนินการเตรียมความพร/อมกBอนเข/าศึกษา 

              4.3 ดำเนินโครงการการเตรียมความพร/อมกBอนเข/าศึกษา 

           5. ติดตาม/ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม  

              5.1 ทดสอบผลสัมฤทธ์ิในการดำเนินโครงการเตรียมความพร/อมกBอนเข/าศึกษา 

              5.2 ประเมินผลการสอบผลสัมฤทธ์ิโครงการเตรียมความพร/อมกBอนเข/าศึกษา  

              5.3 ประเมินโครงการการเตรียมความพร/อมกBอนเข/าศึกษา  

              5.4 ปรับปรุงการดำเนินการเตรียมความพร/อม    

        6. ประเมินกระบวนการเตรียมความพร/อมกBอนเข/าศึกษา 
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            6.1 ประชุมประเมินผลกระบวนการเตรียมความพร/อมกBอนเข/าศึกษา  

            6.2 สรุปผลการดำเนินงาน 

        7. ปรับปรุงพัฒนากระบวนการ เตรียมความพร/อมกBอนเข/าศึกษา   

            7.1 ประชุมวางแนวทางพัฒนาการจัดทำโครงการเตรียมความพร/อม  

            7.2 สรุปผลการปรับปรุง 

        8. รายงานผลการปรับปรุงพัฒนา เตรียมความพร/อมกBอนเข/าศึกษาท่ีชัดเจนเป%นรูปธรรม 

            8.1 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานโครงการเตรียมความพร/อม  

            8.2 สรุปผลรายงานผลการปรับปรุงพัฒนาท่ีชัดเจนเป%นรูปธรรม 

        9. จัดทำรายงานแนวปฏิบัติท่ีดี โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ, 

 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

          สาขาวิชาภาษาอังกฤษได/ดำเนินงานตามระบบกลไก ดังน้ี 

                1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวางแผนในการจัดกิจกรรม โดยมอบหมายให/อาจารย, 

          ชาวตBางชาติในสาขาวิชาเป%นผู/รับผิดชอบในการออกแบบข/อสอบ ดำเนินการสอบ Placement test และ  

          สอนช้ันเรียน Brush Up  

                2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรดำเนินกิจกรรมตามแผนท่ีได/จากการประชุม โดยมอบหมายอาจารย,      

          ชาวตBางชาติ 

                3. อาจารย,ผู/สอนได/ดำเนินการสอนตามท่ีได/รับมอบหมาย โดยอาจารย,จะให/นักศึกษาฝ¼กทักษะการพูด  

          และมีการสอนพ้ืนฐานไวยากรณ,เพ่ือเตรียมให/นักศึกษามีความรู/ท่ีเพียงพอในการศึกษาในเน้ือหาวิชาข้ันสูง 

          ตBอไป 

          4. ปKการศึกษา 2564 หลักสูตรไมBได/ดำเนินการเน่ืองจากสถานการณ,โควิด-19 ทำให/นักศึกษาไมBได/เรียน 

     ในช้ันเรียนปกติ และอาจารย,ชาวตBางชาติลาออกกลางภาคการศึกษา 

                5. หลังจากท่ีอาจารย,ชาวตBางชาติลาออก หลักสูตรได/จัดกิจกรรมเตรียมความพร/อมให/กับนักศึกษาโดย 

           เป%นกิจกรรมพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห,และทักษะการใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย,มีการให/   

           คำแนะนำกับนักศึกษาในห/องเรียน ท้ังด/านการใช/ชีวิต วิชาการ และการปรับตัว เพ่ือนักศึกษาจะได/นำ 

           ทักษะเหลBาน้ีไปประยุกต,ใช/ในการเรียน 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

                 สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการทบทวนระบบกลไก ดังน้ี 

                 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือรายงานผลท่ีเกิด   

           ข้ึนกับนักศึกษาปKการศึกษา 2564 

               2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหาแนวทางปรับปรุงการจัดโครงการคร้ังตBอไปโดยการทบทวนจากป]ญหา     

           ท่ีเกิดข้ึน 
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               3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำแนวทางท่ีเกิดจากการทบทวนป]ญหา ปรับปรุงและไปใช/ใน                 

           ปKการศึกษา 2565 ตBอไป โดยสาขาวิชาจะมีโครงการจัดเตรียมความพร/อมกBอนเป́ดภาคเรียนและระหวBาง  

           ภาคการศึกษา 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

          1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือรายงานผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาปKการศึกษา 2564 

          2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรึกษาหารือเพ่ือหาข/อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการเตรียมความพร/อม  

     ของนักศึกษาในปKการศึกษาตBอไป เน่ืองจากปKการศึกษา 2564 การจัดการเรียนการสอนเป%นแบบออนไลน,  

     เน่ืองจากสถานการณ,โควิด-19 และอาจารย,ชาวตBางชาติท่ีได/รับหมายให/จัดการเรียนการสอนได/ลาออกกลาง  

     ภาคการศึกษาทำให/ไมBได/จัดการเตรียมความพร/อมภาษาอังกฤษระหวBางภาคเรียน 

               3. คณะกรรมการสรุปแนวทางในการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือใช/ในปKการศึกษาตBอไป และ  

          จะมีผลการปรับปรุงเม่ือมีการจัดการเรียนการสอนให/นักศึกษาปKการศึกษา 2565 เม่ือหลักสูตรมีอาจารย, 

          ชาวตBางชาติ อยBางไรก็ตามหลักสูตรได/มอบหมายให/อาจารย,ท่ีจบการศึกษาจากตBางประเทศเป%นผู/รับผิดชอบ 

 

ป]การศึกษา เปdาหมาย 

 

2564 Placement test and brush up class 

2563 Placement test 

2562 Brush up class 

2561 ความรู/ภาษาอังกฤษเบ้ืองต/น 
 
ตัวบFงช้ี  3.2 การสFงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

3.2-1 การควบคุมการดูแลการใหDคำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกFนักศึกษาปริญญาตรี 

เปdาหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกคน 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษได/รับคำปรึกษาและแนะแนวในด/านตBาง ๆ ดังน้ี 

1. การปรึกษาแนะนำทางด/ายวิชาการเก่ียวกับหลักสูตร ลักษณะรายวิชา การเลือกวิชา การลงทะเบียนเรียน 

     วิธีการเรียนและการวัดผล การให/ทุนสนับสนุน  

2. การแนะนำเก่ียวกับระเบียบ ข/อบังคับของสาขาวิชา คณะและมหาวิทยาลัย ตลอดจนบริการและสวัสดิการ 

ตBางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให/นักศึกษา 

3. การให/คำปรึกษา รับฟ]งป]ญหา แกBนักศึกษาเพ่ือให/แก/ป]ญหาตBาง ๆ ได/ 

4. การพัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษาให/มีความสมบูรณ,ท้ังทางด/านวิชาการและวิชาชีพ สติป]ญญา สังคม 

อารมณ, รBางกายและจิตใจ 

5. การสร/างความสัมพันธ,อันดีระหวBางนักศึกษา คณาจารย, และมหาวิทยาลัย 
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• ระบบกลไก/กระบวนการ 

            สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีระบบและกลไกการควบคุมการดูแลการให/คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกB  

       นักศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมีลำดับข้ันตอนการดำเนินงานดังน้ี 

            1. แตBงต้ังคณะกรรมการให/คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแกBนักศึกษา/แตBงต้ังอาจารย,ท่ีปรึกษา 

               1.1 สาชาวิชาประชุมเพ่ือเสนอช่ืออาจารย,ท่ีปรึกษา  

               1.2 สาชาวิชาเสนอช่ืออาจารย,ท่ีปรึกษาตBอคณบดี 

            2. ทบทวนและกำหนดบทบาทหน/าท่ี คณะกรรมการให/คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกBนักศึกษา/ 

       บทบาทหน/าท่ีอาจารย,ท่ีปรึกษาให/มีหน/าท่ีครอบคลุมท้ังการให/คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช/ชีวิตแกB 

       นักศึกษา 

               2.1 อาจารย,ท่ีปรึกษาประชุมทบทวนและกำหนดบทบาทหน/าท่ีของอาจารย,ท่ีปรึกษา 

               2.2 จัดทำคำส่ังแตBงต้ังอาจารย,ท่ีปรึกษาโดยกำหนดบทบาทหน/าท่ีชอบอาจารย,ท่ีปรึกษาในคำส่ังให/  

       ชัดเจน  

               2.3 แจ/งคำส่ังให/อาจารย,ท่ีปรึกษาได/ปฏิบัติหน/าท่ี 

            3. วิเคราะห,ป]ญหาและความต/องการให/คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช/ชีวิต แกBนักศึกษาทุกช้ันปK   

       อาจารย,ท่ีปรึกษาวิเคราะห,และรายงานผลการให/คำปรึกษา  

                3.1 บันทึกการให/คำปรึกษาของอาจารย,ท่ีปรึกษาและนักศึกษา 

                3.2 แบบสอบถามความพึงพอใจตBอการให/คำปรึกษา 

                3.3 ข/อเสนอแนะของอาจารย,ท่ีปรึกษา และข/อเสนอแนะของนักศึกษา 

           4. กำหนดแนวทางการปฏิบัติในการให/คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช/ชีวิตของนักศึกษา/การ 

       จัดการความเส่ียงด/านนักศึกษา 

               4.1 อาจารย,ท่ีปรึกษาประชุมรBวมกับอาจารย,ประจำหลักสูตร ฝªายกิจการนักศึกษาเพ่ือวิเคราะห,   

       ป]ญหาท่ีพบจากการให/คำปรึกษา  

               4.2 กำหนดแนวทางแก/ไขป]ญหาการให/คำปรึกษาเพ่ิมเติมและข/อเสนอแนะเพ่ือเสนอตBอ 

       คณะกรรมการประจำคณะ 

           5. กำหนดชBองทางติดตBอส่ือสารระหวBางอาจารย,และนักศึกษาในการให/คำปรึกษาท้ังวิชาการและแนะ   

       แนวการใช/ชีวิตแกBนักศึกษา 

               5.1 อาจารย,ท่ีปรึกษารBวมกับฝªายกิจการนักศึกษาประชุมเพ่ือกำหนดชBองทางการติดตBอส่ือสาร 

       ระหวBางอาจารย,ท่ีปรึกษา และ นักศึกษา เชBน ส่ือออนไลน, ตู/จดหมาย ส่ือสาร โทรศัพท,กำหนดเวลาให/ 

       คำปรึกษา 

              5.2 แจ/งชBองทางการติดตBอส่ือสารให/อาจารย,ท่ีปรึกษาและนักศึกษา 

          6. จัดเก็บข/อมูลเพ่ือการรู/จักนักศึกษาและ แลกเปล่ียนข/อมูลนักศึกษา 

              6.1 ฝªายกิจการนักศึกษาจัดทำแบบฟอร,มจัดเก็บข/อมูลนักศึกษา   
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           6.2 อาจารย,ท่ีปรึกษาให/นักศึกษากรอกรายละเอียดในแบบฟอร,มฯ 

           6.3 อาจารย,ท่ีปรึกษารวบรวมเก็บเป%นข/อมูล/รายงานฝªายกิจการนักศึกษารวบรวมเป%นฐานข/อมูล 

       7. ดำเนินการให/บริการให/คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช/ชีวิตของนักศึกษา/การจัดการความเส่ียง 

    ด/านนักศึกษาตามแนวทางท่ีกำหนด 

           7.1 ฝªายวิชาการกำหนดช่ัวโมงการให/คำปรึกษา 

           7.2 ฝªายวิชาการแจ/งกำหนดช่ัวโมงการให/คำปรึกษาแกBอาจารย,ท่ีปรึกษาและนักศึกษา 

           7.3 ดำเนินการให/คำปรึกษา 

       8. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาในการให/คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกBนักศึกษา 

           8.1 ฝªายกิจการนักศึกษาจัดทำแบบสำรวจ/แบบสอบถามความพึงพอใจการให/คำปรึกษาของอาจารย,ท่ี 

    ปรึกษา  

           8.2 ฝªายกิจการนักศึกษาให/นักศึกษาตอบแบบสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจการให/คำปรึกษาของ 

    อาจารย,ท่ีปรึกษา 

           8.3 วิเคราะห,ข/อมูล 

           8.4 สรุปผลเพ่ือนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะพิจารณา 

       9. ประเมินกระบวนการให/บริการฯ และความพึงพอใจท่ีมีตBอคุณภาพการให/บริการให/คำปรึกษาวิชาการ 

    และแนะแนวแกBนักศึกษา 

           9.1 อาจารย,ท่ีปรึกษารBวมกับฝªายกิจการนักศึกษาประชุมเพ่ือประเมินกระบวนการให/บริการฯ และรBวม 

    พิจารณาหาแนวทางปรับปรุง พัฒนากระบวนการให/บริการฯ  

           9.2 รายงานคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาแนวทาง ปรับปรุง พัฒนากระบวนการให/บริการฯ 

      10. มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให/คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวการใช/ชีวิตของนักศึกษา/ 

    การจัดการความเส่ียงตามผลการประเมิน 

          10.1 คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาแนวทางปรับปรุง พัฒนากระบวนการให/บริการฯ และให/ 

    ข/อเสนอแนะเพ่ิมเติม  

          10.2 นำแนวทางปรับปรุง พัฒนากระบวนการให/บริการฯ ท่ีคณะกรรมการประจำคณะเห็นชอบไป 

    ปรับปรุง/พัฒนาการให/คำปรึกษา 

      11. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง การให/บริการให/คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวการใช/ชีวิตของ 

    นักศึกษาท่ีซัดเจนเป%นรูปธรรมให/ผู/บริหารและ ผู/เก่ียวข/องทราบ 

     12.  ฝªายกิจการนักศึกษารายงานผลการพัฒนาปรับปรุงการให/บริการให/คำปรึกษาวิชาการและแนะแนวการ 

    ใช/ชีวิตของนักศึกษาท่ีซัดเจนเป%นรูปธรรมให/ผู/บริหารทราบ 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

           1. อาจารย,ท่ีปรึกษาท่ีได/รับการแตBงต้ังในแตBละปKการศึกษาโดยในปKการศึกษา 2564 อาจารย,ท่ีปรึกษา  

     คือ อาจารย,อานันท,นิตย, จำนวน 2 ห/อง ปKการศึกษา 2563 จำนวน 1 ห/อง นักศึกษาจำนวน 41 คน     
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     หลักสูตรได/แตBงต้ังอาจารย,ท่ีปรึกษาคือ อาจารย,พัฒนพงศ, ปKการศึกษา 2562 นักศึกษาจำนวน 31 คน    

     อาจารย,ท่ีปรึกษา คือ อาจารย,พัฒนพงศ, ปKการศึกษา 2561 นักศึกษาจำนวน 34 คน อาจารย,ท่ีปรึกษาคือ    

     อาจารย,มนันยา ปKการศึกษา 2560 

           2. อาจารย,ท่ีปรึกษาท่ีได/รับการแตBงต้ังเข/าพบนักศึกษาเพ่ือช้ีแจงการเข/าขอรับการแนะแนวและให/ 

      คำปรึกษาทำให/นักศึกษาสามารถปรึกษาป]ญหาตBางๆได/กับอาจารย,หลายคน ทำให/เกิดความสะดวกรวดเร็ว  

      ในการเข/ารับการปรึกษา 

              3. นักศึกษาช้ันปKท่ี 4 ได/รับคำปรึกษาจากหัวหน/าสาขาและอาจารย,ในสาขาเก่ียวกับการฝ¼กสหกิจศึกษา 

          เน่ืองจากมีป]ญหากับสถานประกอบการแหBงแรก ทางหลักสูตรจึงชBวยแก/ป]ญหาโดยการแนะนำให/นักศึกษา  

          ย/ายสถานประกอบการ ทำให/นักศึกษาได/ฝ¼กสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการแหBงใหมBจนจบภาคการศึกษา 

             4. นักศึกษาช้ันปKท่ี 4 ได/รับคำปรึกษาจากอาจารย,อานันท,นิตย,เร่ืองการเลือกสถานท่ีฝ¼กสหกิจศึกษา  

          เน่ืองจากนักศึกษามีโรคประจำตัว นักศึกษาจึงเลือกสถานประกอบการท่ีอยูBใกล/บ/านเพ่ือความสะดวกในการ 

          รักษาโรค 

             5. นักศึกษาช้ันปKท่ี 4 ได/รับคำปรึกษาจากอาจารย,ในสาขาเร่ืองการฝ¼กสหกิจศึกษาเน่ืองจากสถานการณ,       

          โควิด-19 หลักสูตรมีความกังวลในการฝ¼กสหกิจศึกษาของนักศึกษาจึงแนะนำให/นักศึกษาฝ¼กสหกิจในจังหวัด 

          นครพนมและจังหวัดใกล/เคียง แตBมีนักศึกษาบางคนท่ีตัดสินใจไปฝ¼กสหกิจศึกษาท่ีสนามบินอูBตะเภา ทาง  

          หลักสูตรจึงได/ให/คำแนะนำในการระวังตัวและฝ¼กสหกิจศึกษาด/วยความปลอดภัย 

            6. อาจารย,ท่ีปรึกษาเก็บรวบรมผลจากคูBมือการให/คำปรึกษาเพ่ือสรุปป]ญหาและแนวทางการแก/ไขเพ่ือ 

         นำไปใช/กับนักศึกษาปK 2565 ตBอไป 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

           1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือทบทวนการให/คำปรึกษา 

           2. อาจารย,ท่ีปรึกษารายงานผลการให/คำปรึกษา 

           3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาผลการให/คำปรึกษาเพ่ือหาแนวทางการให/คำปรึกษาแกB  

      นักศึกษาในปKการศึกษาหน/า 

          4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรุปแนวทางในการให/คำปรึกษาเพ่ือให/อาจารย,ท่ีปรึกษานำไปปฏิบัติใน  

      ปKการศึกษา 2565 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา 

           1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือรายงานผลท่ีได/จากการจัดโครงการโดยมีการรายงาน   

      ป]ญหาท่ีเกิดข้ึน โดยในปKการศึกษา 2564 มีนักศึกษาท่ีมีพฤติกรรมการเข/าช้ันเรียนสายและไมBเข/าช้ันเรียน  

      บBอยเน่ืองจากเป%นการเรียนในรูปแบบออนไลน, อาจารย,ผู/สอนจึงได/แจ/งอาจารย,ท่ีปรึกษาเพ่ือให/ดูแลตBอไป 

              2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรสรุปป]ญหาท่ีพบในการจัดกิจกรรมปKการศึกษา 2564 

              3. คณะกรรมบริหารหลักสูตรหาแนวทางแก/ป]ญหาในการจัดกิจกรรม 

              4. คณะกรรมบริหารหลักสูตรจะนำแนวทางการแก/ป]ญหาท่ีได/ไปใช/กับนักศึกษาปKการศึกษา 2565 ตBอไป 
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              5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรปรับปรุงการให/ความรู/ด/านการเรียน การใช/ชีวิต โดยอาจารย,ในสาขา  

         ทุกทBานชBวยกันสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษาเพ่ือจะได/ทราบป]ญหาท่ีแท/จริงและสามารถให/คำปรึกษาได/   

         อยBางถูกต/องและเหมาะสม ผลความพึงพอใจการให/คำปรึกษาและบริการด/านข/อมูลขBาวสาร เทBากับ 4.29 

 

3.2-2 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสรDางทักษะการเรียนรูDในศตวรรษท่ี 21   

เปdาหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกคน 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษทุกคนมีทักษะการเรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 ท้ัง 3 ด/าน ได/แกB 

1. ทักษะการคิดวิเคราะห,อยBางมีวิจารณญาณ  

2. ทักษะการแก/ป]ญหา  

3. ทักษะการส่ือสารและการรู/เทBาทันส่ือ  

 

• ระบบกลไก/กระบวนการ  

                 ในการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร/างทักษะการเรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 มีการดำเนินการ 

            ตามระบบกลไกเดิมในกระบวนการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร/างทักษะการเรียนรู/ใน         

            ศตวรรษท่ี 21 ดังน้ี 

                 1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือแตBงต้ังคณะกรรมการสBงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

                 2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดทำแผนการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการสBงเสริมทักษะการ 

           เรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 

                3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดกิจกรรมนักศึกษาท่ีชBวยเสริมทักษะการเรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 

                4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรการทดสอบทักษะการเรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 

                5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรวบรวมผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษาในทุกกิจกรรมและโครงการ 

                6. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำผลการทบทวนกระบวนการการดำเนินงานในกิจกรรมเสริมสร/าง  

           ทักษะการเรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 มาปรับปรุงในปKการศึกษาถัดไป 

 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

         โครงการการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร/างทักษะการเรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 ของ   

     หลักสูตรจะพัฒนาทักษะนักศึกษา 3 ด/าน ได/แกB 1. ทักษะการคิดวิเคราะห,อยBางมีวิจารณญาณ 2. ทักษะการ 

     แก/ป]ญหา และ 3. ทักษะการส่ือสารและการรู/เทBาทันส่ือ 

         1. ทักษะการคิดวิเคราะห,อยBางมีวิจารณญาณมี 1 กิจกรรม คือการสBงเสริมให/นักศึกษาสBงผลงานวิจัย 

     ภาษาอังกฤษในวิชาเรียนโดยผลงานของนักศึกษาช้ันปKท่ี 4 คือนางสาวนภัสนันท, ทัศนบรรลือ และ           

     นายกายสิทธ์ิ จุลโท ได/รับเลือกให/ตีพิมพ,ในรายงานสืบเน่ือง (Proceeding) ของการประชุมวิชาการ  

     นานาชาติ “Teacher Competency Building to the New Normal Future” ในหัวข/อวิจัย A Study    



 

 

40 

ตัวบFงช้ี ผลการดำเนินงาน 

     of English Oral Presentation of Second-year English Major Students, Nakhon Phanom  

     University ในรูปแบบออนไลน,ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ, 2565 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัย คณะครุศาสตร,   

     มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร บทความวิจัยน้ีเป%นสBวนหน่ึงของวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษา  

          และวรรณกรรมภาษาอังกฤษ ผลท่ีเกิดกับนักศึกษาคือนักศึกษามีทักษะในหารคิดวิเคราะห,สามารถท่ีจะเขียน 

          บทความวิจัยได/ 

              2. ทักษะการคิดวิเคราะห,อยBางมีวิจารณญาณ ทักษะการแก/ป]ญหา มี 2 โครงการ คือ 1. โครงการบริการ  

          วิชาการสังคมท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรริมระดับปริญญาตรี:  

          การจัดกิจกรรมสBงเสริมการทBองเท่ียวโฮมสเตย,บ/านนาจอก จังหวัดนครพนม โดยบูรณาการกับรายวิชา 

          ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชนโดยนักศึกษาได/ทำผลงานในการนำเสนอ การประชาสัมพันธ,ในรูปแบบ   

          Facebook page และวิดีโอแนะนำการทBองเท่ียวโดยใช/ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 

             3. ทักษะการคิดวิเคราะห,อยBางมีวิจารณญาณ 2. ทักษะการแก/ป]ญหา และ 3. ทักษะการส่ือสารและการ 

          รู/เทBาทันส่ือ มี 2 โครงการ พัฒนา 3 ทักษะ ได/แกB 1. โครงการพัฒนานักศึกษาเสริมทักษะการเรียนรู/ใน   

          ศตวรรษท่ี 21 เพ่ือพัฒนาด/านการคิดวิเคราะห,อยBางมีวิจารณญาณและการแก/ป]ญหาเพ่ือรู/เทBาทันส่ือ ในวันท่ี  

          2 กุมภาพันธ, 2565 นักศึกษาได/ฝ¼กทักษะการคิดวิเคราะห,อยBางมีวิจารณญาณและการแก/ป]ญหาเพ่ือรู/เทBาทัน 

          ส่ือ ได/ความรู/ท่ีสามารถจะนำไปประยุกต,ใช/ในอนาคตได/ โดยมีวิทยากรได/แกB ดร.ภัทรพร ผลดี                   

          คณะศึกษาศาสตร, มหาวิทยาลัยขอนแกBนและ ดร.ศราวุธ ราชมณี จากคณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยี 

          สารสนเทศ 2. โครงการนำเสนอการฝ¼กปฏิบัติสหกิจศึกษาของนักศึกษาช้ันปKท่ี 4 ได/ นำเสนอผลการฝ¼ก        

          สหกิจศึกษาหลังจากการฝ¼กประสบการณ, ณ สถานประกอบการเป%นเวลา 1 ภาคการศึกษาในภาคเรียนท่ี  

          2/2564 ผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา คือ นักศึกษาได/ฝ¼กทักษะการแก/ป]ญหา การคิดวิเคราะห, การใช/ทักษะ 

          ภาษาอังกฤษ และทักษะในการทำงาน 

 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

        1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได/ประชุมเพ่ือทบทวนผลจากการดำเนินการโครงการในปKการศึกษา   

     2564             

        2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได/ข/อสรุปจากป]ญหาและผลท่ีเกิดข้ึนกับนักศึกษา ดังน้ี 

            2.1 ควรจะเป́ดโอกาสให/นักศึกษาได/แสดงความคิดเห็นในการเสนอโครงการท่ีเป%นประโยชน,และตรง   

    ตามความต/องการของนักศึกษา  

           2.2 จากการประเมินกระบวนการและระบบกลไกพบวBา ท่ีผBานมาการสBงเสริมและพัฒนานักศึกษาใน    

    แตBละรายวิชาน้ันยังไมBเพียงพอเน่ืองจากเวลาในการเรียนมีจำกัด จึงเห็นควรวBาควรนำกิจกรรมคBายอาสา    

    เพ่ือให/นักศึกษาทุกคนได/รBวมทำกิจกรรมเพ่ือดึงทักษะด/านตBางๆ ออกมาจากการทำงานรBวมกันในเวลาอัน  

    จำกัด รวมถึงจะสามารถพัฒนานักศึกษาได/หลากหลายทักษะ 

        3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรรBวมกันหาข/อสรุปจากผลท่ีเกิดได/ จึงเห็นควรวBาควรมีกิจกรรมคBายอาสา 
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    การสอนภาษาอังกฤษ เพ่ือให/นักศึกษาทุกคนได/รBวมกันทำกิจกรรม และเพ่ือการพัฒนาทักษะหลายๆด/าน   

    พร/อมกัน เชBน ทักษะการแก/ป]ญหา ทักษะการคิดวิเคราะห, เป%นต/น 

       4. สาขาวิชานำผลเพ่ือไปจัดโครงการให/สอดคล/องกับผลท่ีได/ให/กับนักศึกษาในปKการศึกษา 2565 ตBอไป 

 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

           1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได/มีการสำรวจความต/องการของนักศึกษาในปKการศึกษา 2564 ในการ  

      เรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 จำนวน 4 ด/าน ได/แกB 1. ด/านภาษา 2. ด/านเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร,                  

      3. ด/านทักษะชีวิต อาชีพ และบุคลิกภาพ และ 4. ด/านการคิดวิเคราะห, 

           2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการท่ีนักศึกษามีความต/องการท่ีจะพัฒนาทักษะของตนเอง 

               3. ผลท่ีเกิดข้ึนคือนักศึกษาได/พัฒนาท่ีตรงกับความต/องการของนักศึกษา และนักศึกษาได/พัฒนาทักษะ  

          การคิดวิเคราะห,อยBางมีวิจารณญาณและทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศ ซ่ึงสามารถนำไปใช/ในการเรียนและการ 

          ทำงานในอนาคตได/ 
              4. สาขาวิชาจะมีการจัดโครงการให/กับนักศึกษาปKการศึกษา 2565 โดยใช/กระบวนการเหมือนใน              

          ปKท่ีผBานมา เพราะเป%นการจัดโครงการให/ตรงกับความต/องการของนักศึกษาอยBางแท/จริง 

 

ป]การศึกษา ทักษะท่ีดำเนินการ 

2564 ทักษะการคิดวิเคราะห,อยBางมีวิจารณญาณและทักษะเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

2563 ทักษะการคิดวิเคราะห,อยBางมีวิจารณญาณ ทักษะการแก/ป]ญหา 

ทักษะการส่ือสารและการรู/เทBาทันส่ือ 

2562 ทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการคิดวิเคราะห, 

2561 ทักษะการเขียนโครงการ สารสนเทศ การพูดและบุคลิกภาพ 
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ตัวบFงช้ี 3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  

ตารางท่ี 3.2 จำนวนการคงอยูFและสำเร็จการศึกษาของนักศึกษา 
 

 ป]

การศึกษา 

จำนวน

รับเขDา 

 

จำนวนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
จำนวนท่ีนักศึกษาออกจากระบบ

เม่ือครบระยะเวลาการศึกษา 4 ป]  2561 2562 2563 2564 

2559 16 - 10 2 1 - 

2560 50 - - 26 - 12 

2561 34 - - - 30 4 

2562 40 - - - - 5 

2563 41 - - - - 4 

2564 41 - - - - - 
 

3.3-1 อัตราการคงอยูF 

1. อัตราการคงอยูBของนักศึกษารุBนปKการศึกษา 2564 จากจำนวนรับเข/า 41 คน เหลือ 39 คน คิดเป%นร/อยละ 95.12 

2. อัตราการคงอยูBของนักศึกษารุBนปKการศึกษา 2563 จากจำนวนรับเข/า 41 คน เหลือ 37 คน คิดเป%นร/อยละ 90.2 

3. อัตราการคงอยูBของนักศึกษารุBนปKการศึกษา 2562 มีจำนวน 40 คน เหลือ 32 คน คิดเป%นร/อยละ 80 

4. อัตราการคงอยูBของนักศึกษารุBนปKการศึกษา 2561 มีจำนวน 34 คน เหลือ 30 คน คิดเป%นร/อยละ 88.2 

 

3.3-2 อัตราการสำเร็จการศึกษา  

อัตราการสำเร็จการศึกษา  

อัตราสำเร็จการศึกษานักศึกษาปKการศึกษา 2559 เทBากับร/อยละ 87.5 

อัตราสำเร็จการศึกษานักศึกษาปKการศึกษา 2560 เทBากับร/อยละ 53.8 

อัตราสำเร็จการศึกษานักศึกษาปKการศึกษา 2561 เทBากับร/อยละ 100 

ตัวบFงช้ี 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหFงชาติ 

ขDอท่ี คุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค%ท่ีกำหนดใน มคอ.2 คFาเฉล่ียคะแนน

ประเมิน 

แปลผลขDอมูล 

1 ด/านคุณธรรมและจริยธรรม 4.66 มากท่ีสุด 

2 ด/านความรู/ 4.68 มากท่ีสุด 

3 ด/านทักษะทางป]ญญา 4.66 มากท่ีสุด 

4 ด/านทักษะความสัมพันธ,ระหวBางบุคคลและความรับผิดชอบ 4.67 มากท่ีสุด 
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5 ด/านทักษะการคิดวิเคราะห,เชิงตัวเลข  การส่ือสาร และการ

ใช/เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.68 มากท่ีสุด 

6 ด/านทักษะปฏิบัติทางวิชาชีพ 4.66 มากท่ีสุด 

คFาเฉล่ียคะแนนประเมินภาพรวม 4.66 มากท่ีสุด 

 

ตารางแสดงภาวะการมีงานทำของบัณฑิตภายในเวลา 1 ป] (ตัวบFงช้ีท่ี 2.2) 

ขDอมูลพ้ืนฐาน จำนวน รDอยละ 

จำนวนบัณฑิตท้ังหมด 29 100 

จำนวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสำรวจ 27 93.11 

จำนวนบัณฑิตท่ีได/งานทำหลังสำเร็จการศึกษา (ไมBนับรวมผู/ประกอบ อาชีพ

อิสระ)  

- ตรงสาขาท่ีเรียน 

- ไมBตรงสาขาท่ีเรียน 

27 100 

จำนวนบัณฑิตท่ีประกอบวิชาชีพอิสระ - - 

จำนวนผู/สำเร็จการศึกษาท่ีมีงานทำกBอนเข/าศึกษา - - 

จำนวนบัณฑิตท่ีศึกษาตBอ - - 

จำนวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - - 

จำนวนบัณฑิตท่ีเกณฑ,ทหาร - - 

 

การวิเคราะห%ผลท่ีไดD 

         บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ สำเร็จการศึกษา จำนวน 27 คน ตอบแบบสอบถาม จำนวน 27 คน ร/อยละ     

      ของผู/ตอบแบบสอบถามคิดเป%นร/อยละ 100 มีงานทำ จำนวน 27 คน คิดเป%นร/อยละ 100 เม่ือแปลงคBาร/อยละ  

      ของบัณฑิตท่ีได/งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปK เป%นคะแนนระหวBาง 0-5 กำหนดให/เป%นคะแนนเต็ม  

      5 เทBากับร/อยละ 100 ภาวะการมีงานทำของบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภายในเวลา 1 ปK คิดเป%นร/อยละ  

      100 จึงมีคะแนนเกณฑ,การประเมินเทBากับ 100 คะแนน 

 

3.3-3 ความพึงพอใจ และผลการจัดการขDอรDองเรียนของนักศึกษา 

    -  ความพึงพอใจของนักศึกษาตBอการดำเนินงานในประเด็น 3.1 และ 3.2 

             ในด/านความพึงพอใจและผลการจัดการข/อร/องเรียนของนักศึกษาน้ัน ทางหลักสูตรได/เป́ดโอกาสให/  

         นักศึกษาได/นำเสนอความต/องการป]จจัยตBางๆเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนและเป́ดโอกาสให/นักศึกษาได/ 

         เสนอแนะประเด็นท่ีต/องการพัฒนา เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนโดยชBองทางการพูดคุยกับอาจารย,ใน 
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         หลักสูตรและการแจกแบบประเมินผล โดยประเด็นท่ีนักศึกษาได/นำเสนอประกอบด/วย 

             1. นักศึกษามีความต/องการในการพัฒนาทักษะในการสัมภาษณ,เพ่ือการทำงานในอนาคต 

             2. นักศึกษามีความต/องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกBอนจะออกไปฝ¼กปฏิบัติสหกิจศึกษาในสถาน  

         ประกอบการ 

    -  ผลการจัดการข/อร/องเรียนของนักศึกษาในประเด็น 3.1 และ 3.2 

             เม่ือทำการปรับปรุงแก/ไขป]ญหาและข/อเสนอแนะของนักศึกษาแล/ว นักศึกษาได/ประเมินความพึงพอใจตBอ 

         ผลการจัดการข/อร/องเรียน จากผลความพึงพอใจตBอผลการจัดการข/อร/องเรียนของนักศึกษา พบวBามีผล 

         คะแนน 3.85 อยูBในระดับมาก เม่ือมีการร/องเรียนในเร่ืองตBาง ๆ ทางสาขาได/ประชุมปรึกษาหารือกันเพ่ือ 

         หาทางแก/ไขป]ญหาและปรับปรุงในปKการศึกษาตBอไป โดยจะมีการสำรวจความพึงพอใจโดยแยกเป%นช้ันปKในปK 

         การศึกษา 2565 

 

รายการประเมิน ผลการประเมิน 

คFาเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 

1. การรับนักศึกษา 

1.1 การประชาสัมพันธ,การรับสมัครคัดเลือกอยBางท่ัวถึง 4.19 มาก 

1.2 การกำหนดเปาหมายการรับนักศึกษาในหลักสูตร โดยพิจารณาความ

ต/องการของตลาดและความพร/อมของอาจารย,ท่ีมีอยูB 
4.30 

มาก 

1.3 การกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษาท่ีสอดคล/องกับความต/องการของ

หลักสูตร เชBน ความรู/พ้ืนฐานตBาง ๆ และคุณสมบัติอ่ืน ๆ 
4.25 

มาก 

1.4 เกณฑ,ท่ีใช/ในการคัดเลือกนักศึกษามีความเหมาะสมเช่ือถือได/ โปรBงใส

และเป%นธรรม 
4.48 

มาก 

รวม 4.30 มาก 

2. การเตรียมความพรDอมกFอนเขDาศึกษา 

2.1 มีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหมB มีคูBมือการปฐมนิเทศ พร/อมกับช้ีแจง

กฎระเบียบ ข/อบังคับของมหาวิทยาลัย หนBวยงานตBาง ๆ ได/อยBางชัดเจน 
3.75 

 

มาก 

2.2 มีการเสนอแนะ และให/คำแนะนำ เก่ียวกับทางเลือกในการศึกษา การ

ลงทะเบียนเรียน โครงสร/างรายวิชาเรียนแกBนักศึกษาทุกคน 
3.99 

มาก 

2.3 หลักสูตรมีการคัดกรองนักศึกษาเพ่ือจัดกลุBม/กิจกรรมในการเตรียม

ความพร/อมให/นักศึกษา ได/อยBางเหมาะสม 
3.79 

มาก 

2.4 มีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร/อมกBอนเข/าศึกษา อาทิ การปฐมนิเทศ

นักศึกษา การอบรมให/ความรู/กBอนเข/าศึกษา 
3.81 

มาก 
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2.5 มีการแนะนำการใช/ชีวิต กิจกรรมพัฒนานักศึกษา และให/คำปรึกษา

ช้ีแนะ ในเร่ืองตBางๆ ในการเรียนระดับอุดมศึกษา 
3.87 

มาก 

รวม 3.70 มาก 

3. การควบคุมดูแลใหDคำปรึกษา 

3.1 การเป́ดโอกาสให/นักศึกษาสามารถติดตBอส่ือสารได/หลากหลายชBองทาง 

เชBน แบบคำร/อง ตู/จดหมาย เฟซบุ¬ค ไลน, เป%นต/น 
3.85 

มาก 

3.2 การให/คำแนะนำการลงทะเบียนเรียน วิธีการเรียน การพัฒนาทักษะ

ความรู/ ทักษะทางวิชาการ และทักษะชีวิต พร/อมท้ังการกำหนดแผนการ

เรียนตามหลักสูตร และควบคุมการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาให/เป%นไป

ตามแผนการเรียน 

3.81 

 

มาก 

3.3 การให/คำปรึกษา แนะนำ และชBวยเหลือนักศึกษาท่ีมีป]ญหาด/านการ

เรียน เพ่ือแก/ไขป]ญหาให/ลุลBวงไปด/วยดี 
3.90 

มาก 

3.4 อาจารย,ท่ีปรึกษาให/ความชBวยเหลืออ่ืน ๆ หรือถBายทอดประสบการณ,

อ่ืน ๆ แกBนักศึกษา ตลอดจนรับฟ]งความคิดเห็นและชBวยแก/ไขป]ญหาตBาง ๆ 
3.85 

มาก 

รวม 3.85 มาก 

4. การควบคุมดูแลการใหDคำปรึกษาวิทยานิพนธ%แกFบัณฑิตศึกษา (เฉพาะหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

4.1 การเป́ดโอกาสให/นักศึกษาติดตBอส่ือสารได/หลากหลายชBองทาง - - 

4.2 อาจารย,ท่ีปรึกษามีเวลาเพียงพอในการให/คำปรึกษาแกBนักศึกษา - - 

4.3 อาจารย,ท่ีปรึกษาติดตามและกำกับดูแลผลการทำวิทยานิพนธ,และการ

ค/นคว/าอิสระของนักศึกษาอยBางสม่ำเสมอ 

- - 

4.4 อาจารย,ท่ีปรึกษาให/ความชBวยเหลือหรือถBายทอดประสบการณ,ด/านการ

วิจัยและงานสร/างสรรค,แกBนักศึกษา 

- - 

4.5 การรับฟ]งความคิดเห็นและให/คำปรึกษาตลอดจนการชBวยแก/ไขป]ญหา

ตBาง ๆ 

- - 

รวม - - 

5. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรDางทักษะการเรียนรูDในศตวรรษท่ี 21 

5.1 มีกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาท่ีหลากหลายท้ังในและนอกห/องเรียน 3.52 มาก 

5.2 หลักสูตรมีกิจกรรมสBงเสริมการเรียนรู/ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

การศึกษา และเสริมสร/างทักษะการเรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 เชBน ทักษะการ

เรียนรู/และนวัตกรรม ทักษะการทำงานแบบมีสBวนรBวม เป%นต/น ตลอดจน

ทักษะการเรียนรู/ตลอดชีวิตให/นักศึกษา 

3.67 

 

มาก 
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5.3 การเตรียมความพร/อมให/นักศึกษากBอนจบการศึกษาอยBางเหมาะสม

และจัดให/อยBางท่ัวถึง 
3.66 

 

มาก 

5.4 การประชาสัมพันธ,ข/อมูล ขBาวสารท่ีเป%นประโยชน,แกBนักศึกษาและศิษย,

เกBา 
3.78 

มาก 

รวม  3.65 มาก 

6. หลักสูตรการศึกษา 

6.1 ความทันสมัยและความหลากหลายของรายวิชาในหลักสูตร 3.90 มาก 

6.2 อาจารย,ผู/สอนในรายวิชาตBาง ๆ มีความรู/ ความเช่ียวชาญในวิชาท่ีสอน 4.12 มาก 

6.3 การจัดตารางเรียนมีชBวงเวลาท่ีเหมาะสม 3.99 มาก 

6.4 กระบวนการจัดการเรียนการสอนเน/นการพัฒนานักศึกษา และทักษะ

การเรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 เชBน ทักษะการเรียนรู/ด/วยตนเอง ทักษะทาง

ภาษาไทยและภาษาตBางประเทศ เป%นต/น 

4.06 

 

มาก 

6.5 ระบบการประเมินผลของรายวิชาท่ีเป́ดสอน มีวิธีประเมินท่ีหลากหลาย 

เชBน คะแนนสอบ การบ/าน รายงานท่ีมอบหมาย กิจกรรม การวัดทักษะ

การปฏิบัติงาน เป%นต/น 

3.88 

 

มาก 

รวม 3.99 มาก 

7. การจัดการขDอรDองเรียนของนักศึกษา 

7.1 เป́ดโอกาสให/นักศึกษาได/เสนอข/อร/องเรียน 3.96 มาก 

7.2 ชBองทางการร/องเรียนหลากหลายเข/าถึงงBาย 3.79 มาก 

7.3 ได/รับการพิจารณาข/อร/องเรียนอยBางเป%นธรรม 3.60 มาก 

7.4 การพิจารณาดำเนินการจัดการข/อร/องเรียนแล/วเสร็จในระยะเวลาท่ี

เหมาะสม 

4.07 

 

มาก 

รวม 3.85 มาก 

รวมท้ังหมด 3.92 มาก 

 

ส่ิงท่ีนักศึกษาตDองการใหDหลักสูตรพัฒนา 

          1. นักศึกษาต/องการให/มีกิจกรรมท้ังในและนอกช้ันเรียนมากข้ึน เพ่ือเป%นการเป́ดประสบการณ,ใหมBๆ หรือ 

      การลงมือทำจริง การออกไปสัมผัสกับสถานการณ,จริง จะทำให/นักศึกษาได/เรียนรู/และมีประสบการณ,ใหมBๆ เพ่ิม 

      มากข้ึน 

 2. นักศึกษาต/องการให/สาขาและคณะมีการอัพเดทข/อมูลขBาวสารให/มีความรวดเร็วและทันสถานการณ, 

      มากกวBาน้ี 

 3. นักศึกษาต/องการให/มีแอดมินหรือผู/ท่ีสามารถตอบป]ญหาเก่ียวกับลงทะเบียนวิชาเรียนหรือวิธีการ 
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      ลงทะเบียนเรียนในแตBละเทอมอยBางละเอียด 

 4. นักศึกษาต/องการให/มีอาจารย,ท่ีหลากหลายและความถนัดในวิชาน้ันๆ เน่ืองจากท่ีผBานมาอาจารย,บาง 

      ทBานสอนคนเดียว 3 วิชา 

 5. นักศึกษาต/องการหลักสูตรจัดกิจกรรมนอกหลักสูตร เก่ียวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษกิจกรรม 

      คลายเครียดเชBน การออกคBายภาษาอังกฤษให/กับโรงเรียนตามชนบท 

 

ผลการประเมินการจัดการตFอขDอรDองเรียน 

ป]การศึกษา คะแนน 

2564 3.85 

2563 4.01 

2562 4.00 

2561 3.95 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

48 

หมวดท่ี 4  ขDอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอนในหลักสูตร 

ขDอมูลผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร (องค%ประกอบท่ี 5) 

ตารางท่ี 4.1  สรุปผลรายวิชาท่ีเปnดสอนในภาค/ป]การศึกษา 2564 

รหสั ชื(อวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 

การกระจายของเกรด 
จาํนวน

นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบยีน 
สอบ
ผา่น 

30117201 รูปและหนSาที่ของไวยากรณ`

ภาษาอังกฤษ 
1/64 2 6 14 16 0 0 0 2 40 39 

30117202 ทักษะการฟhงและพูด 1/64 3 3 15 10 6 1 0 2 40 38 

30117203 ทักษะการอlานภาษาอังกฤษ 1/64 12 16 9 1 1 0 0 1 40 39 

30117204 การอlานภาษาอังกฤษเชิง

วิเคราะห` 

1/64 
12 12 7 1 0 0 0 1 33 32 

30117301 ภาษาศาสตร`เบื้องตSน 1/64 6 8 18 3 1 1 0 3 40 37 

30117302 รูปและหนSาที่ของไวยากรณ`

ภาษาอังกฤษ 2 

1/64 
0 0 1 2 0 0 0 0 3 3 

30117303 การอlานเชิงวิเคราะห` 1/64 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

30117303 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ`

ภาษาอังกฤษ 

1/64 
9 5 12 4 0 0 0 1 31 30 

30117306 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องตSน 1/64 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

30117308 การแปล 1 1/64 8 20 1 0 0 0 0 1 30 29 

30117310 สัมมนาภาษาอังกฤษ 1/64 9 7 5 6 3 0 0 0 30 30 

30117312 การเขียนเชิงวิชาการ 1/64 8 7 9 5 1 0 0 0 30 30 

30117313 วากยสัมพันธ`ภาษาอังกฤษ 1/64 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 

30117315 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและ

วรรณกรรมภาษาอังกฤษ 

1/64 
2 1 2 14 6 4 1 0 30 30 

30117316 เทคนิคการอlาน  1/64 2 0 0 1 0 0 0 0 3 3 

30117317 ทักษะการเขียน 1 1/64 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 

30117320 ภาษาอังกฤษเพื่อการทlองเที่ยว 1/64 5 8 10 5 3 0 0 1 32 31 

30117321 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ 1/64 3 11 8 4 3 0 0 1 30 29 

30117403 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1/64 15 4 6 4 1 0 0 0 30 30 

30117404 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 1/64 16 8 2 0 0 0 0 1 27 26 

30117904 ภาษาอังกฤษศึกษาในชุมชน 1/64 15 12 0 0 0 0 0 1 15 14 

30117205 การเขียนภาษาอังกฤษระดับ

ประโยคและยlอหนSา 

2/64 
1 1 8 7 4 9 3 3 37 33 

30117302 สัทศาสตร`และสัทวิทยาเบื้องตSน 2/64 3 9 9 7 3 0 0 0 31 31 

30127305 สัทศาสตร`เบื้องตSน 2/64 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 
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รหสั ชื(อวิชา 
ภาค/ 

ปีการศึกษา 

การกระจายของเกรด 
จาํนวน

นักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F 
ลง 

ทะเบยีน 
สอบ
ผา่น 

30117305 การแปลภาษาอังกฤษเป~น

ภาษาไทย 

2/64 
9 15 8 0 0 0 0 0 32 32 

30117307 วรรณกรรมภาษาอังกฤษรlวมสมัย 2/64 9 9 8 2 1 1 0 0 30 30 

30117308 วรรณคดีอังกฤษเบื้องตSน 2/64 2 6 9 6 4 4 0 0 31 31 

30117309 การแปล 2 2/64 7 14 9 0 0 0 0 0 30 30 

30117311 ทักษะการนำเสนอดSวย

ภาษาอังกฤษ 

2/64 
0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

30117312 ทักษะการนำเสนอดSวย

ภาษาอังกฤษ 

2/64 
6 11 10 7 2 0 0 0 37 36 

30117315 ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม

เจSาของภาษา 

2/64 
13 8 7 1 1 0 1 0 31 31 

30117319 การวิเคราะห`ระบบขSอความ 2/64 2 3 10 10 5 0 0 0 30 30 

30117320 การสื่อสารระหวlางวัฒนธรรม 2/64 3 8 8 7 2 0 0 0 28 28 

30117401 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 2/64 21 9 0 0 0 0 0 0 30 30 

30117501 สหกิจศึกษา 2/64 31 0 0 0 0 0 0 0 31 31 

 

ตารางท่ี 4.2  คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

 

ตัวบFงช้ี ผลการดำเนินงาน 

ตัวบFงช้ี  5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร 

5.1-1 การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร   

เปdาหมายเชิงปริมาณ ได/ปรับปรุงหลักสูตรจำนวน 1 หลักสูตร ใช/กับนักศึกษาปKการศึกษา 2563 เป%นต/นไป 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ ผBานข้ันตอนการกล่ันกรองหลักสูตรของมหาวิทยาลัยนครพนมและหลักสูตรมีความสอดคล/อง

กับมคอ.1 

• ระบบกลไก/กระบวนการ 

1. รBางหลักสูตร โดยคณะกรรมการรBางหลักสูตร 

2. วิพากษ,หลักสูตรโดยผู/ทรงคุณวุฒิ 

3. เสนอคณะกรรมการวิชาการ 

4. เสนอสภาวิชาการ 

5. เสนอกรรมการกล่ันกรอง สภามหาวิทยาลัยนครพนม 
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6. เสนอสภามหาวิทยาลัยนครพนม 

 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

      เม่ือปK 2564 พบวBา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได/ดำเนินการในระบบดังกลBาว 

โดยมี ผลการจัดการเรียน (Learning outcome) ท้ังหมด 6 ด/าน ได/แกB 1. ด/านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด/าน

ความรู/ 3. ทักษะทางป]ญญา 4. ด/านทักษะความสัมพันธ,ระหวBางบุคคล 5.ด/านทักษะการวิเคราะห,ตัวเลขการ

ส่ือสารและการใช/เทคโนโลยี สารสนเทศ และ 6. ด/านทักษะปฏิบัติ (สหกิจศึกษา)  

 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

               เม่ือปK 2564 หลังจากท่ีหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได/มีการใช/หลักสูตร 

          ปรับปรุงเป%นระยะเวลา 2 ปK โดยหลังจากดำเนินการเป́ดสอนรายวิชาท้ังสองภาคการศึกษา ในปKการศึกษา  

          2564 กรรมการหลักสูตรได/หารือเก่ียวกับรายวิชาท่ีเป́ดสอนในท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตร 

          เก่ียวกับรายวิชาใหมBท่ีเป́ดสอนในหลักสูตรสำหรับนักศึกษาช้ันปKท่ี 1 และปKท่ี 2 มีจำนวนท้ังส้ินจำนวน 

          6 วิชา ตาม มคอ 1 ดังน้ี 1) วจีวิภาคและวากยสัมพันธ,ภาษาอังกฤษ 2) สัทศาสตร,และสัทวิทยา   

          เบ้ืองต/น 3) การแปลภาษาอังกฤษเป%นภาษาไทย 4) วรรณกรรมภาษาอังกฤษเบ้ืองต/น 5) ภาษาและ 

          วัฒนธรรมเจ/าของภาษา 6) ทักษะการนำเสนอภาษาอังกฤษ         

               จากการหารือรBวมกันพบวBาหมวดวิชาบังคับ (วิชาแกน) ด/านการอBาน การเขียน การพูดและการฟ]ง          

         ไมBเหมาะท่ีจะสอนในระบบออนไลน, เน่ืองจากระบบสัญญาณอินเตอร,เน็ต สภาพแวดล/อม และการสะท/อน 

         งานหรือการทำความเข/าใจเก่ียวกับแบบฝ¼กหัดนักศึกษาควรจะได/รับฟ]งคำอธิบายหรือข/อสะท/อนจากอาจารย,  

         ผู/สอนโดยตรง โดยเฉพาะรายวิชาทักษะการฟ]งและพูดอาจารย,ชาวตBางชาติได/ลาออกกลับประเทศบ/านเกิด 

         ต้ังแตBต/นภาคการศึกษาท่ี 2/2564 ทำให/นักศึกษาไมBได/เรียนรู/กับชาวตBางชาติโดยตรงและฝ¼กฟ]งสำเนียง 

         เจ/าของภาษา 

 

• ปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

     หลังจากท่ีพบป]ญหาดังกลBาว หลักสูตรมีการวางแผนสำรองโดยได/รับอาจารย,ใหมBท่ีสำเร็จการศึกษาจาก

ประเทศอังกฤษสอนในรายวิชาทักษะภาษาอังกฤษในภาคการศึกษาปลาย ปKการศึกษา 2564 โดยหากใน      

ปKการศึกษา 2565 ยังไมBมีอาจารย,ชาวตBางชาติมาสมัครเน่ืองจากสถานการณ,โควิดและภาวะการขาดแคลน

อาจารย,ชาวตBางชาติ คณะกรรมการหลักสูตรได/มอบหมายให/อาจารย,ท่ีจบตBางประเทศสอนด/านทักษะการ
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ฟ]งและพูด โดยในการจัดทำ มคอ. 3 รายวิชาพัฒนาทักษะ 4 ด/าน คือ ฟ]ง พูด อBาน เขียน โดยเฉพาะ

รายวิชาท่ีเก่ียวข/องกับทักษะการฟ]งและพูด และทักษะการนำเสนอด/วยภาษาอังกฤษ อาจารย,ผู/สอนจะมี

การพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยเน/นให/ผู/เรียนกล/าคิดกล/าแสดงออก กล/าท่ีจะส่ือสารกับ

ชาวตBางชาติ โดยใน มคอ. 3 อาจารย,ผู/สอนจะระบุวิธีการสอนเพ่ือให/สอดคล/องกับพ้ืนฐานของผู/เรียนและ

เพ่ิมกิจกรรมสBงเสริมการพัฒนาทักษะผู/เรียน โดยบูรณาการรBวมกับโครงการเตรียมความพร/อมเพ่ือพัฒนา

ทักษะการฟ]งและพูดภาษาอังกฤษต้ังแตBชBวงต/นภาคการศึกษาอยBางตBอเน่ืองและระบุตัวช้ีวัดในมคอ. 3 กBอน

เป́ดภาคเรียน 

5.1-2 การปรับปรุงสาระรายวิชาใหDทันสมัยตามความกDาวหนDาในศาสตร%สาขาน้ันๆ   

เปdาหมายเชิงปริมาณ อยBางน/อย 1 รายวิชา 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ คำอธิบายรายวิชามีการปรับบางหัวข/อให/เกิดความทันสมัยตามความก/าวหน/าในศาสตร,   

• ระบบกลไก/กระบวนการ 

     ประชุมอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือวิเคราะห,เน้ือหาในหลักสูตร  

1. อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรดำเนินการรBาง การปรับปรุงหลักสูตร/สาระรายวิชา 

2. แตBงต้ังคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรให/ทันสมัยตามความก/าวหน/าในศาสตร,ของสาขาวิชา 

3. ประชุมอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือทบทวนบทบาทหน/าท่ีความเหมาะสมของอาจารย,ผู/สอน 

4. อาจารย,ผู/สอนรBวมกันทบทวนคำอธิบายรายวิชาท่ีเป́ดสอนในหลักสูตร 

5. ประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตร โดยสำรวจความคิดเห็นของนักศึกษาเพ่ือปรับให/ทันสมัย 

6. ปรับปรุงหลักสูตรให/ทันสมัย 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา 

     ภาคการศึกษาท่ี 1/2563 หลักสูตรได/ประชุมหารือกBอนเป́ดภาคเรียนท่ี 1/2563 ได/มีการเพ่ิมทักษะ          

     การเขียน การพูดและการฟ]งโดยได/ออกแบบสาระรายวิชาให/ทันสมัยเพ่ิมข้ึนจำนวน 1 รายวิชาในหมวดกลุBม   

          วิชาแกน จาก มคอ. 1 โครงสร/างหลักสูตรจำนวน 139 หนBวยกิต มีจำนวนท้ังส้ิน 4 รายวิชาท่ีเป́ดการเรียน       

          การสอนในปKการศึกษา 2564 ดังน้ี 

                ภาคการศึกษาท่ี 1/2564 หลักสูตรได/ปรับสาระให/มีความทันสมัยมากย่ิงข้ึน จำนวน 2 วิชา 

                1. วิชาทักษะการนำเสนอด/วยภาษาอังกฤษ มาพัฒนาออกแบบให/ผู/เรียนมีโอกาสได/นำความรู/ท่ีได/เรียน    

          กับชาวตBางชาติ จากเดิมในปKการศึกษา 2563 หลักสูตรมีระบบกำหนดผู/สอนเป%นไปตามเกณฑ,ผู/สอน   

          ชาวตBางชาติไว/จำนวน 3 ทBานรวมอาสาสมัคร ได/ออกแบบให/ทันสมัยข้ึนโดยออกแบบให/มีผู/สอนเพ่ิมข้ึน โดย   

          ได/มีการพัฒนาทักษะการฟ]งและการพูดโดยเป%นโครงการเตรียมความพร/อมด/านภาษาอังกฤษ ซ่ึงหลักสูตรมี   

          การจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ English placement test การเรียนแบบวนฐาน 3 ฐาน   

          เน่ืองจากในปKการศึกษา 2564 อาจารย,ชาวตBางชาติอาสาสมัครได/ย/ายท่ีทำงาน และอาจารย,ประจำ 
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           ชาวตBางชาติได/ลาออกกลับประเทศในต/นภาคการศึกษาท่ี 2 หลักสูตรได/ปรับผู/สอนเป%นอาจารย,คนไทย โดย 

           บูรณาการกิจกรรมให/นBาสนใจด/วยการนำความรู/ในชBวงต/นภาคมาปรับ ออกแบบในการนำเสนอเว็บไซต, 

            โฮมสเตย,ในจังหวัดนครพนมเป%นภาษาอังกฤษและฝ¼กทำสคริปต,และนำเสนอแนะนำแหลBงทBองเท่ียว        

            โฮมสเตย,ในจังหวัดนครพนมแทน โดยบูรณาการรBวมกับโครงการออมสินยุวพัฒน,รักษ,ถ่ิน จากธนาคาร  

            ออมสินสำนักงานใหญB เพ่ือให/ผู/เรียนเกิดจินตนาการผนวกความรู/ในชุมชนและเทคโนโลยีในรายวิชา  

            ดังกลBาว เป%นการสBงเสริมการปลูกฝ]งจิตสำนึกรักษ,ท/องถ่ินท่ีตนเองเกิดและอยูBอาศัย เกิดความต่ืนเต/น           

            ท/าทายในกิจกรรมท่ีไมBเคยทำมากBอนรBวมกับเพ่ือนนักศึกษาจากสาขาวิชาการทBองเท่ียวและสาขาวิชาการ  

            จัดการคอมพิวเตอร, สนุกสนานและเพลิดเพลิน  

                  2. รายวิชาภาษาอังกฤษศึกษาในชุมชน เดิมในปKการศึกษา 2563 รายวิชาน้ีนำเสนอสินค/า OTOP  

            ผBานการจัดนิทรรศการเล็กๆในห/องเรียน ดังน้ันในปKการศึกษา 2564 ผู/สอนได/บูรณาการให/ทันสมัยย่ิงข้ึน  

            โดยให/ผู/เรียนประยุกต,องค,ความรู/ในห/องเรียนหัวข/อ การทำ SWOT Analysis และหัวข/อหลักการตลาด        

            7 Ps เก่ียวกับสินค/าในชุมชนของแตBละกลุBมได/ ได/ลงพ้ืนท่ีจริงเพ่ือสำรวจชุมชน สินค/าอยBางน/อยกลุBมละ         

            2 คร้ัง เพ่ือนำข/อมูลมาวิเคราะห,จุดอBอน จุดแข็ง อุปสรรค และโอกาสท่ีท/าทาย นอกจากน้ันผู/เรียนสามารถ 

            ออกแบบเพจขายสินค/าของกลุBมตนเองได/อยBางสวยงามและนBาสนใจ อันประกอบไปด/วย โลโก/สินค/า  

            สโลแกนสินค/าท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การอบรมการทำ Story board จากวิทยากรในสาขา         

            นิเทศศาสตร,ดิจิทัลท่ีมาให/ความรู/ การสร/างการรีวิวสินค/าในเพจตนเอง การต้ังราคาสินค/า การหาชBองทาง 

            จัดจำหนBาย โปรโมช่ันการขายสินค/าเป%นต/น ผลท่ีเกิดข้ึนผู/เรียนเกิดความคิดสร/างสรรค,ในการค/นหา 

            ผลิตภัณฑ,ท/องถ่ิน ท้ังของกินของใช/จากการสำรวจตลาด การทำ SWOT การทำงานเป%นทีม การคิดต/นทุน  

            กำไร ขาดทุน การนำเสนองาน Final Project ผBานผู/ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมหาวิทยาลัยท่ีมี  

            ประสบการณ,จากศูนย,บBมเพาะของมหาวิทยาลัยขอนแกBน และผู/ทรงคุณวุฒิภายในจากการสาขาวิชาการ   

            จัดการคอมพิวเตอร,และสาขาวิชาทBองเท่ียว การฝ¼กเป%นผู/ประกอบการ การปรับตัวเข/ากับชาวบ/านและ   

            ชุมชน หากสำเร็จการศึกษาเพ่ือเป%นการรองรับอาชีพเสริมและอาชีพอิสระ            

                 ภาคการศึกษาท่ี 2/2564  หลักสูตรได/ปรับสาระให/มีความทันสมัยมากย่ิงข้ึน จำนวน 2 วิชา 

                 1. รายวิชาภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน หลักสูตรได/ออกแบบเดิมคือ การเรียนแบบ Role-plays, การ   

            สัมภาษณ,แขกรับเชิญจัดรายการวิทยุ การจัดรายการสัมภาษณ,บุคคลในหลากหลายอาชีพ การจัดรายการ 

            ภาคภาษาอังกฤษในรูปแบบ PODCAST เรียนรู/แบบ Student-centered approach ในปKการศึกษา    

            2564 ผู/สอนได/ออกแบบเน้ือหาให/ทันสมัยมากข้ึนด/วยวิธีการสอนแบบ Project-based learning เน้ือหา    

            รายวิชาน้ีเน/นช่ัวโมงในการฝ¼กปฏิบัติมากย่ิงข้ึน ด/วยการประยุกต,ทักษะความรู/ท่ีได/จากห/องเรียน ออกไปหา  

            ขBาวท/องถ่ินชุมชนด/วยตนเอง กลับมาเขียนช้ินงานโดยใช/ความรู/ด/านความเช่ือของชุมชน ความรู/ของแหลBง 

            ทBองเท่ียว และขBาวสถานการณ,ป]จจุบันท่ีนBาสนใจ เขียนขBาวและสร/างโปรเจ็คเด่ียวนำเสนอช้ินงานได/อยBาง    

            นBาสนใจ 

                 2. รายวิชาภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมเจ/าของภาษา ได/จัดการเรียนการสอนในภาคเรียนท่ี 2  

            ปKการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษช้ันปKท่ี 2 ผู/สอนได/จัดการเรียนการสอนโดย  
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           มุBงเน/นให/นักศึกษาสามารถวิเคราะห,การออกเสียง การสะกดคำ ไวยากรณ,และคำศัพท, ในบริบทสังคมท่ี   

           หลากหลาย ไมBวBาจะเป%นภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ แบบอเมริกัน แบบออสเตรเลีย และแบบนิวซีแลนด, โดย   

           ใช/ส่ือสภาพจริงและส่ือวีดิโอตBางๆ นอกจากน้ีผู/สอนได/เชิญวิทยากรพิเศษซ่ึงเป%นเจ/าของภาษาจากประเทศ   

           อังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกาเข/ามารBวมแลกเปล่ียนกับนักศึกษาในช้ันเรียนในรูปแบบออนไลน,ซ่ึงทำให/   

           นักศึกษาได/มีโอกาสฝ¼กทักษะการฟ]งและการพูดกับเจ/าของภาษาเพ่ิมเติมอีกด/วย ในสBวนของวัฒนธรรมของ  

           ประเทศเจ/าของภาษาอังกฤษ ผู/สอนได/จัดการเรียนการสอนโดยเน/นกระบวนการกลุBมและเป́ดโอกาสให/  

           นักศึกษาได/อภิปรายรBวมกัน นอกจากน้ันผู/สอนยังได/เชิญวิทยากรพิเศษซ่ึงเป%นคนไทยท่ีอาศัยอยูBในประเทศ  

           ออสเตรเลียเข/ารBวมแลกเปล่ียนในช้ันเรียนเพ่ือให/นักศึกษาได/มีโอกาสได/ซักถามหรือขอคำแนะนำในการ 

           ปรับตัวให/เข/ากับวัฒนธรรมของประเทศเจ/าของภาษาตลอดจนวิธีการจัดการกับอาการต่ืนตระหนกทาง  

           วัฒนธรรมเพ่ือเตรียมความพร/อมให/นักศึกษาท่ีอาจจะเผชิญกับอาการต่ืนตระหนกทางวัฒนธรรมเม่ือต/อง  

           พบปะ ทำงาน หรือติดตBอกิจธุระกับชาวตBางชาติท่ีมาจากประเทศเจ/าของภาษา  

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

      ในส้ินปKการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได/รBวมกันหารือและเสนอแนะรายวิชาใน 

หลักสูตรใหมBรBวมกัน พบวBาในรายวิชาภาษาและวัฒนธรรมเจ/าของภาษานักศึกษาเกิดความรู/ เพลิดเพลิน 

ต่ืนเต/น และได/รับประสบการณ,แปลกใหมB มีความม่ันใจท่ีส่ือสารกับชาวตBางชาติมากย่ิงข้ึน คBาเฉล่ีย = 4.43 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

               จะเห็นได/วBาจากเดิมในปKการศึกษา 2564 หลักสูตรมีการจัดกิจกรรมโดยเน/นการเรียนการสอนแบบ   

           role-plays, student-centered approach, project-based learning แตBในปKการศึกษา 2564  

           หลักสูตรได/ดำเนินการปรับสาระรายวิชาท่ีมุBงเน/นการปฏิบัติจริงในรายวิชาทักษะการนำเสนอด/วย 

           ภาษาอังกฤษ วิชาภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน และวิชาภาษาอังกฤษศึกษาในชุมชน ทำให/ผู/เรียนได/ฝ¼กปฏิบัติ 

           จริงแบบ learning by doing อยBางตBอเน่ือง ผBานกระบวนการเรียนแบบ experiential learning,   

           creative learning และ innovative learning พบวBานักศึกษาได/เรียนรู/กับท/องถ่ินอยBางตBอเน่ือง โดยใช/  

           เทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบสร/างสรรค,ผลงาน ออกมาในการสอบในแตBละสBวนได/เป%นอยBางดี เกิด  

           ความรู/แนวคิดใหมBๆ เพลิดเพลิน ต่ืนเต/น และได/รับประสบการณ,แปลกใหมB ได/ฝ¼กทักษะการฝ¼กการคิด 

           วิเคราะห,มากย่ิงข้ึนกวBาเดิม การเตรียมพร/อมเป%นผู/ประกอบการ ได/แลกเปล่ียนเรียนรู/จากผู/ทรงคุณวุฒิท้ัง 

           ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ฝ¼กให/ผู/เรียนกล/าคิด กล/าแสดงออก สร/างเครือขBายกับชุมชน สังคม และ 

           ออกสูBตลาดสากลได/  

                สำหรับรายวิชาภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมเจ/าของภาษา ผลท่ีเกิดข้ึน พบวBา จากกิจกรรม AAR  

           นักศึกษาสะท/อนวBา ชอบท่ีมีโอกาสได/แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู/ท่ีมีประสบการณ,ตรง และมีโอกาสได/ 

           ส่ือสารกับชาวตBางชาติ นอกจากน้ันนักศึกษายังสะท/อนเพ่ิมเติมวBาการเรียนวิชาดังกลBาวทำให/ตนเองมีความ   

          เข/าใจในความแตกตBางของการใช/ภาษาอังกฤษในแตBละประเทศและมีความม่ันในในการติดตBอส่ือสารกับ 

           ชาวตBางชาติมากข้ึนลดความกังวลเร่ืองการต่ืนตระหนกทางวัฒนธรรม    
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ตัวบFงช้ีท่ี  5.2  การวางระบบผูDสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5.2-1 การกำหนดผูDสอน   

เปdาหมายเชิงปริมาณ อาจารย,ผู/สอนทุกคนสอน 35 รายวิชาท่ีสอนในปKการศึกษา 2564 มีความเช่ียวชาญในศาสตร,

รายวิชาภาษาอังกฤษ 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ อาจารย,ผู/สอนทุกคนมีคุณวุฒิและความเช่ียวชาญ โดยนักศึกษามีการประเมินความพึงพอใจ

ตBออาจารย,ในระดับดี 

• ระบบกลไก/กระบวนการ  

      - ในการวางระบบผู/สอนและ การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู/ มคอ.3 และ

การจัดการเรียนการสอน มีระบบ กลไก โดยมีลำดับข้ันตอนการดำเนินงานดังน้ี  

      - ในปKการศึกษา 2564 หลักสูตรได/กำหนดอาจารย,ผู/สอนโดยพิจารณาจากวิธีการสอน การประเมินผล

จากนักศึกษาจากปKการศึกษา 2563 ผBานทุกรายวิชา โดยมีข้ันตอนการกำหนดผู/สอนดังน้ี  

                1. ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาแผน การเรียนการสอนรายภาคการศึกษา 

                   รBวมกัน  

                2. จัดทำการแก/ไข ปรับปรุง แผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา  

                3. กำหนดอาจารย,ผู/สอนโดยพิจารณาจากคุณสมบัติของผู/สอน และกำหนดรายช่ืออาจารย,ผู/สอน 

                   ประจำรายวิชา โดยมีพิจารณาจากเกณฑ,ท่ีต้ังไว/ 3 ด/านได/แกB 1) เน้ือหาสาระของรายวิชา 2) ด/าน  

                   วิธีการสอน และ 3) ด/านการวัดและประเมินผลโดยนักศึกษา 

               4. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแผนการเรียนการสอนตามความถนัดและความเช่ียวชาญ 

                  ของอาจารย,ผู/สอน   

               5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการสอนรายวิชาและอาจารย,ผู/สอน  

               6. แตBงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรรBวมด/วย 

               7. ประกาศตารางการจัดการเรียนสอนตามระบบของ มหาวิทยาลัยนครพนม  

               8. ผู/สอนการจัดทำแผนการเรียนรู/ มคอ.3 ให/แล/วเสร็จกBอนเป́ดการเรียนการสอนภายใน 1 เดือน และ 

                  เสนอตBออาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงรายวิชาใดท่ีสามารถ 

                  บูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ 

                  วัฒนธรรม 

               9. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาวิพากษ, มคอ.3 ให/สอดคล/องกับ Curriculum mapping  

                  ตาม มคอ. 2      

                  9.1 ผู/สอนปรับแก/ไขตามข/อเสนอแนะของกรรมการบริหารหลักสูตร 
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                  9.2 คณะกรรมการกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาอนุมัติ มคอ.3 รายวิชาเป́ดการเรียนการสอน 

                       ทุกรายวิชารวมท้ังรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการ   

                       ทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

               10. อาจารย,ผู/สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามท่ีกำหนดใน มอค.3 

                   10.1 อาจารย,ผู/สอนจัดการเรียนการสอนตามท่ีกำหนดใน มคอ.3  

                   10.2 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผBานระบบออนไลน,  

                          มหาวิทยาลัยนครพนม 

               11. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการกำหนดผู/สอน กำกับ ติดตาม และตรวจสอบ 

                    การจัดทำแผนการเรียนรู/ มคอ.3  

                    11.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการกำหนดผู/สอน กำกับติดตาม และ    

                           ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู/ มคอ.3 โดยใช/แบบสอบถาม/และระบบออนไลน,ของ 

                           มหาวิทยาลัย  

                  11.2 ประชุมหารือ เร่ืองผลการประเมินท่ีได/จากแบบสอบถาม/และระบบออนไลน,ของมหาวิทยาลัย 

                         นครพนม  

             12. มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการกำหนดผู/สอนตามผลการประเมิน โดยนำผลท่ีได/จากการประเมิน 

                  มาปรับปรุงแก/ไข เข/าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร       

             13. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงท่ีดี กระบวนการกำหนดผู/สอนอยBางชัดเจนเป%นรูปธรรม  

                  13.1 อาจารย,มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง 

                         กระบวนการกำหนดผู/สอน  

                  13.2 แสดงผลการปรับปรุงแก/ไขท่ีดี  

             14. มีแนวทางการปฏิบัติท่ีดีของกระบวนการกำหนดผู/สอน การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ 

                  แผนการเรียนรู/โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ,  

                  14.1 คณะกรรมการบริหารฯ จัดประชุมเร่ือง ระบบการกำหนดผู/สอน การกำกับ ติดตาม และ  

                         ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู/ มคอ.3 

                  14.2 นำผลท่ีได/จากการประชุมไปกำหนดแนวปฏิบัติ  

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา 
     จากเดิมในปKการศึกษา 2564 ประธานหลักสูตรแจ/งในท่ีประชุมเร่ืองการวางระบบผู/สอนโดยพิจารณา
จาก 1. ความรู/สามารถ 2. คุณสมบัติและศักยภาพของผู/สอนเพ่ือให/เกิดประสิทธิภาพตาม โดยพิจารณาจาก 
Learning outcomes ท่ีระบุไว/ใน มคอ. 1 ดังน้ัน ตามมติท่ีประชุมมีวิชาท่ีวางแผนพัฒนาผู/เรียนตาม
ลักษณะรายวิชาและประสบการณ,ของผู/สอน โดยอธิบายพอสังเขปได/ ดังน้ี 
      1.  วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทBองเท่ียว อาจารย,ผู/สอนมีการบูรณาการการเรียนรBวมกับงานวิจัย           
ในปKการศึกษา 2564 โดยมอบหมายอาจารย,ผู/สอนจากคนท่ีมีประสบการณ,การอบรมมัคคุเทศก,จากสมาคม
มัคคุเทศก,แหBงประเทศไทย มีประสบการณ,บรรยายให/กับนักทBองเท่ียว หรือเป%นวิทยากรอบรมด/าน



 

 

56 

ตัวบFงช้ี ผลการดำเนินงาน 

ภาษาอังกฤษเพ่ือการทBองเท่ียวให/กับหนBวยงานภายนอก 
      2. วิชาวรรณคดีเบ้ืองต/น อาจารย,ผู/สอนท่ีมีประสบการณ,การอบรมด/านวรรณกรรม เร่ืองการอบรม
การคิดเชิงวิเคราะห,โดยการใช/วรรณกรรม ในปKการศึกษา 2562 จัดโดยสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 
      3. การวิเคราะห,ระบบข/อความ อาจารย,ผู/สอนเคยมีประสบการณ,การเรียนในรายวิชาดังกลBาวในระดับ 
ปริญญาเอกและประสบการณ,การทำวิจัยในวรรณกรรมด/าน Critical Discourse Analysis 
      4. รายวิชาภาษาศาสตร,เบ้ืองต/น และวิชาสัทศาสตร,และสัทวิทยาเบ้ืองต/น อาจารย,ผู/สอนสำเร็จ
การศึกษาโดยตรงในระดับปริญญาโทสาขาวิชาภาษาศาสตร, และกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกด/าน
ภาษาศาสตร,และมีประสบการณ,วิจัยด/านภาษาศาสตร, 
      5. รายวิชาการแปลภาษาอังกฤษเป%นภาษาไทย อาจารย,ผู/สอนมีประสบการณ,แปลงานวิชาการท่ี
หลากหลายมากกวBา 8 ปK 
      6. รายวิชาการส่ือสารระหวBางวัฒนธรรม อาจารย,ผู/สอนเคยเดินทางไปศึกษาและแลกเปล่ียนกับ
อาจารย,และชาวตBางชาติในตBางประเทศ และมีเพ่ือนและเครือขBายชาวตBางชาติท้ังในและตBางประเทศ 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา 

                เน่ืองจากในภาคการศึกษาท่ี 2 ปKการศึกษา 2564 มีอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 1 ทBาน ได/แกB  
          อาจารย,กฤติมา จรรยาเพศ ได/แสดงความประสงค,ขอไปเป́ดหลักสูตรใหมBและขอสอนวิชาเอกน/อยลง 
          แตBขอสอนวิชาศึกษาท่ัวไปแทนในระหวBางรBางหลักสูตรใหมB ประธานหลักสูตรได/หารือกับกรรมการหลักสูตร 
          ในท่ีประชุมกBอนเป́ดภาคเรียนถึงป]ญหาในการสอนกลุBมวิชาวาทกรรมวิเคราะห,และกลุBมวิชาวรรณกรรม โดย 
          ได/สอบถามกรรมการบริหารทBานใดท่ีสามารถสอนได/ ผลท่ีเกิดข้ึนพบวBาอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรท่ีเหลือ 
          ไมBถนัดและไมBสามารถสอนในสองกลุBมวิชาดังกลBาวได/ ดังน้ันประธานหลักสูตร อาจารย,อานันท,นิตย, มโนรมย, 
          จึงต/องรับผิดชอบสอนในรายวิชาวิชาวาทกรรมวิเคราะห,และวิชาวรรณกรรมรBวมสมัยแทนอาจารย, 
          กฤติมา จรรยาเพศ ซ่ึงสBงผลให/ตนเองต/องสอนช้ันปKท่ี 3 จำนวน 3 รายวิชารวมวิชาอ่ืนท่ีตนเองถนัด 
          และอาจารย,มนันยา โพธิราชารับผิดชอบวิชาวรรณกรรมเบ้ืองต/นแทนอาจารย,กฤติมา จรรยาเพศ    
          นอกเหนือจากวิชาท่ีตนเองถนัดและมีความเช่ียวชาญ ป]ญหาท่ีเกิดข้ึนทำให/อาจารย,อานันท,นิตย, มโนรมย, 
          และอาจารย,มนันยา โพธิราขาต/องใช/เวลาในการเตรียมสอนมากข้ึนเน่ืองจากเป%นรายวิชาท่ีตนเองยังไมB  
          เช่ียวชาญนัก  
                นอกจากน้ันอาจารย,ประจำหลักสูตรรBวมวิพากษ, มคอ.5 มคอ.6 ในแตBละรายวิชา เพ่ือวิเคราะห,จุดอBอน  
          จุดด/อยของการประเมินผู/เรียน เพ่ือนำไปสูBการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการประเมินผู/เรียน เพ่ือให/สามารถ 
          วัดผลการเรียนรู/ท่ีต/องการในรูปแบบท่ีเหมาะสมและหลากหลายได/อยBางแท/จริง และจัดทำมคอ.7 ตามลำดับ  
          นอกจากน้ันหลักสูตร มีการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานการเรียนการสอนในหลักสูตรทุกปK เพ่ือ 
          ติดตามผลการดำเนินงานตามกรอบคุณวุฒิตามกรอบอุดมศึกษาแหBงชาติ และได/ประชุมหารือติดตามผล 
          หลังจากน้ัน 
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• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

                 หลังจากท่ีได/เป́ดการเรียนการสอนในภาคการศึกษา 1 และ 2 ปKการศึกษา 2564 จากการสำรวจ 

         ข/อร/องเรียนของนักศึกษาพบวBา นักศึกษาเขียนข/อเสนอแนะวBา อาจารย, 1 ทBานสอนในช้ันปKเดียวกันถึง             

         3 รายวิชา หลังจากทราบข/อเสนอแนะจากนักศึกษา หลักสูตรได/ประชุมหารือรBวมกัน โดยวางแผนและเสนอ 

         ท่ีประชุมกรรมการบริหารคณะขออัตรากำลังเพ่ิมเพ่ือมาทดแทนอาจารย,ท่ีจะย/ายไปทำหลักสูตรใหมB โดยเน/น  

         ผู/ท่ีมีประสบการณ,สอนวิชาภาษาศาสตร,และวิชาวรรณกรรมได/ ผลท่ีเกิดข้ึนพบวBาในชBวงกBอนป́ดภาค 

         การศึกษา 2564 หลักสูตรได/รับอาจารย,ใหมBจำนวน 1 ทBานท่ีสำเร็จการศึกษาจากตBางประเทศและมี 

         ประสบการณ,การเรียนการสอนและสามารถสอนในกลุBมวิชาภาษาศาสตร, วาทกรรมวิเคราะห,และวรรณกรรม 

         ได/ในปKการศึกษา 2565            

 

5.2-2 การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรูD (มคอ.3 และ มคอ.4) และการจัดการเรียน            

การสอน   

เปdาหมายเชิงปริมาณ จำนวน 20 รายวิชา อาจารย,ท่ีสอนทุกคนมีศักยภาพ 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ อาจารย,ทุกคนได/จัดทำ มคอ.3 ตามระบบและกลไก โดยนักศึกษามีการประเมินความพึง

พอใจตBออาจารย,ในระดับดี 

• ระบบกลไก/กระบวนการ  

               1. อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำแผนการเรียนการสอน มคอ.2 มา 

                  พิจารณาแผนการสอนเป%นรายภาคการศึกษา  

                  1.1 แตBงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรรBวมด/วย  

                  1.2 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือพิจารณาแผนการเรียนการสอนตามรายภาค       

                       การศึกษา  

                  1.3 จัดทำการแก/ไข ปรับปรุง แผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา  

                2. กำหนดอาจารย,ผู/สอน  

                  2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู/สอน และกำหนดรายช่ืออาจารย, 

                       ผู/สอนประจำรายวิชา  

                  2.2 เสนอรายช่ืออาจารย,ผู/สอนแตBละรายวิชา  

                3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาแผนการเรียนการสอนและอาจารย,ผู/สอน  

                  3.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมัติแผนการสอนรายวิชาและอาจารย, 

                       ผู/สอน  

                  3.2 ประกาศตารางการจัดการเรียนสอนตามระบบของมหาวิทยาลัยนครพนม  

                4. ผู/สอนการจัดทำแผนการเรียนรู/ มคอ.3 ให/แล/วเสร็จกBอนเป́ดการเรียนการสอนภายใน 1 เดือน และ 
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                   เสนอตBออาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร และคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ซ่ึงรายวิชาใดท่ีสามารถ 

                   บูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและ 

                   วัฒนธรรม 

                5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาวิพากษ, มคอ.3 ให/สอดคล/องกับ Curriculum mapping  

                   ตาม มคอ. 2      

                   5.1 ผู/สอนปรับแก/ไขตามข/อเสนอแนะของกรรมการบริหารหลักสูตร 

                   5.2 คณะกรรมการกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาอนุมัติ มคอ.3 รายวิชาเป́ดการเรียนการสอน 

                        ทุกรายวิชารวมท้ังรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการ 

                        ทางสังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

                6. อาจารย,ผู/สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามท่ีกำหนดใน มอค.3 

                    6.1 อาจารย,ผู/สอนจัดการเรียนการสอนตามท่ีกำหนดใน มคอ.3  

                    6.2 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผBานระบบออนไลน,  

                         มหาวิทยาลัยนครพนม 

               7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินกระบวนการกำหนดผู/สอน กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการ 

                  จัดทำแผนการเรียนรู/ มคอ.3  

                   7.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประเมินกระบวนการกำหนดผู/สอน กำกับติดตาม และตรวจสอบ 

                        การจัดทำแผนการเรียนรู/ มคอ.3 โดยใช/แบบสอบถาม/และระบบออนไลน,ของมหาวิทยาลัย  

                   7.2 ประชุมหารือ เร่ืองผลการประเมินท่ีได/จากแบบสอบถาม/และระบบออนไลน,ของมหาวิทยาลัย 

                        นครพนม  

               8. มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการกำหนดผู/สอนตามผลการประเมิน  

                   8.1 นำผลท่ีได/จากการประเมินมาปรับปรุงแก/ไข เข/าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

                   8.2 จัดทำการปรับปรุงกระบวนการกำหนดผู/สอน  

               9. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงท่ีดี กระบวนการกำหนดผู/สอนอยBางชัดเจนเป%นรูปธรรม  

                   9.1 อาจารย,มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือรายงานผลการพัฒนาปรับปรุง 

                        กระบวนการกำหนดผู/สอน  

                   9.2 แสดงผลการปรับปรุงแก/ไขท่ีดี  

              10. มีแนวทางการปฏิบัติท่ีดีของกระบวนการกำหนดผู/สอน การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ 

                   แผนการเรียนรู/โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ,  

                   10.1 คณะกรรมการบริหารฯ จัดประชุม เร่ือง ระบบการกำหนดผู/สอน การกำกับ ติดตาม และ  

                          ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู/ มคอ.3 

                   10.2 นำผลท่ีได/จากการประชุมไปกำหนดแนวปฏิบัติ 
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• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา 

               พบวBา หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการพัฒนาระบบและกลไก ดังน้ี  

               1. หลักสูตรได/มีการวางแผนปรับปรุง เปล่ียนแปลง เพ่ือพัฒนาหลักสูตรให/สอดคล/องกับสถานการณ,ทาง    
           เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสถานการณ,โรคอุบัติใหมBท่ีสBงผลกระทบตBอการเรียนการสอนในหลักสูตร    
           ตลอดระยะเวลา 2 ปKท่ีผBานมา สภาพป]ญหาการเรียนและบรรยากาศท้ังตัวผู/เรียนและห/องเรียนออนไลน, 
           และออนไซต,ในบางโอกาสท่ีเปล่ียนแปลงตลอดเวลา โดยหลักสูตรยังคงมุBงเน/นการพัฒนาทักษะทาง      
           ภาษาอังกฤษของผู/เรียนใช/วิธีทำงานเป%นทีม การมีสBวนรBวมกับเพ่ือน การเรียนรู/แบบใช/โครงการ การทำงาน  
           รBวมกับชุมชน ผู/ประกอบการ และหนBวยงานองค,กรอ่ืนๆ เสริมความรู/ ความสามารถในการใช/เทคโนโลยี  
           นวัตกรรม ส่ือดิจิทัลให/มากย่ิงข้ึน การเขียนงานวิชาการและงานวิจัย ทำให/นักศึกษาได/รู/จักการคิด วิเคราะห,  
           หาป]ญหาวิจัยในบริบทท่ีใกล/ตัว เกิดทักษะการเรียนรู/เกิดเครือขBายทางวิชาการท้ังภายในและภายนอก 
           มหาวิทยาลัย รู/จักการทำงานให/กับชุมชน ถือเป%นการปลูกฝ]งจิตสำนึกการรับใช/สังคมได/อยBางดี นักศึกษา   
           เรียนรู/ได/ตลอดเวลาและในสถานท่ีใดก็ได/ เกิดทักษะองค,โดยผู/สอนมีหน/าท่ีเป%นผู/อำนวยความสะดวกให/เกิด 
           การเรียนรู/ และสนับสนุนการเรียนรู/  

                2. วางแผนการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาท่ีกำหนดทุกๆ 5 ปK หากแตBมีการเปล่ียนแปลง  

           เน้ือหาของหลักสูตรท่ีทางอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรพิจารณาแล/วเห็นวBาชBวยให/หลักสูตรมีคุณภาพมาก 

           ข้ึน ควรทำการบันทึกลงในรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) แตBละปKการศึกษา เพ่ือนำข/อมูล 

           มาใช/ในการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา 5 ปK 

                3. มีการสร/าง/ทบทวนเครือขBายความรBวมมือทางวิชาการท่ีสอดคล/องกับหลักสูตร เพ่ือแลกเปล่ียน  

           แนวความคิดในการบริหารจัดการหลักสูตร 

                4. จัดหาและจัดสรรทุนเพ่ือปรับปรุงป]จจัยสนับสนุน การเรียนการสอนให/มีความทันสมัยและมี 

           ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

                5. มีการประเมินและรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรทุกปK เพ่ือติดตามผลการดำเนินงาน เพ่ือ  

           นำมาปรับปรุงให/มีความทันสมัยตามความก/าวหน/าของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

- การประเมินผลการเรียนรูDตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

     มีระบบการประเมินผลการเรียนรู/ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาจารย,ผู/รับผิดชอบรายวิชาดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ (Authentic 

assessment) การเรียนรู/ตามท่ีระบุใน มคอ.3 ตลอดจนป]ญหาอุปสรรคเก่ียวกับการประเมินผู/เรียน โดยใช/

วิธีการใช/แบบประเมิน จากน้ันนำมาจัดทำเป%น มคอ.5 และ มคอ.6 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ

อาจารย,ประจำหลักสูตร รBวมวิพากษ, มคอ.5 มคอ.6 ในแตBละรายวิชา เพ่ือวิเคราะห,จุดอBอน จุดด/อย ของ

การประเมินผู/เรียน เพ่ือนำไปสูBการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการประเมินผู/เรียน เพ่ือให/สามารถวัดผลการ

เรียนรู/ท่ีต/องการได/อยBางแท/จริง และจัดทำมคอ.7 ตามลำดับ 

                หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษมีการจัดทำการทวนสอบในภาคการศึกษา จำนวน   

           5 รายวิชาจากจำนวนท้ังหมด 20 รายวิชา ซ่ึงคิดเป%นร/อยละ 25 จากจำนวนรายวิชาในหลักสูตรท่ีปรับปรุง 
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           เป́ดการเรียนการสอนในปKการศึกษา 2564 ท่ีระบุไว/ใน มคอ.2 จำนวนท่ีหลักสูตรทวนสอบจำนวนท้ังส้ิน 5   

           รายวิชา ดังน้ี 1) สัทศาสตร,และสัทวิทยาเบ้ืองต/น รหัสวิชา 30117302, 2) การอBานภาษาอังกฤษเชิง 

           วิเคราะห, รหัสวิชา 30117204, 3) ทักษะการอBานภาษาอังกฤษ 30117203, 4) วรรณคดีภาษาอังกฤษ 

           เบ้ืองต/น รหัสวิชา 30117378 และ 5) วรรณกรรมรBวมสมัย รหัสวิชา 30117307  

                ผลการทวนสอบของท้ัง 5 วิชามีรายละเอียดท่ีต/องปรับปรุง ในด/านมาตรฐานการเรียนรู/ท้ัง 5 ด/าน มี 

           ความสอดคล/องกัน มีข/อเสนอแนะคือด/านทักษะการคิดวิเคราะห,ตัวเลข การส่ือสารและการใช/เทคโนโลยี 

           สารสนเทศไมBต/องใสBใน มคอ.3 เน่ืองจากไมBมีการวัดผลใน มคอ.2 โดยมีผลการทวนสอบดังน้ี มคอ.2 ใน 

           รายวิชาทักษะการอBานภาษาอังกฤษ ควรระบุมาตรฐานผลการเรียนรู/ให/สอดคล/องชัดเจนตาม มคอ.2 และ 

           ปรับปรุงรูปแบบ มคอ.3 และ มคอ.5 ให/เป%นไปตามรูปแบบสBวนกลาง รายวิชาการอBานเชิงวิเคราะห, การวัด 

           และประเมินผลสอดคล/องกับท่ีระบุไว/ในมคอ.3 แตBมาตรฐานผลการเรียนรู/ท่ีระบุใน มคอ.3 ไมBตรงกับท่ีระบุ 

           ไว/ใน มคอ.2 ให/เป%นไปตามรูปแบบสBวนกลาง วิชาสัทศาสตร,และสัทวิทยาเบ้ืองต/น เน้ือหาวิชามีการกำหนด 

           วัตถุประสงค,ให/ครอบคลุมคำอธิบายรายวิชา เน้ือหาสBวนใหญBมีความสอดคล/องกับแผนการสอน ปรับ 

           รูปแบบ มคอ.3 ให/เป%นไปตามสBวนกลาง รายวิชาวรรณกรรมรBวมสมัย ระบุมาตรฐานผลการเรียนรู/ให/ 

           สอดคล/องกับท่ีระบุไว/ในมคอ.2 ระบุจุดดำจุดขาว 1 ข/อ แตBในมคอ.3 ระบุ 2 ข/อ ในด/านความสอดคล/องของ  

           เน้ือหา วิธีการสอน การประเมินผลตามมาตรฐานผลการเรียนรู/จากข/อมูลท่ีระบุใน มคอ.3 และ มคอ.5 ของ  

           รายวิชา พบวBามีความสอดคล/องครบถ/วน 

                ผลความพึงพอใจผลการเรียนรู/และกรอบมาตรฐานอุดมศึกษาแหBงชาติ เทBากับ 4.66  

 

- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูDของนักศึกษา 

               มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษาโดยการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของ  

          นักศึกษาจากนักศึกษาโดยตรงและเคร่ืองมือประเมินนักศึกษาท่ีมีความหลากหลายตามท่ีกำหนดไว/ใน       

          มคอ.3 ของแตBละรายวิชา  

      

- การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอน และประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7) 

               คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกำกับประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร    

           โดยนำ มคอ.5 มาวิพากษ,รBวมกันเพ่ือนำมาจัดทำเป%นรายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7) เพ่ือ 

           ปรับการเรียนการสอนในปKการศึกษาตBอไป    

 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

     หลักสูตรจะนำผลท่ีเกิดข้ึนท้ังหมดจากการบริหารหลักสูตรในปKการศึกษา 2563 นำมาปรับปรุงในปK

การศึกษา 2564 โดยหลักสูตรได/นำผลจากข/อเสนอแนะท่ีระบุไว/ในมคอ.5 หลังจากการทวนสอบไปปรับใช/

ใน มคอ.3 ของปKการศึกษา 2564 ดังน้ี 
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      หลักสูตรได/มีการประชุมปรึกษากันเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรรายวิชาท่ีดีอยูBแล/วให/ดีย่ิงข้ึน ตาม มคอ.1 โดย

ปรับเพ่ิม เน้ือหา และวิธีการสอนท่ีทันสมัยในบางรายวิชาให/ดีย่ิงข้ึน เพ่ือให/ผู/เรียนได/รับความรู/ และทันตBอ

เหตุการณ,โลกป]จจุบัน โดยในปKการศึกษา 2564 โดยหลักสูตรได/นำผลจากข/อเสนอแนะท่ีระบุไว/ในมคอ. 5 

หลังจากการทวนสอบไปปรับใช/ใน มคอ. 3 ของปKการศึกษา 2563 ดังน้ี 

     ในปKการศึกษา 2564 หลักสูตรได/มีการประชุมปรึกษากันเพ่ือพิจารณารายวิชาท่ีสามารถบูรณาการ

รBวมกับบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแกBชุมชนมากกวBา 2 วิชาได/แกB ทักษะการนำเสนอด/วย

ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน ภาษาอังกฤษศึกษาในชุมชน เม่ือเปรียบเทียบกับปKการศึกษา 

2563 และการบูรณาการรBวมกับการวิจัยมีรายวิชาจำนวน 2 วิชาได/แกB วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทBองเท่ียว

และ วิชาวิจัยในภาษาอังกฤษและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ เม่ือเปรียบเทียบกับปKการศึกษา 2563 ท่ีผBานมา

พบวBามีการบูรณาการรBวมกับการวิจัยมีเพียงจำนวน 1 รายวิชาเทBาน้ัน 

 

5.2-3 การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม 

และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม   

เปdาหมายเชิงปริมาณ มีการบูรณาการการเรียนการสอนอยBางน/อย 3 รายวิชาบูรณาการครบท้ัง 3 ด/าน  

เปdาหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาสามารถเผยแพรBผลงานทางวิชาการเน่ืองมาจากกระบวนการบูรณาการเรียนการ

สอนได/ 

• ระบบกลไก/กระบวนการ 

               1. อาจารย,ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำแผนการเรียนการสอน (มคอ.2) มา   

                  พิจารณาแผนการสอนเป%นรายภาคการศึกษา  

                  1.1 แตBงต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร โดยมีอาจารย,ประจำหลักสูตรรBวมด/วย  

                  1.2 ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาแผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา  

                  1.3 จัดทำการแก/ไข ปรับปรุง แผนการเรียนการสอนตามรายภาคการศึกษา  

               2. กำหนดอาจารย,ผู/สอนให/ตรงกับคุณวุฒิและความเช่ียวชาญของผู/สอน  

                  2.1 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณากำหนดคุณสมบัติของผู/สอน และกำหนดรายช่ืออาจารย,  

                       ผู/สอนประจำรายวิชา  

                  2.2 จัดประชุมและเสนอรายช่ืออาจารย,ผู/สอนแตBละรายวิชา  

              3. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแผนการเรียนการสอนและอาจารย,ผู/สอน  

                 3.1 พิจารณาอนุมัติแผนการสอนรายวิชาและอาจารย,ผู/สอน  

                 3.2 ประกาศตารางการจัดการเรียนสอนตามระบบของมหาวิทยาลัยนครพนม  
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           4. ผู/สอนการจัดทำแผนการเรียนรู/ มคอ.3 ให/แล/วเสร็จกBอนเป́ดการเรียนการสอน 1 เดือน และเสนอตBอ  

              อาจารย,ประจำหลักสูตร ซ่ึงรายวิชาใดท่ีสามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการ   

              วิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

          5. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาวิพากษ, มคอ.3 ให/สอดคล/องกับ มคอ.2 

              5.1 ผู/สอนปรับแก/ไขตามข/อเสนอแนะของกรรมการ 

              5.2 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาอนุมัติ มคอ.3 รายวิชาเป́ดการเรียนการสอนทุกรายวิชา 

                   รวมท้ังรายวิชาท่ีสามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม และ 

                   การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

          6. อาจารย,ผู/สอนดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามท่ีกำหนดใน มคอ.3  

             6.1 อาจารย,ผู/สอนจัดการเรียนการสอนตามท่ีกำหนดใน มคอ.3  

             6.2 นักศึกษาประเมินความพึงพอใจกระบวนการจัดการเรียนการสอน ผBานระบบออนไลน, มหาวิทยาลัย 

                  นครพนม 

          7. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการกำหนดผู/สอน กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการ 

             จัดทำแผนการเรียนรู/ มคอ.3  

             7.1 อาจารย,ประจำหลักสูตรประเมินกระบวนการกำหนดผู/สอน กำกับติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ 

                  แผนการเรียนรู/ มคอ.3 โดยใช/แบบสอบถาม/และระบบออนไลน,ของมหาวิทยาลัยนครพนม  

             7.2 ประชุมหารือ เร่ืองผลการประเมินท่ีได/จากแบบสอบถาม/และระบบออนไลน,ของมหาวิทยาลัย 

                  นครพนม  

          8. มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการกำหนดผู/สอนตามผลการประเมิน  

             8.1 นำผลท่ีได/จากการประเมินมาปรับปรุงแก/ไข เข/าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

             8.2 จัดทำการปรับปรุงกระบวนการกำหนดผู/สอน  

          9. มีการรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงท่ีดี กระบวนการกำหนดผู/สอนอยBางชัดเจนเป%นรูปธรรม  

             9.1 อาจารย,มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือรายงานผลการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการ 

                  กำหนดผู/สอน  

             9.2 แสดงผลการปรับปรุงแก/ไขท่ีดี  

          10. มีแนวทางการปฏิบัติท่ีดีของกระบวนการกำหนดผู/สอน การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ 

               แผนการเรียนรู/โดยมีหลักฐานเชิงประจักษ,  

             10.1 อาจารย,ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารฯ จัดประชุมเร่ือง ระบบการกำหนดผู/สอน การ  

                    กำกับ ติดตาม และ ตรวจสอบการจัดทำแผนการเรียนรู/ มคอ.3  

             10.2 นำผลท่ีได/จากการประชุมไปกำหนดแนวปฏิบัติ  
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• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

     ในปKการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการจัดการเรียนการสอน

จำนวน 4 รายวิชาด/านบูรณาการ วิจัยและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แบBงออกเป%น 2 ด/านได/แกB 1) ด/านการ

ผลิตส่ือ และ 2) ด/านการสBงเสริมการทBองเท่ียว ดังน้ี  

     1) ด/านการผลิตส่ือ มีจำนวน 2 รายวิชา ได/แกB วิชาภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน และวิชาภาษาอังกฤษ

ศึกษาในชุมชน ในรายวิชาภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน และวิชาภาษาอังกฤษศึกษาในชุมชน อาจารย,ผู/สอน

อาจารย,มนันยา โพธิราชา และอาจารย,อานันท,นิตย, มโนรมย, ได/บูรณาการการเรียนการสอนแบบศึกษา

ข/อมูลเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนจริงในสังคมโลกจริงโดยใช/วีการสอนแบบ Project-based learning โดยผู/สอนได/

มอบหมายให/นักศึกษาทำผลงานในการนำเสนอ การประชาสัมพันธ,ในรูปแบบ Facebook page โปรโมท

สินค/า OTOP รวมถึงสามารถออกแบบผลิตภัณฑ,ของกลุBมตนเอง วิดิโอแนะนำการทBองเท่ียวแบบโฮมสเตย,

ในท/องถ่ินโดยใช/ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยผู/สอนได/บูรณาการการเรียนการสอนรBวมกับ โครงการ

บริการวิชาการแกBสังคมท่ีบูรณาการกับการเรียนการสอน การวิจัยและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมระดับ

ปริญญาตรี: การยกระดับโฮมสเตย,บ/านนาจอก ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนมเพ่ือสBงเสริม

การทBองเท่ียวชุมชน ระหวBางวันท่ี 20 มกราคม – 30 กรกฎาคม 2565  

     2) ด/านการสBงเสริมการทBองเท่ียว ได/แกBวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทBองเท่ียวและทักษะการนำเสนอด/วย 

          ภาษาอังกฤษ 

               1. วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทBองเท่ียว หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได/นำผลการ 

          ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการรBวมกับรายวิชาษาอังกฤษเพ่ือการทBองเท่ียวแบบ         

          Project-based learning ในภาคการศึกษาท่ี 1 ปKการศึกษา 2563 ซ่ึงรายวิชาน้ีผู/สอนได/ตBอยอดความรู/จาก 

          งานวิจัยของอาจารย,อานันท,นิตย, มโนรมย, เพ่ือพัฒนาส่ือการสอนในการเรียนการสอนเร่ือง “การออกแบบ 

          เน้ือหาการสอนบนฐานแนวคิดด/านผลลัพธ,การเรียนรู/ทางการศึกษาสำหรับ รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ 

          วัตถุประสงค,ด/านทBองเท่ียวของมหาวิทยาลัยนครพนม” ไปใช/ในปKการศึกษา 2564 โดยได/ออกแบบ 

          คำอธิบายรายวิชาเป%น Content-based learning and Project-based learning ผBานทฤษฎีการเรียนรู/  

          Experiential Learning เพ่ิมชBองทางการเรียนรู/ในลักษณะ ศึกษาข/อมูลในแหลBงเรียนรู/จริงอาทิ  

          พระธาตุพนม แมBน้ำโขง กลุBมชาติพันธ, เป%นต/น เพ่ือให/ตรงกับสาระของรายวิชามากท่ีสุด เน/นการฝ¼กปฏิบัติ 

          และนอกเหนือจากการเรียนรู/แบบ Scaffolding ในห/องเรียนออนไลน, ผู/สอนให/ความรู/ คำศัพท, เน้ือหา  

          ทำแบบทดสอบ ไวยากรณ,ท่ีจำเป%น รูปแบบบทสนทนา การเขียนสคริปต,บรรยายมัคคุเทศก,ของแหลBง 

          ทBองเท่ียวในจังหวัดนครพนม ผู/เรียนสามารถประยุกต,บทเรียนดังกลBาวได/ท้ังแบบเด่ียวและแบบกลุBม ให/ 

          นักศึกษาสามารถเข/าถึงแหลBงทBองเท่ียว ได/สัมผัสกับประสบการณ,ตรงในบริบทการทBองเท่ียวจริง โดยหลัง  

          มิดเทอมมีการบูรณาการรBวมกับการวิจัยให/กับนักศึกษาช้ันปKท่ี 2 ในภาคการศึกษาท่ี 1/2564 วัดและ 



 

 

64 

ตัวบFงช้ี ผลการดำเนินงาน 

          ประเมินผลท้ังทักษะ Hard Skills และ Soft skills ด/วยวิธีวัดโดยใช/ Outcome-based Education (OBE)  

          จากการ Focus group interview, การใช/ Diary Log, ใช/ข/อสอบ Pre-test and Post-test ประกอบไป 

          ด/วย 3 แบบได/แกB 1) บทสนทนาระหวBางนักทBองเท่ียวกับมัคคุเทศก, (Sentence completion),                 

          2) การแนะนำตัวของมัคคุเทศก, (Self-introduction of a Tour Guide) และ 3) การบรรยายมัคคุเทศก,  

          (Describing a Tour Guide) 

                2.  วิชาการนำเสนอด/วยภาษาอังกฤษ อาจารย,พัฒนพงศ, ติระ ได/ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี 

          หลากหลายให/นักศึกษาเข/ารBวมโครงการออมสินยุวพัฒน,รักษ,ถ่ิน ฝ¼กการนำเสนอแหลBงทBองเท่ียวชุมชน        

          การแปลข/อมูลภาษาไทยเป%นภาษาอังกฤษเพ่ือการประชาสัมพันธ,ในเพจโฮมสเตย,บ/านนาจอกภาษาอังกฤษ  

          การออกแบบนำเสนอวิดิโอและปากเปลBาท่ีพักได/นBาสนใจและเป%นการสร/างความม่ันใจและเช่ียวชาญในการ 

          ใช/ภาษาอังกฤษให/กับนักศึกษาเกิดการฝ¼กฝนและเพ่ิมทักษะการใช/ภาษาอังกฤษให/มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา            

               1) ดDานการผลิตส่ือ 

               ผลท่ีเกิดข้ึนหลัง พบวBา นักศึกษาสามารถส่ือสารโดยใช/ภาษาอังกฤษและสามารถส่ือสารภาษาอังกฤษใน 

          ระดับเบ้ืองต/นโดยบูรณาการรBวมกับวิชาทักษะการนำเสนองานด/วยภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาอังกฤษใน 

          ส่ือมวลชน เพ่ือศึกษาภาษาอังกฤษเก่ียวกับคำศัพท,อาหารเวียดนาม ท่ีพัก ราคา การออกแบบโลโก/ แปลงผัก 

          เกษตรสวนออร,แกนิคสมุนไพร คำศัพท,เก่ียวกับการทBองเท่ียวเชิงเกษตรประวัติศาสตร,และวัฒนธรรมชาว 

          ไทยและชาวเวียดนามท้ังภาษาไทยและเป%นภาษาอังกฤษ การส่ือสารระหวBางยุวมัคคุเทศก,กับนักทBองเท่ียว  

          และการทำส่ือประชาสัมพันธ,ท่ีพักโฮมสเตย,บ/านนาจากผBานส่ือโซเชียลมีเดียตBางๆ ให/กับนักทBองเท่ียวท้ังชาว 

          ไทยและชาวตBางชาติ หลักสูตรได/มีการจัดทำ มคอ.3 แล/วเสร็จกBอนเป́ดการเรียนการสอน 1 เดือน และเสนอ 

          ตBออาจารย,ประจำหลักสูตร ซ่ึงรายวิชาใดท่ีสามารถบูรณาการเรียนการสอนรวมกับการวิจัย การบริการ 

          วิชาการทางสังคม และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

              ในการออกแบบกิจกรรมประชาสัมพันธ,โฮมสเตย,เป%นภาษาอังกฤษ และฝ¼กบรรยายท่ีพักในชุมชนของ 

          ตนเอง พบวBานักศึกษาชอบวิธีการเรียนแบบสัมผัสแหลBงทBองเท่ียวจริงในโฮมสเตย,บ/านนาจอกกับเพ่ือนใหมB 

          จากสาขาตBางๆ และส่ิงแวดล/อมใหมBๆ เพ่ือให/เกิดจินตนาการและสัมผัสแหลBงท่ีพักจริง ได/เรียนรู/คำศัพท,ท่ีจะ  

          ใช/ในการนำเสนอใหมBๆ นักศึกษาในชBวงแรกจะมีความเขินอาย หลังจากได/ทดลองฝ¼กบรรยายในสถานท่ีจริง  

          จะมีความกล/าแสดงออกมากกวBาเดิม 

               2) ดDานการสFงเสริมการทFองเท่ียว 

               ผลท่ีเกิดข้ึนพบวBา ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทBองเท่ียว ผู/เรียนมีความรู/หลังเรียนเพ่ิมข้ึนกวBากBอน  

          เรียนโดยเฉพาะด/านคำศัพท, ไวยากรณ,พ้ืนฐานท่ีจำเป%น การเขียนบทบรรยายอยBางงBาย และการบรรยาย   

          แหลBงทBองเท่ียวในจังหวัดนครพนมท่ีเป%นทางการ โดยมีการพัฒนาท้ังสามด/าน คะแนนเฉล่ีย  = 55.53    

          S.D. = 31.80 นอกจากน้ันผู/เรียนได/เรียนรู/การแก/ป]ญหาเฉพาะหน/า (Problem-solving Skills) ในฐานะ  

C
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          เป%นมัคคุเทศก,ขณะปฏิบัติงานทัวร,ผBานสถานการณ,จำลอง รู/สึกต่ืนเต/น สามารถเรียนรู/วิธีการรับมือกับป]ญหา  

          จากงBายไปยากท่ีพบเจอในสถานการณ,โรคระบาดและสถานการณ,โลกได/ดี และรู/จักการวางแผนทำงานของ  

          ตนเองและการทำงานเป%นกลุBม การแก/ป]ญหาเฉพาะหน/า (Problem-solving skills) การโต/ตอบกับ  

          นักทBองเท่ียว สคริปต,การบรรยายส้ันๆ และทราบหลักปฏิบัติตนเบ้ืองต/นในการเป%นมัคคุเทศก,ได/    

               ดังน้ันจะเห็นได/วBาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการทBองเท่ียวจากเดิมปKการศึกษา 2563 เน/นการเรียนการสอน 

          แบบ Role-plays การบรรยายมัคคุเทศก,ในหอประชุม และผู/เรียนประยุกต,เน้ือหาโดยออกมาทำกิจกรรม  

          สอนคำศัพท,ให/กับน/องนักเรียนมัธยมปลาย เกิดความรู/ ความต่ืนเต/น สนุกสนานท้ังพ่ีน/อง แตBในปKการศึกษา   

          2564 มีการยกระดับความรู/และความสามารถของผู/เรียนให/สูงข้ึน ผู/เรียนสามารถบรรยายข/อมูลมัคคุเทศก,  

          ของแหลBงทBองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงและอัตลักษณ,ของจังหวัดนครพนม สัมผัสแหลBงทBองเท่ียวจริงในบางโอกาส   

          เกิดองค,ความรู/เพ่ือตอบความต/องการของผู/ประกอบการเพ่ือรองรับการฝ¼กสหกิจศึกษาและการฝ¼กงานใน 

          สถานประกอบการ และการทำงานจริงในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา      

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

      ด/านการผลิตส่ือจากการจัดโครงการบริการวิชาการสูBสังคมกับบ/านนาจอก หลักสูตรพบวBาการจัด

โครงการชุมชนให/การตอบรับดี นักศึกษาได/เรียนรู/สังคมชนบทท่ีใกล/ตัว เรียนรู/ประวัติศาสตร, กสิกรรม และ

วัฒนธรรมของคนไทยเช้ือสายเวียดนาม การเรียนรู/วิธีการเขียนสคริปต,เพจส้ันๆในการประชาสัมพันธ, และ

การทำงานเข/ากับชุมชน โดยหลักสูตรได/นำผลการจัดกิจกรรมดังกลBาวเข/าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร ในการพัฒนาและปรับปรุงเน้ือหาให/เป%นงานวิจัยเพ่ือแก/ป]ญหาการพัฒนาทักษะการส่ือสาร

ภาษาอังกฤษผBานรายวิชาอ่ืนท่ีไมBซ้ำในปKการศึกษา 2564 ในระยะตBอไป และเพ่ือให/เกิดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษกBอให/เกิดความย่ังยืนตBอไป 

      ด/านการสBงเสริมการทBองเท่ียวบริเวณวัดพระธาตุพนม จ. นครพนม เป%นการสร/างจิตสำนึกให/กับผู/เรียน

ในด/านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม การฝ¼กให/ข/อมูลแกBนักทBองเท่ียวลดการเรียนในระบบออนไลน, เพ่ิมการ

เรียนรู/ในสถานท่ีจริงมากย่ิงข้ึน ซ่ึงจากการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการวิจัยดังกลBาวใน

รูปแบบ Cooperative Learning, Scaffolding, and Experiential Learning แล/วผู/เรียนยังได/รับความรู/

ภาษาอังกฤษ Hard skills แล/วยังได/เสริมทักษะ Soft skills ดังน้ันในปKการศึกษา 2565 หลักสูตรมีแผนท่ี

ปรับกระบวนการสอนในรายวิชาการอBานเชิงวิเคราะห,รายวิชาการเขียนระดับประโยคและยBอหน/า และ

รายวิชาเร่ืองส้ัน ให/มีความทันสมัยและสBงเสริมผู/เรียนพัฒนาทักษะการเรียนเพ่ือให/สอดคล/องกับการเรียนใน

ศตวรรษท่ี 21 ให/ย่ังยืนตBอไป 
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ตัวบFงช้ีท่ี  5.3  การประเมินผูDเรียน 

5.3-1  การประเมินผลการเรียนรูDตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหFงชาติ   

เปdาหมายเชิงปริมาณ ทุกรายวิชาต/องมีการประเมินตามกรอบ TQF 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ ทุกรายวิชามีเคร่ืองมือประเมินและวิธีการประเมินท่ีเท่ียงตรงตรวจสอบได/  

• ระบบกลไก/กระบวนการ  

               1. อาจารย,ประจำหลักสูตรประชุม พิจารณาแบบประเมินการเรียนรู/ตามกรอบมาตรฐาน TQF 

               2. แตBงต้ังคณะกรรมการพิจารณาแบบประเมินการเรียนรู/ตามกรอบ TQF 
                   2.1 คณะกรรมการฯ รBวมวิเคราะห,วัตถุประสงค,ของหลักสูตร  กำหนดเกณฑ,และวิธีการประเมิน 
                   2.2 สร/างเคร่ืองมือเพ่ือในการประเมินคุณภาพ 

              2.3 ประชุมอาจารย,และรับฟ]งผู/แทนนักศึกษาเพ่ือวิพากษ,เกณฑ, วิธีการประเมิน และเคร่ืองมือในการ  
                   ประเมินคุณภาพเพ่ือนำผลไปปรับปรุงและพัฒนาการประเมินผลการเรียนรู/ 

               3. ดำเนินการตามกระบวนการท่ีกำหนด และรายงานผลการประเมิน 

                   3.1  ผู/รับผิดชอบดำเนินการเก็บรวบรวมข/อมูล  

                   3.2 สรุปผลการดำเนินการเก็บรวบรวมข/อมูล  

              3.3 ประเมินผลการเก็บรวบรวมข/อมูล  

              3.4 นำเสนอผลสรุปการเก็บรวบรวมข/อมูล 

               4. คณะกรรมการประเมินผลกระบวนการประเมินผลการเรียนรู/ ตามกรอบ TQF 

                   4.1 พิจารณาแบบประเมินการเรียนรู/ตามกรอบ TQF ติดตาม ตรวจสอบ 

              4.2 ประชุมหารือเร่ืองผลการประเมินท่ีได/จากการเก็บรวบรวม ข/อมูลของแบบประเมิน 

              4.3 ผู/สอนและผู/เรียนรBวมกันวิเคราะห,ผลการประเมิน ข/อมูลสัมฤทธ์ิผลการเรียนรู/ รBวมหาแนวทาง 

                   พัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือให/เกิดการเรียนรู/ท่ีคาดหวังของหลักสูตร 

               5. คณะกรรมการหลักสูตรนำผลการ ประเมินกระบวนการไปปรับปรุงการ ประเมินผลการเรียนรู/ 

              5.1 นำผลท่ีได/จากการประเมินมาปรับปรุงแก/ไข เข/าท่ีประชุม คณะกรรมการหลักสูตร 

              5.2 จัดทำการปรับปรุงกระบวนการพิจารณาแบบประเมินการ เรียนรู/ตามกรอบ TQF 

               6. มีรายงานผลการปรับปรุงการ ประเมินผลการเรียนรู/ตามกรอบ TQF ท่ีซัดเจนเป%นรูปธรรม 

              6.1 อาจารย,มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือรายงานผลจากการเก็บข/อมูลตามแบบ 
                   ประเมินการเรียนรู/ตามกรอบ TQF 
              6.2 แสดงผลการปรับปรุงแก/ไขท่ีดี 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

     การประเมินผลการเรียนรู/ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในปKการศึกษา 2564 พบวBา มีการดำเนินการตาม

ข้ันตอนและกลไกท่ีกำหนดไว/ โดยอาจารย,ประจำหลักสูตรประชุมพิจารณาความสอดคล/องของเคร่ืองมือ

และผู/เช่ียวชาญท่ีใช/ในการประเมินกับมีการประเมินผลการเรียนรู/ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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ระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ มีท้ังหมด 6 ด/าน และในปKการศึกษา 2564 ได/มีการช้ีแจงให/อาจารย,ประจำ

หลักสูตร ผู/สอนทุกทBานได/ดำเนินการช้ีแจงแผนการจัดการเรียนการสอน มคอ.3 และให/มีรายละเอียดเกณฑ,

การวัดและประเมินผลการเรียนรู/ท่ีชัดเจนตามกรอบมาตรฐานคุณภาพท้ัง 6 ด/าน ดังน้ี 

           1. ด/านคุณธรรมจริยธรรม เชBน การสังเกตพฤติกรรมนักศึกษา เป%นต/น 

           2. ด/านความรู/ เชBน แบบทดสอบ แบบประเมินรายงานตBาง ๆ เป%นต/น 

          3. ด/านทักษะทางป]ญญา เชBน แบบประเมินการอภิปราย แบบประเมินรายงานวิเคราะห,กรณีศึกษา  

              เป%นต/น 

          4. ด/านทักษะความสัมพันธ,ระหวBางบุคคลและความรับผิดชอบ เชBน แบบประเมินการทำงานเป%นทีม  

             แบบประเมินกระบวนการกลุBม เป%นต/น 

          5. ด/านทักษะการวิเคราะห,เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช/เทคโนโลยีสารสานเทศ เชBน แบบประเมิน 

             การนำเสนอผลงาน แบบประเมินการนำเสนอบทความทางวิชาการ เป%นต/น   

          6. ด/านทักษะการปฏิบัติ เชBน การเรียนรู/กับผู/ประกอบการในรายวิชาสหกิจศึกษา  

              โดยอาจารย,ประจำหลักสูตรและกรรมการบริหารหลักสูตรมีการกำหนดเกณฑ,การประเมินให/นักศึกษามี 

         สBวนรBวมโดยอาจารย,ผู/สอนในแตBละรายวิชาช้ีแจงเกณฑ,การประเมินและสอบถาม เพ่ือให/นักศึกษาแสดง   

         ความคิดเห็นและเสนอแนะเพ่ิมเติมได/ มีการผลประเมินการเรียนรู/โดยใช/ตามสภาพจริง เชBน ข/อสอบปรนัย  

         อัตนัย การบ/าน งานท่ีมอบหมาย การสังเกตพฤติกรรมของนักศึกษา วัดทักษะการปฏิบัติงานเพ่ือสะท/อนการ 

         ปฏิบัติงานจริง 

        มีการปรับปรุงกระบวนการประเมินผลการเรียนรู/ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ   

   พิจารณารายงานผลการจัดการเรียนการสอน มคอ.5 พร/อมรายงานทวนสอบรายวิชา กรรมการทวนสอบ 

   รายวิชาของหลักสูตร เพ่ือพิจารณาความผิดปกติของคะแนน หรือผลการประเมินการเรียนรู/ของผู/เรียน 

   เป%นไปตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผิดชอบตBอผลการเรียนรู/หลักสูตรสูBรายวิชา (Curriculum  

   mapping)  

         มีการประเมินกระบวนการของการประเมินผลการเรียนรู/ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

   แหBงชาติ โดยอาจารย,ประจำหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร รวบรวมผลการประเมินจาก 

   นักศึกษา อาจารย,ผู/สอนท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มาประชุมเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ 

   บริหารหลักสูตร พบวBา การประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู/ด/านความรู/โดยใช/แบบทดสอบมีบางข/อวัดไมBตรง 

   ตามแผนการเรียน มคอ.3    

 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

     มีระบบการประเมินผลการเรียนรู/ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ โดยเม่ือส้ินสุดการเรียนการสอน

ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อาจารย,ผู/รับผิดชอบรายวิชาดำเนินการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ (Authentic 

assessment) การเรียนรู/ตามท่ีระบุใน มคอ.3 ตลอดจนป]ญหาอุปสรรคเก่ียวกับการประเมินผู/เรียน โดยใช/
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วิธีการใช/แบบประเมิน จากน้ันนำมาจัดทำเป%น มคอ.5 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร และอาจารย,ประจำ

หลักสูตร รBวมวิพากษ, มคอ.5  มคอ.6 ในแตBละรายวิชา เพ่ือวิเคราะห,จุดอBอน จุดด/อย ของการประเมิน

ผู/เรียน เพ่ือนำไปสูBการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการประเมินผู/เรียน เพ่ือให/สามารถวัดผลการเรียนรู/ท่ีต/องการ

ได/อยBางแท/จริง และจัดทำ  มคอ.7 ตามลำดับ มีการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษาโดย

การทวนสอบผลสัมฤทธ์ิรายวิชาของนักศึกษาจากนักศึกษาโดยตรงและเคร่ืองมือประเมินนักศึกษาท่ีมีความ

หลากหลายตามท่ีกำหนดไว/ใน มคอ.3 และ มคอ.5 ของแตBละรายวิชา 

 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

     จากผลการดำเนินการในปK 2563 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษได/นำผลท่ีเกิดข้ึน

ไปปรับปรุงในปKการศึกษา 2564 ดังน้ี  

      ในรายวิชาวรรณกรรมรBวมสมัย เดิมในปKการศึกษา 2563 จากท่ีประชุมกรรมการบริหารหลักสูตรได/

รวมกันวิเคราะห,รายวิชาท่ีนักศึกษาประสบป]ญหาในการเรียนมากท่ีสุดคือ รายวิชาท่ีเก่ียวข/องกับมีทักษะ

การอBานร/อยละ 80% นักศึกษามีทักษะการอBานปานกลางถึงอBอน เม่ือเปรียบเทียบกับวิชาการอBาน

ภาษาอังกฤษและการอBานเชิงวิเคราะห, พบวBาผู/เรียนมีทักษะการเรียนยังขาดความรู/ทักษะด/านการอBานใน

ระดับท่ีคBอนข/างอBอนถึงปานกลางเชBนกัน โดยจากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในด/านการคิดวิเคราะห,คBอนข/าง

น/อย ขาดการคิดวิเคราะห,อยBางเป%นระบบ ดังน้ันในการจัดการเรียนการสอน หลังจากป́ดภาคการศึกษา 

2563 ประธานหลักสูตรได/หารือกับคณะกรรมการหลักสูตร โดยอาจารย,ผู/สอนเดิมมีเพียง 1 คน ได/พิจารณา

เปรียบเทียบ มคอ. 3 และ มคอ. 5 ด/านความรู/มีนักศึกษาหลายคนมีผลการเรียนท่ีไมBผBานเกณฑ,ในบางวิชา

ตามหลักเกณฑ,การวัด Learning outcomes 6 ด/านของหลักสูตร และหลักสูตรได/พิจารณารBวมกันวBา 

Learning outcomes 6 ด/านท่ีหลักสูตรประเมินจุดด/อยท่ีพบคือ มีนักศึกษาสอบขาดทักษะด/านการอBาน

มากและขาดคุณธรรมจริยธรรม มีการคัดลอกการบ/านและสBงงานลBาช/า หลังจากมติท่ีประชุมลงความเห็นวBา

วิชาวรรณกรรมรBวมสมัยต/องใช/ทักษะการอBานข้ันสูง  การอBานเชิงวิเคราะห,คBอนข/างเยอะ ควรจะเพ่ิมมีการ

วัดและประเมินผลด/วยวิธีท่ีหลากหลายและออกแบบเน้ือหากิจกรรมให/นBาสนใจกวBาเดิม นอกเหนือจากจาก

การวัดความซ่ือสัตย,สุจริต ความรู/การฟ]งบรรยาย เพียงอยBางเดียว แนวทางการปรับปรุงแก/ไขการวัดและ

ประเมินผลรายวิชาวรรณกรรมรBวมสมัย โดยผู/สอนเพ่ิม Genre เก่ียวกับ Documentary, music, songs ท่ี

คาดวBาผู/เรียนถนัดและมีความสนใจเพ่ิมเข/ามานอกเหนือจากท่ีเคยสอนมุBงเน/นเฉพาะนวนิยายรBวมสมัยเพียง

อยBางเดียว เพ่ิมวิธีการทำงานเป%นการเขียนงาน ค/นงานด/วยตนเอง และงานกลุBม ซ่ึงได/ปรับจำนวนกับ

อาจารย,ผู/สอนรBวมเพ่ิมเข/ามาเป%น 2 คน โดยให/อาจารย,ผู/สอนรBวมกันสองทBานพิจารณาปรับชBวยเพ่ิมกิจกรรม 
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เน/นการอBานเชิงวิเคราะห, การจับประเด็นท่ีสำคัญ การเรียนรู/คำศัพท, และเสริมทักษะการคิดวิเคราะห, และ

พยายามให/นักศึกษาใช/ส่ือในการนำเสนอท่ีหลากหลายมากกวBาปKการศึกษา 2563  

     ในการวัดและประเมินผล พบวBา คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได/ประชุมหารือรBวมวิพากษ, มคอ.5 ใน

แตBละรายวิชา และพิจารณา มคอ.5 รBวมกันอีกคร้ังในท่ีประชุม และวิเคราะห,จุดอBอน จุดด/อย ของการ

ประเมินผู/เรียน เพ่ือนำไปสูBการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการประเมินผู/เรียน พบวBา ในรายวิชาวรรณกรรม

รBวมสมัย ในภาคการศึกษา 2/2564 อาจารย,ผู/สอนได/ช้ีแจ/งการวัดและประเมินผลจากการมีสBวนรBวมในการ

สะท/อนงาน การแสดงความคิดเห็นมากย่ิงข้ึน เน/นคำศัพท, การฝ¼กต้ังคำถามจากวรรณกรรมท่ีอBาน เพ่ือดึง

เข/าสูBบริบทโลกในป]จจุบัน เพ่ือจะนำไปตBอยอดความรู/ในรายวิชาอ่ืนๆได/ อาทิ วิชาการวิเคราะห,ระบบ

ข/อความ การส่ือสารระหวBางวัฒนธรรม เป%นต/น การตัดเกรดให/พิจารณาจากความต้ังใจและการเข/าเรียน

ประกอบ และการทำวิจัยด/านการพัฒนาการอBานของผู/เรียนในอนาคตด/วย ดังน้ันในปKการศึกษา 2565 

หลักสูตรจะการพัฒนารายวิชาการอBานและการพูดโดยเกณฑ,มาตราฐานการเรียนรู/ CEFR ของ สกอ. ท่ี

กำหนดไว/ในตBอไป 

 

5.3-2  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูDของนักศึกษา 

เปdาหมายเชิงปริมาณ นักศึกษาทุกคน 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ นักศึกษาทุกคนผBานการมาประเมินทุกรายวิชา 

• ระบบกลไก/กระบวนการ 

      การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษา มีระบบกลไกข้ันตอน ดังน้ี 

                   1. แตBงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษา 

                      1.1 แตBงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษา โดยมีหัวหน/าสาขาเป%น 

                           ประธาน และ อาจารย,ประจำหลักสูตรเป%นกรรมการ 

                   2. กำหนดวิธีการประเมินและเกณฑ,ตBางๆ 

                      2.1  คณะกรรมการประชุมเพ่ือกำหนดวิธีการประเมินและเกณฑ,ตBาง ๆ 

                   3. ตรวจสอบวิธีการประเมินและเกณฑ, 

                      3.1 คณะกรรมการรBวมประชุมวิพากษ,และตรวจสอบวิธีการประเมินและเกณฑ,ในการประเมินผล 

                           การเรียนรู/ 

                      3.2 ตรวจสอบวิธีประเมิน ให/วิธีการประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษาเป%นไปในแนวทางให/ 

                           นักศึกษามีสBวนรBวมในการกำหนดเกณฑ,ในการประเมินน้ำหนักของการประเมินสอดคล/องกับ  

                           จุดเน/นของรายวิชาในมาตรฐานการเรียนรู/ใน มคอ.2 
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                  4. จัดทำเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษา อาจารย,ผู/สอนจัดทำเคร่ืองมือประเมินผล      

                     การเรียนรู/ของ นักศึกษาโดยให/สอดคล/องกับมาตรฐานการเรียนรู/ ใน มคอ.2 การประเมินตาม  

                     สภาพจริงซ่ึงมีวิธีการประเมินท่ี หลากหลาย เชBน ข/อสอบปรนัย อัตนัย การบ/าน รายงานท่ี    

                     มอบหมาย การสอบปากเปลBา การสังเกตพฤติกรรมของ นักศึกษา การจัดทักษะการปฏิบัติงาน 

                  5. ตรวจสอบเคร่ืองมือประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษา 

                      คณะกรรมการรBวมวิพากษ,และตรวจสอบเคร่ืองมือ ประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษา ให/เป%นไป 
                      ในแนวทางเดียวกับ มคอ.3 ของรายวิชา  
                      5.1  เคร่ืองมือเหมาะสมกับวิชาและผลลัพธ,การเรียนรู/ 

                 5.2  วิเคราะห,และตรวจสอบคุณภาพของข/อสอบวBาข/อสอบ สามารถประเมินความสามารถจัด 
                       ความรู/และการคิดข้ันสูง  
                 5.3  เคร่ืองมือประเมินสามารถสะท/อนความสามารถในการ ปฏิบัติงานได/จริงในโลกแหBงการ 
                       ทำงาน 
                 5.4 การประเมินผลการเรียนในรายวิชาท่ีมีหลายกลุBมเรียน จะต/องได/มาตรฐานเดียวกัน 

                  6. วิพากษ,ผลของการประเมินการเรียนรู/ของ นักศึกษาในแตBละรายวิชา 

                      6.1 คณะกรรมการและอาจารย,ประจำสาขารBวมประชุม วิพากษ,ผลการประเมินการเรียนรู/ของ  

                           นักศึกษา (ประชุม พิจารณาเกรด) 

                      6.2 แจ/งผลการประเมินให/นักศึกษาทราบอยBางซัดเจน สอดคล/องกับเกณฑ,ท่ีกำหนดท่ีนักศึกษามี 

                           สBวนรBวมและรับรู/ รBวมกันต้ังแตBแรก 

                  7. ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษา คณะกรรมการและ 

                      อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร รBวมประชุม ประเมินกระบวนการในการตรวจสอบการประเมินผล 

                      การเรียนรู/ของนักศึกษา ตลอดจนป]ญหาตBางๆ ท่ีเกิดข้ึนในการ ตรวจสอบการประเมินผลการ 

                      เรียนรู/ 

                  8. ปรับปรุงพัฒนาการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษา นำเอาข/อวิพากษ,การ  

                      ประเมินกระบวนการไปทำการ ปรับปรุงการตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษา 

                  9. มีรายงานผลการปรับปรุงการประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษา 

                      9.1 อาจารย,มีการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพ่ือ รายงานผลการประเมินผลการเรียนรู/ 

                           ของนักศึกษา  

                 9.2 แสดงผลการปรับปรุงแก/ไขท่ีดี 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

     ในปKการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีการดำเนินการจัดทำมคอ.5 

จำนวน 20 รายวิชาในหลักสูตรจากจำนวนรายวิชาเอกท่ีเป́ดสอนในหลักสูตรปรับปรุงปKการศึกษา 2563 

และมีการจัดทวนสอบจำนวนร/อยละ 25 คิดเป%นจำนวน 5 รายวิชา  
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                 หลักสูตรฯ มีการจัดทำ มคอ.3 หลังเป́ดดำเนินการสอนไปแล/วภายใน 30 วัน และสBง มคอ. 5 ภายใน    

          30 วันหลังจากส้ินสุดภาคการศึกษา  

       ในการจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 พบวBาหลักสูตรฯ มีคลาดเคล่ือนในการประเมินผลการเรียนรู/ของ 

          นักศึกษาในประเด็น ดังน้ี 

                 มีรายวิชาท่ีมีความคลาดเคล่ือนในการประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษา จากการทวนสอบ พบวBา  

          รายวิชาสBวนใหญBมีการสอนและการประเมินผลมีความสอดคล/องกับเน้ือหา แตBการวัดจุดขาวจุดดำบาง 

          รายวิชาไมBตรงกับท่ีระบุไว/ใน มคอ.2 ของหลักสูตร 

 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา                      

     การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู/ของนักศึกษา หลักสูตรได/มีการประชุมหารือคณะ

กรรมการบริหารหลักสูตรรBวมกันวิเคราะห,ผลการประการประเมินการเรียนรู/ของนักศึกษา พบวBา การออก

ข/อสอบ หลักสูตรจะออกข/อสอบท้ังแบบออกตรงและประยุกต, และพยายามออกข/อสอบแบบอัตนัย เพ่ือให/

นักศึกษาดึงความรู/และศักยภาพการเรียนรู/ของตนเองออกมา ในสBวนของพ้ืนฐานการพูดท่ีอBอน ขาดความ

ม่ันใจในการส่ือสาร หลักสูตรพิจารณารBวมกัน สรุปวBา หลักสูตรจัดให/นักศึกษาเข/าพบอาจารย,ชาวตBางชาติ

และเรียนเสริมทักษะนอกเวลาเรียนวันละ 2-3 ช่ัวโมงด/วยการศึกษาด/วยตนเองจำนวน 3 คร้ังตBอสัปดาห, 

เน้ือหาท่ีสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ ในบางหัวข/อท่ีระบุไว/ใน 

มคอ.3 ไมBตรงตามท่ีสอนจริงใน มคอ.5 เน่ืองจากนักศึกษาไมBสามารถเข/าใจเน้ือหาท่ีซับซ/อน และยากข้ึนได/ 

ทำให/การประเมินไมBตรงตามเน้ือหาท่ีต้ังไว/ เชBน ให/ผลประเมินในสBวนท่ีได/รับมอบหมายมีเกณฑ,สูงข้ึน ทำ

ให/ผลของการทำ มคอ.5 มีความคลาดเคล่ือนจากท่ีกำหนดไว/ ทำให/ผลการประเมินการเรียนรู/ของนักศึกษามี

คBาไมBสูงนัก ในปKการศึกษา 2564  

     คณะกรรมการบริหารหลักสูตรได/ประชุมหารือรBวมกัน เห็นควรให/มีการวางแผนการทำมคอ.3 ให/ทัน

กำหนดกBอนเป́ดภาคการศึกษา 

 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

               ในปKการศึกษา 2563 พบวBา รายวิชาระเบียบวิธีวิจัยในภาษาอังกฤษและวรรณกรรมภาษาอังกฤษ ผู/สอน  

          ได/มอบหมายให/ผู/เรียนเขียนวิจัย 1 คนตBอ 1 เร่ือง พบวBาร/อยละ 70 ของนักศึกษาประสบป]ญหาทักษะการ  

          อBานเชิงวิเคราะห,เก่ียวกับบทความวิจัยและทักษะการเขียนเชิงวิชาการ ซ่ึงมีสาเหตุมาจากมีความรู/พ้ืนฐานไมB 

          เพียงพอด/านคำศัพท, ไวยากรณ, จึงใช/วิธีการเกิดการคัดลอกวรรณกรรม และได/มีการปรับเน้ือหาให/กระชับ 
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          และเข/าใจมากย่ิงข้ึน สอนได/ตามแผนท่ีวางไว/ โดยในการเขียนบทท่ี 1 ผู/สอนเน/นการสรุปส่ิงท่ีไปรีวิว 

          วรรณกรรมมาแล/วมาเขียนเป%นคำพูดของตนเอง ในการเขียนบทท่ี 3 Research Methodology ได/กำหนด  

          Format และ Template ในการเขียนให/กับนักศึกษาใช/เป%นตัวอยBางนำในการเขียน ดังน้ัน ในปKการศึกษา  

          2564 ผู/พบวBาผู/เรียนร/อยละ 80 ยังคงประสบป]ญหาด/านทักษะการอBานเชิงวิชาการและการเขียนเชิงวิชาการ  

          ผู/สอนจึงได/ออกแบบให/เขียนงานวิจัย 1 เร่ืองตBอนักศึกษา 2 คน โดยมุBงเน/นให/ผู/เรียนค/นหาป]ญหาวิจัยจากส่ิง 

          ใกล/ตัวและท่ีสนใจจริงๆ ผู/เรียนต/องมีพ้ืนฐานด/านการเขียนเชิงวิชาการและการอBานเชิงวิชาการเป%นพ้ืนฐาน 

          มากBอน ดังน้ัน ผู/สอนต/องบูรณาการกิจกรรมในการวัดและประเมินผลรายวิชาท่ีหลากหลายบนพ้ืนฐานของ 

          ผู/เรียน ซ่ึงสBงผลตBอ มคอ.5 ทำให/ช่ัวโมงการบรรยายท่ีแจ/งใน มคอ.3 แตกตBางกับ มคอ.5 ผลท่ีเกิดข้ึนกับ 

          นักศึกษาท่ีมีพ้ืนฐานการเขียนและการอBานท่ีอBอน และยังมีการคัดลอกวรรณกรรมในรายงานวิจัยสามารถ 

          ปรึกษาหารือกับเพ่ือนรBวมโครงการวิจัยท่ีมีพ้ืนฐานการอBานและการเขียนในระดับท่ีดีได/ ดังน้ันในการวัดผล  

          ในปK 2564 หลักสูตรได/นำผลการการทบทวนไปปรับปรุงใช/พบวBาหลังจากท่ีมีการทวนสอบในรายวิชา 

          ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาอังกฤษและวรรณกรรม โดยหัวข/อบางหัวข/อท่ีระบุไว/ใน มคอ.3 ได/มีการปรับเปล่ียน 

          ให/นักศึกษาเข/าใจงBายข้ึนและนำเสนอรายงานความก/าวหน/าในทุกบทเพ่ือเป%นคะแนนเก็บ รวมถึงการฝ¼กให/ 

          ผู/เรียนรู/จักต้ังคำถาม การคิดวิเคราะห,จากการรีวิววรรณกรรมในบทท่ี 2 จนสามารถออกแบบเคร่ืองมือวิจัย 

          ได/ การทำวิจัยคูBทำให/นักศึกษาในภาพรวมไมBรู/สึกกัดดันเม่ือเปรียบเทียบกับสองรุBนท่ีผBานมาจะเป%นการทำ 

          วิจัยโครงการเด่ียว จนสามารถออกไปนำเสนอผลงานวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติได/ 

 

5.3-3 การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7)   

เปdาหมายเชิงปริมาณ อาจารย,ผู/สอนทุกคน 

เปdาหมายเชิงคุณภาพ อาจารย,ผู/สอนแตBละคน มี มคอ.5 ทุกรายวิชาท่ีสอน 

• ระบบกลไก/กระบวนการ 

     การกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5  และ มคอ.7) มี

ระบบกลไก ดังน้ี  

                1. อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร วางแผนกำกับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและ การประเมิน 

                   หลักสูตร 

                2. อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรกำกับติดตามและ รวบรวมรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา  

                   มคอ.5 ทุกรายวิชาท่ีเป́ดสอนในปK การศึกษา 2564 อาจารย,ประจำหลักสูตร กำกับ ติดตามและ  

                   รวบรวมรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา มคอ.5 ทุกรายวิชาท่ีเป́ดสอนในปKการศึกษา 
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             3. อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร กำกับ ติดตาม และรวบรวมรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา   

                มคอ.5 ทุกรายวิชาท่ีเป́ดสอนในปKการศึกษา 2564 

             4. อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรวิพากษ, มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา  

             5. อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายงานผลการดำเนินการของการดำเนินการของ รายวิชา มคอ. 5  

                ตBอคณะกรรมการบริหาร หลักสูตร เพ่ือพิจารณาและให/ ข/อเสนอแนะให/มีการพัฒนาปรับปรุงการ 

                จัดการเรียนการสอน กลยุทธ,การสอน และการประเมินผลการเรียนรูในภาคการศึกษาตBอไป 

             6. อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย, ผู/สอนทุกคนรBวมกันจัดทำรายงานผลการดำเนินงานของ 

                หลักสูตร มคอ.7 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดปKการศึกษา โดยรวบรวมจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน  

                ของหลักสูตร มคอ.7 

             7. อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรจัดการประชุมเพ่ือวิพากษ, มคอ.7 และ รวบรวมจัดทำรายงานผลการ 

                ดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 

             8. อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร มคอ.7 ตBอคณะกรรมการ  

                บริหารหลักสูตรเพ่ือพิจารณาให/ ข/อเสนอแนะและให/มีการพัฒนาปรับปรุง การจัดการเรียนการสอน  

                การประเมินผลการเรียนรู/ สBงรายงานฉบับสมบูรณ,ภายใน 60 วันหลังส้ินสุดปKการศึกษา 

             9. อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรนำผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ ดำเนินงานตามแผน 

                กำกับการประเมิน การจัดการเรียนการสอนและการ ประเมินหลักสูตร 

            10. อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรรายงานผลการ ปรับปรุง/พัฒนากระบวนการดำเนินงาน ตามแผนกำกับ 

                 การประเมินการจัดการ เรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร อยBางเป%นรูปธรรม 

 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

     การจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 และ มคอ.7) มีผลการดำเนินงาน คือ                  

     1. อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร มีการวางแผนกำกับ การประเมินการจัดการเรียนการสอนและการ

ประเมินหลักสูตร และรวบรวมรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา มคอ.5 ทุกรายวิชาท่ีเป́ดสอนในปK

การศึกษา 2564 และทำการวิพากษ, มคอ.5 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษา 2. อาจารย,

ผู/รับผิดชอบหลักสูตรเสนอรายงานผลการดำเนินการตBอคณะกรรมการบริหารหลักสูตร พิจารณาให/

ข/อเสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการในการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ,การสอน และการประเมินผล

การเรียนรู/ในภาคการศึกษาตBอไป 3. อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย,ผู/สอนทุกคนรBวมกันจัดทำ

รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตรมคอ.7 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดปKการศึกษา 2564 โดยรวบรวม

จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน มคอ.7 และจัดการประชุมเพ่ือวิพากษ, มคอ.7 และรวบรวมจัดทำรายงาน

ผลการดำเนินงานของหลักสูตร มคอ.7 ตBอคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาให/ข/อเสนอแนะเพ่ือ

พัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนรู/โดยสBงรายงานฉบับสมบูรณ,ภายใน 60 
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วันหลังส้ินสุดปKการศึกษา ซ่ึงในการประเมินกระบวนการกำกับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและ

ประเมินหลักสูตร พบวBา การดำเนินงานเก่ียวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาเป%นไปตามระยะเวลาท่ี

กำหนด มีการกำหนดข้ันตอนและผู/รับผิดชอบอยBางชัดเจน รวมท้ังมีระบบการกำกับ ติดตามกBอนวันกำหนด

สBง มีการประเมินตามสภาพจริง (authentic assessment) มีการใช/การประเมินท่ีหลากหลาย ให/ผลการ

ประเมินท่ีสะท/อนความสามารถในการปฏิบัติงานจริง มีวิธีการให/ข/อมูลปอนกลับ (feedback) ท่ีทำให/

นักศึกษาแก/ไขจุดอBอนหรือเสริมจุดแข็งของตนเองได/ ให/ผลการประเมินท่ีสะท/อนระดับความสามารถท่ีจริง

ของนักศึกษา อยBางไรก็ตามอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีข/อเสนอแนะ

ให/เพ่ิมเติมเน้ือหาในบางวิชาให/มีความทันสมัย 

 

• การทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

     หลักสูตรทบทวนระบบกลไก กระบวนการนำผลการประเมินไปปรับปรุง/พัฒนากระบวนการ การกำกับ

การประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5) ในปKการศึกษา 2564 เข/าท่ีประชุม

กรรมการบริหารหลักสูตร เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงแก/ไข ผลความคลาดเคล่ือนจาก มคอ.5 และ

กรรมการบริหารหลักสูตรทุกคนได/มีมติในท่ีประชุมให/กรรมการบริหารหลักสูตรทุกคน จัดสBงผลเกรดให/เสร็จ

ส้ินภายใน 2 สัปดาห,หลังสอบปลายภาค และหลักสูตรต/องนำผลการวิพากษ, มคอ.7 มาปรับแก/ให/เรียบร/อย 

 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบกลไก/กระบวนการ พบวBา  

               หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรจะนำผล มคอ.5 และ มคอ.7 ไปปรับปรุงในปKการศึกษา 2564   

          ดังน้ี 

               1. ประชุมหารือวิเคราะห, มคอ.3 และ มคอ.5 ในการประชุมหลักสูตร เพ่ือทบทวนดูผลการเรียนของ 

          นักศึกษา จากน้ันหลักสูตรได/หาทางออกรBวมกันระหวBางนักศึกษา อาจารย,และผู/ปกครอง 

               2. บางรายวิชาในมคอ.3 มีการปรับเปล่ียนหัวข/อ การสอน และผู/สอนทำให/นักศึกษามีผลคะแนนใน       

          มคอ.5 ดีข้ึนในภาพรวม 
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ตารางท่ี 4.3  ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหFงชาติ (ตัวบFงช้ีท่ี 5.4)    

 

ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหFงชาติ 

ขDอ 
ดัชนีบFงช้ีผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

เป̀นไป 

ตามเกณฑ% 

ไมFเป̀นไป

ตามเกณฑ% 

1) อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรอยBางน/อยร/อยละ 80 มีสBวนรBวมในการ

ประชุมเพ่ือวางแผนติดตาม และทบทวนการดำเนินงานหลักสูตร 

 

ผลการดำเนินงาน 

อาจารย,ประจำหลักสูตรอยBางน/อยร/อยละ 80 เข/ารBวมประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจำนวน 8 คร้ังในปKการศึกษา 2564 เพ่ือ

ทบทวน และวางแผน ติดตามการดำเนินงานของหลักสูตร 

หลักฐาน 

- รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ประจำปKการศึกษา 

2564 

- แผนบริหารหลักสูตร 

 

P  

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล/องกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/

สาขาวิชา (ถ/ามี) 

 

ผลการดำเนินงาน 

อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรจัดการเรียนการสอนเป%นไปตาม

รายละเอียดของหลักสูตรตามแบบ มคอ.2 ท่ีสอดคล/องกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหBงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา 

หลักฐาน 

- มคอ.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษฉบับปรับปรุงปKการศึกษา 2563  

 

P  

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ,ภาคสนาม  

(ถ/ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยBางน/อยกBอนการเป́ดสอนในแตB

ละภาคการศึกษาให/ครบทุกรายวิชา 

 

 

P  
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหFงชาติ 

ขDอ 
ดัชนีบFงช้ีผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

เป̀นไป 

ตามเกณฑ% 

ไมFเป̀นไป

ตามเกณฑ% 

ผลการดำเนินงาน 

หลักสูตรมีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ,

ภาคสนาม ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยBางน/อยกBอนการเป́ดสอนใน

แตBละภาคการศึกษาให/ครบทุกรายวิชากBอนเป́ดภาคการศึกษาจำนวน 

35 รายวิชา  

 

หลักฐาน 

- มคอ. 3 มคอ.4 และมคอ.5 

 

4) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา และรายงานผลการ

ดำเนินการของประสบการณ,ภาคสนาม (ถ/ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ 

มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังส้ินสุดภาคการศึกษาท่ีเป́ดสอนให/ครบทุก

รายวิชา 

 

ผลการดำเนินงาน 

เน่ืองจากนักศึกษาในปK 4 ได/ออกฝ¼กภาคสนาม ดังน้ันหลักสูตรจึงมีการ

จัดทำรายงานผลการดำเนินการในรายวิชาสหกิจศึกษา 

หลักฐาน 

- ผลการดำเนินการในรายวิชาสหกิจศึกษา 

- มคอ. 5 และมคอ. 6 

 

P  

5) จัดทำรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60 วัน หลังปKการศึกษา 

 

ผลการดำเนินงาน 

หลังจากสBงผลการศึกษาแล/ว 2 สัปดาห, ผู/รับผิดชอบหลักสูตรได/ประชุม

หารือและได/จัดทำ มคอ.7 รBวมกัน 

หลักฐาน 

- มคอ.7 

 

P  
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหFงชาติ 

ขDอ 
ดัชนีบFงช้ีผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

เป̀นไป 

ตามเกณฑ% 

ไมFเป̀นไป

ตามเกณฑ% 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู/ท่ี

กำหนดใน มคอ.3 และ มคอ.4 (ถ/ามี) อยBางน/อยร/อยละ 25 ของรายวิชา

ท่ีเป́ดสอนในแตBละปKการศึกษา 

 

ผลการดำเนินงาน 

ในปKการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาท่ี 1 เป́ดสอน จำนวน 21 วิชา ภาค

การศึกษาท่ี 2 เป́ดสอน 14 วิชา รวมท้ังส้ินจำนวน 35 วิชา 

ทุกหลักสูตรได/จัดประชุมทวนสอบผลสัมฤทธ์ิหลังสBงเกรดไปแล/ว 2 

สัปดาห, จำนวน 5 วิชาจากจำนวนรายวิชาใหมBท่ีเป́ดสอนในหลักสูตร

ปรับปรุงปKการศึกษา 2563 จำนวนท้ังส้ิน 21 วิชา คิดเป%น ร/อยละ 25 

หลักฐาน 

- รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิปKการศึกษา 2564 

 

P  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ,การสอน หรือ

การประเมินผลการเรียนรู/ จากผลการประเมินการดำเนินงานท่ีรายงาน

ใน มคอ.7 ปKท่ีแล/ว 

 

ผลการดำเนินงาน 

สาขาได/จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพปKการศึกษา 2564 ดังน้ี  

- หลักสูตรจัดทำตารางความเช่ียวชาญของอาจารย,ในหลักสูตร และจัด

รายวิชาให/ตรงกับความรู/และความเช่ียวชาญของอาจารย,แตBละคน 

อาจารย,จึงได/สอนในรายวิชาท่ีตรงกับความเช่ียวชาญของตนเอง 

หลักฐาน 

- มคอ 3. และ มคอ. 5 รายวิชาในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ

ทBองเท่ียว 

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพปKการศึกษา 2564 

 

P  

8) อาจารย,ใหมB (ถ/ามี) ทุกคน ได/รับการปฐมนิเทศหรือคำแนะนำด/านการ

จัดการเรียนการสอน 

 

P  
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหFงชาติ 

ขDอ 
ดัชนีบFงช้ีผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

เป̀นไป 

ตามเกณฑ% 

ไมFเป̀นไป

ตามเกณฑ% 

ผลการดำเนินงาน 

- ประธานหลักสูตรได/ช้ีแจงภาระ หน/าท่ี การจัดการเรียนการสอน 

รวมถึงการพัฒนาตนเองเพ่ือเข/าสูBการเป%นอาจารย,ประจำหลักสูตรใน

สัปดาห,แรกต้ังแตBอาจารย,ใหมBเข/ามารายงานตัว 

หลักฐาน 

- บันทึกข/อความการปฐมนิเทศอาจารย,ใหมBและอาจารย,พ่ีเล้ียง 

ภาพถBาย 

- คำส่ังแตBงต้ังอาจารย,พ่ีเล้ียง 

 

9) อาจารย,ประจำทุกคนได/รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 

อยBางน/อยปKละหน่ึงคร้ัง 

 

ผลการดำเนินงาน 

อาจารย,ประจำหลักสูตรทุกคนได/รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อยBางน/อยปKละหน่ึงคร้ัง ในสถาบันการศึกษาท้ังในและ

ตBางประเทศ รายละเอียดตามประกอบท่ี 4 ตัวบBงช้ี 4.1-3 การสBงเสริม

และพัฒนาอาจารย,  

หลักฐาน 

- ข/อมูลการพัฒนาตนเองของผู/รับผิดชอบหลักสูตรใน มคอ.7 หมวด 2 

- ตารางการพัฒนาตนเองของอาจารย,ประจำหลักสูตรตามตัวบBงช้ี 4.1-3 

 

P  

10) จำนวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ/ามี) ได/รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมBน/อยกวBาร/อยละ 50 ตBอปK  

 

ผลการดำเนินงาน 

ยังไมBมีบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน 

หลักฐาน 

 

-  

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปKสุดท/าย/บัณฑิตใหมBท่ีมีตBอคุณภาพ

หลักสูตร เฉล่ียไมBน/อยกวBา 3.70 จากคะแนนเต็ม 5.0 

P  
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ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหFงชาติ 

ขDอ 
ดัชนีบFงช้ีผลการดำเนินงาน 

(Key Performance Indicators) 

เป̀นไป 

ตามเกณฑ% 

ไมFเป̀นไป

ตามเกณฑ% 

ผลการดำเนินงาน 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปKสุดท/ายท่ีมีตBอคุณภาพหลักสูตร 

คBาเฉล่ีย 4.30 

หลักฐาน 

- แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาปKสุดท/ายท่ีมีตBอคุณภาพ

หลักสูตร 

- ผลสำรวจความพึงพอใจของบัณฑิตคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, 

 

12) ระดับความพึงพอใจของผู/ใช/บัณฑิตท่ีมีตBอบัณฑิตใหมB เฉล่ียไมBน/อยกวBา 

4.00 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 

ผลการดำเนินงาน 

ระดับความพึงพอใจของผู/ใช/บัณฑิตท่ีมีตBอบัณฑิตใหมB คBาเฉล่ีย 4.66 

หลักฐาน 

- รายงานการมีงานทำของบัณฑิตคณะศิลปะศาสตร,และวิทยาศาสตร, 

 

P  

13) (ถ/ามี) (เชBน กรณีวิทยาลัยพยาบาลฯ เป%นต/น) 

 

 

  

 รวมตัวบFงช้ีในแตFละป] 11  

 จำนวนตัวบFงช้ีท่ีดำเนินการผFานเฉพาะตัวบFงช้ีท่ี 1 - 5 5  
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คุณภาพของการสอน 

 

การประเมินรายวิชาท่ีเปnดสอนในป]ท่ีรายงาน  

ตารางท่ี 4.7  รายวิชาท่ีมีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน  

 

ท่ี รหัส ช่ือวิชา 

ภาค

การศึกษา 

ผลการ

ประเมิน

โดย 

นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมFมี 

1 30117201 รูปและหนSาที่ของไวยากรณ`

ภาษาอังกฤษ 
1/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัยข้ึน 

2 
30117202 ทักษะการฟhงและพูด 

1/2564 P  เน/นการสอนแบบเข/มข/นและฝ¼กปฏิบัติให/

มากกวBา 3 คาบตBอสัปดาห, 

3 30117203 ทักษะการอlานภาษาอังกฤษ 1/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัย

และการฝ¼กปฏิบัติจากแหลBงฝ¼กจริงมากข้ึน 

4 30117204 การอlานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห` 1/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัยข้ึน 

5 30117301 ภาษาศาสตร`เบื้องตSน 1/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัยข้ึน 

6 30117302 รูปและหนSาที่ของไวยากรณ`

ภาษาอังกฤษ 2 
1/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัยข้ึน 

7 30117303 การอlานเชิงวิเคราะห` 1/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัยข้ึน 

8 30117303 วจีวิภาคและวากยสัมพันธ`

ภาษาอังกฤษ 
1/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัยข้ึน 

9 30117306 วรรณคดีภาษาอังกฤษเบื้องตSน 1/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัยข้ึน 

10 30117308 การแปล 1 1/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัยข้ึน 

11 30117310 สัมมนาภาษาอังกฤษ 1/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัยข้ึน 

12 30117312 การเขียนเชิงวิชาการ 1/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัย

และการฝ¼กปฏิบัติจากแหลBงฝ¼กจริงมากข้ึน 

13 30117313 วากยสัมพันธ`ภาษาอังกฤษ 1/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัยข้ึน 

14 30117315 ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและ

วรรณกรรมภาษาอังกฤษ 
1/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัยข้ึน 

15 30117316 เทคนิคการอlาน  1/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัยข้ึน 

16 30117317 ทักษะการเขียน 1 1/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัยข้ึน 

17 30117320 ภาษาอังกฤษเพื่อการทlองเที่ยว 1/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัยข้ึน 
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ท่ี รหัส ช่ือวิชา 

ภาค

การศึกษา 

ผลการ

ประเมิน

โดย 

นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมFมี 

18 30117321 เรื่องสั้นภาษาอังกฤษ 1/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัย

และการฝ¼กปฏิบัติให/มากข้ึน 

19 30117403 ภาษาอังกฤษเพื่อการโรงแรม 1/2564 P  แจ/งข/อมูลแหลBงฝ¼กให/นักศึกษาทราบและ

ติดตามอยBางใกล/ชิดเพ่ือหาแหลBงฝ¼กให/ทัน 

20 30117404 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 1/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัย

และการฝ¼กปฏิบัติจากแหลBงฝ¼กจริงมากข้ึน 

21 30117904 ภาษาอังกฤษศึกษาในชุมชน 1/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัย

และการฝ¼กปฏิบัติจากแหลBงฝ¼กจริงมากข้ึน 

22 30117205 การเขียนภาษาอังกฤษระดับ

ประโยคและยlอหนSา 
2/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัย

และการฝ¼กปฏิบัติให/มากข้ึน 

23 30117302 สัทศาสตร`และสัทวิทยาเบื้องตSน 2/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัย 

24 30127305 สัทศาสตร`เบื้องตSน 2/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัย 

25 30117305 การแปลภาษาอังกฤษเป~น

ภาษาไทย 
2/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัย 

26 30117307 วรรณกรรมภาษาอังกฤษรlวมสมัย 2/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัย

และการฝ¼กปฏิบัติให/มากข้ึน รวมท้ังมี

กิจกรรมการวัดการประเมินผลท่ีหลากหลาย 

27 30117308 วรรณคดอีังกฤษเบื้องตSน 2/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัย

และการฝ¼กปฏิบัติให/มากข้ึน 

28 30117309 การแปล 2 2/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัย 

29 30117311 ทักษะการนำเสนอดSวย

ภาษาอังกฤษ 
2/2564 P  เน/นการสอนแบบเข/มข/นและฝ¼กปฏิบัติให/

มากกวBา 3 คาบตBอสัปดาห, 

30 30117319 การวิเคราะห`ระบบขSอความ 2/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัย

และการฝ¼กปฏิบัติให/มากข้ึน 

31 30117320 การสื่อสารระหวlางวัฒนธรรม 2/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัย

และการฝ¼กปฏิบัติให/มากข้ึน 

32 30117401 ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน 2/2564 P  จัดทำเอกสารประกอบการสอนให/ทันสมัย

และการฝ¼กปฏิบัติให/มากข้ึน 
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ท่ี รหัส ช่ือวิชา 

ภาค

การศึกษา 

ผลการ

ประเมิน

โดย 

นักศึกษา 

แผนการปรับปรุง 

มี ไมFมี 

33 30117501 สหกิจศึกษา 2/2564 P  แนะนำผู/เรียนให/เลือกแหลBงฝ¼กท่ีมีโอกาสได/

ใช/ภาษาอังกฤษ 

 

ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

ปKการศึกษา 2564 รายวิชาท่ีเป́ดสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัยนครพนม มีท้ังหมด 35 รายวิชา มีผลการประเมินภาพรวมดังน้ี  

- ความพึงพอใจตBอหลักสูตร และผลตBอการจัดการข/อร/องเรียนของนักเรียนของนักศึกษา อยูBในระดับดี 

คBาเฉลี่ยเทBากับ 3.92 ซึ่งมีคBาคะแนนลดลงจาก 4.01 เนื่องจากการเรียนการสอนที่ไมBได/สัมผัสกับสิ่งแวดล/อม

ภายนอกด/วยสถานการณ,โควิดและอาจารย,ประจำหลักสูตรบางทBานไปสอนวิชาจีอีด/วย ทำให/ต/องใช/อาจารย,

ประจำหลักสูตรเพิ่มภาระการสอนที่มากขึ้น ซึ่ง 1 คนตBอการสอน 3 วิชา และหลักสูตรควรมีการแจ/งขBาวสารให/

นักศึกษาให/ทราบเป%นระยะอยBางตBอเน่ือง 

- ความพึงพอใจตBอคุณภาพการสอนของอาจารย, อยูBในระดับดี คBาเฉล่ียเทBากับ 3.99 ในภาคเรียนท่ี 1 และ 

4.13 ในภาคเรียนท่ี 2 ซ่ึงมีระดับคะแนนท่ีสูงข้ึน เม่ือเทียบกับปKการศึกษา 2563 ซ่ึงเทBากับ 3.95 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาตBอสิ่งสนับสนุนการเรียนรู/ของหลักสูตรตBอหลักสูตร อยูBในระดับดี คBาเฉล่ีย

เทBากับ 3.75 ซึ่งมีคBาคะแนนลดลงจากจาก 4.69 เนื่องจากสัญญาณอินเตอร,เน็ตในมหาวิทยาลัยไมBดี จุดบริการ

อาหารและน้ำด่ืมไมBเพียงพอ อยากให/มีอาจารย,ท่ีเป%นเจ/าของภาษามากข้ึน 

- ความพึงพอใจของอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรตBอการบริหารหลักสูตร อยูBในระดับดี คBาเฉลี่ยเทBากับ 

4.36 ซ่ึงมีคBาคะแนนสูงข้ึนจาก 4.17  

ในปKการศึกษา 2564 มีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู/ของนักศึกษาไมBน/อยกวBา ร/อยละ 25 ในรายวิชา

ท่ีเป́ดสอน จำนวน 5 รายวิชา จาก 20 รายวิชา คิดเป%นร/อยละ 25 

   

ตารางท่ี 4.8  ประสิทธิผลของกลยุทธ%การสอน   

มาตรฐานผลการเรียนรูD 
สรุปขDอคิดเห็นของผูDสอน 

และขDอมูลปdอนกลับจากแหลFงตFางๆ 
แนวทางแกDไขปรับปรุง 

1. คุณธรรม จริยธรรม มีความถูกต/องและสอดคล/องกับเกณฑ,

การวัดผลในภาพรวม 

มุBงเน/นให/ผู/เรียนเข/าเรียน สBงงาน การบ/าน ตรง

เวลา  

2. ความรู/ มีความถูกต/องและสอดคล/องกับเกณฑ,

การวัดผลในภาพรวม 

มุBงเน/นให/ฝ¼กฝนนอกช้ันเรียนผBาน

ประสบการณ,ตรงจากชุมชน ท/องถ่ิน 
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มาตรฐานผลการเรียนรูD 
สรุปขDอคิดเห็นของผูDสอน 

และขDอมูลปdอนกลับจากแหลFงตFางๆ 
แนวทางแกDไขปรับปรุง 

องค,กรภายนอกควบคูBกับการเรียนใน

ห/องเรียน 

3. ทักษะทางป]ญญา มีความถูกต/องและสอดคล/องกับเกณฑ,

การวัดผลในภาพรวม 

มุBงเน/นให/ทำวิจัยในรายวิชาเพ่ือพัฒนาผู/เรียน 

 

 

4. ทักษะความสัมพันธ,

ระหวBางบุคคลและความ

รับผิดชอบ 

มีความถูกต/องและสอดคล/องกับเกณฑ,

การวัดผลในภาพรวม 

สอดแทรกให/ผู/เรียนมีการปฏิบัติและวางตัวใน

สังคมอยBางมีอยBางความสุข การชBวยเหลือและมี

น้ำใจตBอสังคม 

5. ทักษะวิเคราะห,เชิงตัวเลข 

การส่ือสาร และการใช/

เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ยังขาดการอบรมด/านการคิดวิเคราะห,เชิง

ตัวเลขแบบธรรมชาติ เทคโนโลยี

สารสนเทศและสถิติเชิงปริมาณ 

จัดการอบรมคิดวิเคราะห,และการแก/ป]ญหา

ชีวิตเสริมทักษะให/กับนักศึกษา 

6.  ถ/ามี   

 

การปฐมนิเทศอาจารย%ใหมF  

 การปฐมนิเทศเพ่ือช้ีแจงหลักสูตร þ มี £ ไมBมี 

 จำนวนอาจารย,ใหมB 2 คน จำนวนอาจารย,ท่ีเข/ารBวมปฐมนิเทศ 5 คน 

หลักสูตรได/จัดทำคำสั่งแตBงตั้งอาจารย,พี่เล้ียงอาจารย,ใหมBที่เข/ามาในปKศึกษา 2564 จำนวน 2 คน โดยมี

การปฐมนิเทศอาจารย,ใหมBทั้งในระดับคณะและระดับหลักสูตรโดยหัวหน/าสาขาวิชาและประธานหลักสูตรได/แจ/ง

ระเบียบการทำงานในสาขาวิชาให/อาจารย,ใหมBทราบรวมถึงระเบียบปฏิบัติงานราชการ นอกจากนั้นประธาน

หลักสูตรได/ชี้แจงเรื่องภาระหน/าที่หลักในการสอนและต/องพัฒนาศักยภาพของตนเองในการเขียนทุนการทำวิจัย

เพื่อตีพิมพ,เผยแพรBผลงานของตนเองอันจะนำไปสูBการขอตำแหนBงผลงานทางวิชาการในอนาคต ให/ตระหนักถึงการ

พัฒนาสาขาวิชาและนักศึกษา งานบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรม รวมถึงการเตรียมตัวให/สามารถ

ปฏิบัติงานเป%นกรรมการหลักสูตรได/ตลอดเวลา 

 

ตารางท่ี 4.9  กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย%และบุคลากรสายสนับสนุน  

 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขDารFวม 

จำนวน 
สรุปขDอคิดเห็นและประโยชน% 

ท่ีผูDเขDารFวมกิจกรรมไดDรับ อาจารย% 
บุคลากร 

สายสนับสนุน 

1. การอบรมการเข/าสูBการจัดทำผลงาน

ทางวิชาการ 

5 - อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรเกิด

ความกระตือรือร/นและได/พัฒนา
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขDารFวม 

จำนวน 
สรุปขDอคิดเห็นและประโยชน% 

ท่ีผูDเขDารFวมกิจกรรมไดDรับ อาจารย% 
บุคลากร 

สายสนับสนุน 

ตนเองจนถึงสอบสอนและพัฒนา

เอกสารประกอบการสอนได/ 

2. การอบรมด/านการวิจัย การพัฒนา

ข/อเสนอโครงการวิจัย และการหา

แหลBงตีพิมพ,ในวารสารฐานนานาชาติ

และสกอป]ส 

5 - อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรสามารถ

เขียนข/อเสนอวิจัยของบในปK 2564 ได/ 

3. การพัฒนาด/านการใช/แอปพลิเคชัน 

Mentimeter และ Quizizz และ 

Google meeting ในการเรียนการ

สอนระบบออนไลน, 

5 - อาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรเกิดองค,

ความรู/ใหมBและเครือขBายความรBวมมือ

ทางวิชาการ 

4. จำนวนอาจารย,ประจำหลักสูตร 5 

คน หากมีการลาออกจะกระทบป]ญหา

ชBองวBางอาจารย,ประจำหลักสูตรขาด 

5  หลักสูตรมีการวางแผนให/มีอาจารย,

ประจำหลักสูตร ประมาณ 6-7 คน 

เพ่ือให/งานหลักสูตรเกิดความคลBองตัว

มากย่ิงข้ึน 
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หมวดท่ี 5  การบริหารหลักสูตร 

 

ตารางท่ี 5.1  การบริหารหลักสูตร 

 

ปkญหาในการบริหาร

หลักสูตร 

ผลกระทบของปkญหาตFอสัมฤทธ์ิผล 

ตามวัตถุประสงค%ของหลักสูตร 

แนวทางการปdองกันและแกDไข 

ปkญหาในอนาคต 

- จำนวนผู/รับผิดชอบ

หลักสูตรไมBเพียงพอ 

เน่ืองจากหลังสูตรต/องยืม

บุคลากรจากหนBวยงานอ่ืนใน

สังกัดคณะเกษตรและ

เทคโนโลยีมารBวมรับผิดชอบ

หลักสูตร 

 

 

 

- อาจารย,ชาวตBางชาติลาออก

จากหลักสูตรกลับประเทศ

บ/านเกิดกระทันหันด/วย

สถานการณ,โควิดและ

นโยบายในประเทศ 

 

 

- อาจารย,ผู/รับผิดชอบ

หลักสูตรบางคนขาดความ

กระตือรือร/นในการเขียน

โครงการขอทุนวิจัยและเขียน

บทความวิจัยและวิชาการ 

สBวนอาจารย,ท่ีกำลังศึกษาตBอ

ในระดับปริญญาเอกต/อง

จัดสรรเวลาในการจัดทำ

ผลงานเพ่ือใช/ตีพิมพ,สำหรับ

เกณฑ,การสำเร็จการศึกษา 

- สBงผลตBอการดูแลนักศึกษา 

- ความหลากหลายในประสบการณ,

การเรียนรู/ของผู/เรียน 

- การรวมตัวในการประชุม การทำ

กิจกรรมรBวมกันคBอนข/างลำบาก 

- ขาดความตBอเน่ืองในการบริหาร

หลักสูตร 

 

 

 

- นักศึกษาขาดแรงบันดาลใจในการ

ฝ¼กพูดภาษาอังกฤษ 

 

 

 

 

 

- ตัวช้ีวัดจำนวนการตีพิมพ,ผลงานไมB

ถึงตามจำนวนเปาหมายท่ีต้ังไว/  

- เชิญอาจารย,พิเศษท่ีมีความ

เช่ียวชาญมาชBวยสอน 

- นโยบายของมหาวิทยาลัยต/อง

มีความชัดเจนให/สBงเสริม

บุคลากรเชBน การจัดหา

ผู/เช่ียวชาญหรือผู/ทรงคุณวุฒิมา

เป%นพ่ีเล้ียงในอBานงานทำผลงาน

วิชาการ กBอนสBงผลงานวิชาการ

วBางานท่ีขอไปมีคุณภาพหรือไมB  

 

- หลักสูตรนำเร่ืองเข/าท่ีประชุม

กรรมการบริหารคณะเพ่ือขอ

จ/างอาจารย,ชาวตBางชาติเจ/าของ

ภาษาท่ีเกษียณอายุไปแล/วโดย

ใช/งบประมาณคณะจ/างแทน

งบประมาณแผBนดิน 

 

- วางแผนเปล่ียนตัวอาจารย,

ประจำหลักสูตรท่ีมีความพร/อม

และมีศักยภาพในการตีพิมพ,

ผลงานวิจัยและวิชาการเข/ามา

แทนอาจารย,ท่ีไมBสามารถ

ผลิตผลงานได/ในแตBละปK  
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ตารางท่ี  5.2  ในด/านการพัฒนาอาจารย,ประจำหลักสูตรท้ัง 5 คน หลักสูตรมีแผนการพัฒนาอาจารย,ดังน้ี 

 

ลำดับ ช่ืออาจารย%ประจำ

หลักสูตร 

แผนศึกษา

ตFอระดับ

ปริญญา

เอก 

ป] พ.ศ. แผนการเขDา

สูFผลงาน

วิชาการ 

ป] พ.ศ. แผนการเขDา

สูFผลงาน

วิชาการ 

ป] พ.ศ. 

1 อานันท,นิตย, 

มโนรมย, 

กำลังจะ

สำเร็จ

การศึกษา 

2565 สBงรอบท่ี 1 2562 สBงรอบท่ี 2 2566 

2 มนันยา โพธิราชา มี 2566 สBงรอบท่ี 1 2565   

3 กฤติมา จรรยาเพศ กำลังจะ

สำเร็จ

การศึกษา 

2566 สBงรอบท่ี 1 2559 สBงรอบท่ี 1 2567 

4 พัฒนพงศ, ติระ มี 2568 สBงรอบท่ี 1 2562 สBงรอบท่ี 2 2566 

5 วนิดา ถาป]นแก/ว มี 2567 สBงรอบท่ี 1 2567   
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ตารางท่ี  5.3  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูD  (องค%ประกอบท่ี 6)   

ตัวบFงช้ี ผลการดำเนินงาน 

ตัวบFงช้ีท่ี  6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูD 

6.1-1 ระบบการดำเนินงานของกลุFมวิชา/สถาบันโดยมีสFวนรFวมของอาจารย%ผูDรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือใหDมีส่ิง

สนับสนุนการเรียนรูD 

เปdาหมายเชิงปริมาณ: จำนวนส่ิงสนับสนุนเพียงพอตBอการเรียนการสอน   

เปdาหมายเชิงคุณภาพ: จำนวนส่ิงสนับสนุนเป%นไปตามเกณฑ,มาตรฐาน สกอ. นักศึกษามีความพึงพอใจตBอส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู/อยูBในระดับดี 

• ระบบกลไก/กระบวนการ  

      1. แตBงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานสBงเสริมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ 

      2. สํารวจและวิเคราะห,ข/อมูลเก่ียวกับความต/องการบริหารเก่ียวกับส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ให/เพียงพอ  

         และเหมาะสมจากคณาจารย,และนักศึกษา 

      3. รายงานผลการสํารวจและผลการวิเคราะห,ข/อมูลท่ีเก่ียวกับความต/องการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ท้ัง  

         ด/านกายภาพ และทรัพยากรการเรียนรู/ท่ีเพียงพอและเหมาะสมตามความต/องการของอาจารย,และ 

         นักศึกษาตBออาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตรและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาและให/ 

         ข/อเสนอแนะ 

     4. จัดทำแผนการให/บริการและจัดการหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ท้ังด/านกายภาพ และทรัพยากรการ 

         เรียนรู/ให/เพียงพอและเหมาะสมตามความต/องการของอาจารย,และนักศึกษา 

     5. ดำเนินการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/และให/บริการส่ิงสนับสนุนท้ังด/านกายภาพ และทรัพยากร  

        การเรียนรู/ 

     6. กำกับติดตามให/มีการดำเนินงานตามแผนงานอยBางตBอเน่ืองทุกภาคการศึกษา 

     7. ประเมินกระบวนการให/บริการและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ตามแผน (ประเมินกระบวนการ/คุณภาพ   

        บริการ) 

     8. มีการพัฒนาปรับปรุงการให/บริการและจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนตามผลการประเมิน (แสดง 

        ข้ันตอนการทำงาน) 

 

• ผลการดำเนินงานตามระบบกลไก/กระบวนการ  

     ในปKการศึกษา 2564 หลักสูตรมีระบบการดำเนินงานของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีสBวน 

         รBวมของอาจารย,ประจำหลักสูตรเพ่ือให/มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/  โดยการนำผลการสำรวจความต/องการตBอ  

         ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/มาดำเนินเพ่ือจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนให/เพียงพอเหมาะสมตBอการจัดการเรียน    

         การสอน ดังน้ี  
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1. ห/องเรียนบัณฑิต 1ขนาดห/อง 7.40x11.50 เมตร สามารถน่ังเรียนได/ 60 ท่ีน่ัง 

2. ห/องป]ญญาวี ขนาดห/อง 7.80x16.30 เมตร สามารถน่ังเรียนได/ 70 ท่ีน่ัง 

3. ห/องเรียนรวม 1 และเรียนรวม 2ขนาดห/อง 14.30x19.30 เมตร สามารถน่ังเรียนได/ 198 ท่ีน่ัง 

4. ห/องเรียน ช้ัน 3,4,5ขนาดห/อง 7.50x8.50 เมตรจำนวน 14 ห/องสามารถน่ังเรียนได/ 50 ท่ีน่ัง 

5. ห/องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร,ขนาดห/อง 7.50x8.50 เมตร สามารถน่ังเรียนได/ 40 ท่ีน่ัง 

6. ห/องประชุมบัณฑิตขนาดห/อง 5.70x13.30 เมตร สามารถน่ังเรียนได/ 30 ท่ีน่ัง 

7. ห/องประชุมพนมศิลปÂ ขนาดห/อง 21.50x28.50 เมตร สามารถน่ังได/ 500 ท่ีน่ัง 

8. ห/องประชุมคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,ขนาดห/อง 8.40x16.70 เมตร สามารถน่ังเรียนได/   

9. ห/องปฏิบัติการคอมพิวเตอร, จำนวน 2 ห/อง ๆ ละ 40 ท่ีน่ัง 

10. โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจำนวน 10,000 บัญชีผู/ใช/งาน 

11. หนังสือและตำราเก่ียวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

12. การเพ่ิมจุดเช่ือมตBอสัญญาณอินเตอร,เน็ตไร/สาย (Wireless) เพ่ือการสืบค/นข/อมูล 

 

• การทบทวนระบบกลไก พบวFา สาขาวิชาฯ มีการประชุมอาจารย%ผูDรับผิดชอบหลักสูตรเพ่ือสรุปและ

วิเคราะห%ผลการสำรวจความตDองการส่ิงสนับสนุนการเรียนรูDของนักศึกษาและอาจารย% จากรายงานความ

พึงพอใจของนักศึกษาสาขาวิชาฯ ประจำป]การศึกษา 2564 มีขDอเสนอแนะดังน้ี 

ความพึงพอใจของนักศึกษาตFอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูD 

คุณภาพการใหDบริการ 
คFาเฉล่ีย  

( ) 
S.D. 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

1. ดDานการบริการหDองสมุดและแหลFงเรียนรูDอ่ืน ๆ ผFาน

เครือขFายคอมพิวเตอร% 

3.70 .83 มาก 

1.1 การบริการห/องสมุด 3.81 .74 มาก 

1.2 ทรัพยากรสารสนเทศห/องสมุด 3.66 .83 มาก 

1.3 แหลBงเรียนรู/ผBานระบบเครือขBายคอมฯ 3.79 .85 มาก 

1.4 การฝ¼กอบรมการใช/ฐานข/อมูลสารสนเทศแกBอาจารย,/

นักศึกษา 

3.57 .90 มาก 

2. ดDานบริการดDานกายภาพท่ีเหมาะสมตFอการจัดการเรียน

การสอนและพัฒนานักศึกษา 

3.69 .89 มาก 

2.1 ห/องเรียน 3.79 .87 มาก 

C
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2.2 ห/องปฏิบัติการทางภาษา 3.72 .85 มาก 

2.3 วัสดุและอุปกรณ,ทางการศึกษา 3.69 .90 มาก 

2.4 จุดเช่ือมตBออินเตอร,เน็ตในระบบไร/สาย 3.55 .96 มาก 

3. ดDานส่ิงอำนวยท่ีจำเป̀นอ่ืน เชFน การลงทะเบียนนักศึกษา  

การพยาบาล และอ่ืน ๆ 

3.74 .92 มาก 

3.1 การบริการงานทะเบียนนักศึกษา 3.95 .80 มาก 

3.2 บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 3.60 .94 มาก 

3.3 จุดบริการด/านอาหารและเคร่ืองด่ืม 3.59 .99 มาก 

3.4 สนามกีฬา 3.81 .95 มาก 

4. ดDานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ

อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 

3.83 .79 มาก 

4.1 ระบบประปา 3.79 .77 มาก 

4.2 ระบบไฟฟา 3.88 .77 มาก 

4.3 ระบบการกำจัดของเสีย 3.72 .81 มาก 

4.4 การจัดการขยะ 3.93 .79 มาก 

4.5 ระบบและอุปกรณ,ปองกันอัคคีภัย 3.84 .81 มาก 

รวมทุกดDาน 3.75 .86 มาก 

 

ความพึงพอใจของอาจารย%ตFอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูDของอาจารย% 

คุณภาพการใหDบริการ 
คFาเฉล่ีย  

( ) 
S.D. 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

1. ดDานการบริการหDองสมุดและแหลFงเรียนรูDอ่ืน ๆ ผFาน

เครือขFายคอมพิวเตอร% 

3.47 .53 ปานกลาง 

1.1 การบริการห/องสมุด 3.78 .67 มาก 

1.2 ทรัพยากรสารสนเทศห/องสมุด 3.33 .50 ปานกลาง 

1.3 แหลBงเรียนรู/ผBานระบบเครือขBายคอมฯ 3.56 .53 มาก 

1.4 การฝ¼กอบรมการใช/ฐานข/อมูลสารสนเทศแกBอาจารย,/

นักศึกษา 

3.22 .44 ปานกลาง 

2. ดDานบริการดDานกายภาพท่ีเหมาะสมตFอการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนานักศึกษา 

3.64 .90 มาก 

2.1 ห/องเรียน 3.89 .93 มาก 

2.2 ห/องปฏิบัติการทางภาษา 4.00 1.12 มาก 

C
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2.3 วัสดุและอุปกรณ,ทางการศึกษา 3.44 .88 ปานกลาง 

2.4 จุดเช่ือมตBออินเตอร,เน็ตในระบบไร/สาย 3.22 .67 ปานกลาง 

3. ดDานส่ิงอำนวยท่ีจำเป̀นอ่ืน เชFน การลงทะเบียนนักศึกษา  

การพยาบาล และอ่ืน ๆ 

3.27 .99 ปานกลาง 

3.1 การบริการงานทะเบียนนักศึกษา 3.78 .83 มาก 

3.2 บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 3.33 .87 ปานกลาง 

3.3 จุดบริการด/านอาหารและเคร่ืองด่ืม 2.44 1.24 น/อย 

3.4 สนามกีฬา 3.56 1.01 มาก 

4. ดDานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ

อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 

3.44 .77 ปานกลาง 

4.1 ระบบประปา 3.56 .53 มาก 

4.2 ระบบไฟฟา 3.33 .87 ปานกลาง 

4.3 ระบบการกำจัดของเสีย 3.56 .88 มาก 

4.4 การจัดการขยะ 3.67 1.00 มาก 

4.5 ระบบและอุปกรณ,ปองกันอัคคีภัย 3.11 .60 ปานกลาง 

รวมทุกดDาน 3.45 .80 ปานกลาง 
 

• การปรับปรุงระบบกลไก พบวFา ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตFอส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูDและผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย%ตFอส่ิงสนับสนุนการเรียนรูD มีดังน้ี 

1. จากผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตBอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ 

    ผลการประเมินท่ีน/อยท่ีสุดคือ จุดบริการด/านอาหารและเคร่ืองด่ืม อยูBท่ี 3.59 อยูBในระดับมาก และ

จุดเช่ือมตBออินเตอร,เน็ตในระบบไร/สาย อยูBท่ี 3.55 อยูBในระดับมาก ป]ญหาท่ีพบคือจุดเช่ือมตBอ

อินเตอร,เน็ตในระบบไร/สายไมBเพียงพอหรือสัญญาณไมBเสถียร สBงผลให/เป%นอุปสรรคในการศึกษาค/นคว/า

ความรู/และเข/าเรียนในระบบออนไลน, ในด/านจุดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม พบวBาจุดบริการอาหาร

และเคร่ืองด่ืมไมBเพียงพอตBอนักศึกษา สBงผลให/นักศึกษาสBวนใหญBต/องออกไปรับประทานอาหารภายนอก

มหาวิทยาลัยทำให/เสียเวลาในการเดินทางไป-กลับ นอกจากน้ีจากข/อเสนอแนะความต/องการเก่ียวกับส่ิง

สนับสนุนการเรียนรู/ นักศึกษามีต/องการให/ทางคณะ/มหาวิทยาลัย จัดส่ิงสนับสนุนการเรียนเพ่ิมเติม 

ได/แกB หนังสือและตำราเก่ียวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับฝ¼กฝนทักษะ

ภาษาอังกฤษด/วยตนเอง ห/องสมุดประจำสาขา/คณะ เพ่ิมจุดเช่ือมตBอสัญญาณอินเทอร,เน็ตไร/สาย    

และต/องการอาจารย,ชาวตBางชาติท่ีเป%นเจ/าของภาษา  
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2. จากผลการประเมินความพึงพอใจของอาจารย,ตBอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ 

    จากผลสำรวจความพึงพอใจของอาจารย,ตBอส่ิงสนับสนับการเรียนรู/ในภาพรวมอยูBระหวBางระดับมาก

ถึงน/อย ผลการประเมินท่ีได/คะแนนน/อยท่ีสุด คือ จุดบริการอาหารและเคร่ืองด่ืม อยูBท่ี 2.44 อยูBใน

ระดับน/อย พบวBาบุคลากรไมBได/รับความสะดวกในการรับประทานอาหารในชBวงพักกลางวัน สBงผลให/

ต/องออกไปรับประทานอาหารภายนอกมหาวิทยาลัย นอกจากน้ีจากข/อเสนอแนะความต/องการเก่ียวกับ

ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ พบวBาอาจารย,ต/องการให/ทางคณะ/มหาวิทยาลัยจัดหาทรัพยากรในห/องสมุด

เพ่ิมเติม เชBน ตำรา หนังสือ วารสาร และแหลBงเรียนรู/ผBานระบบคอมพิวเตอร, จัดซ้ือฐานข/อมูลวารสาร

ออนไลน,ตBางประเทศเพ่ือสนับสนุนการทำวิจัยและศึกษาเรียนรู/ จัดซ้ือ Zoom License เพ่ืออำนวย

ความสะดวกในการจัดการเรียนการสอนออนไลน,ให/มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เพ่ิมจุดเช่ือมตBออินเตอร,เน็ตไร/

สายให/มากข้ึน รวมไปถึงควรติดต้ังสปริงเกอร,เพ่ือปองกันอัคคีภัยและมีการจำลองสถานการณ,ซ/อมหนี

ไฟเป%นประจำ 

6.1-2 จำนวนส่ิงสนับสนุนการเรียนรูDท่ีเพียงพอและเหมาะสมตFอการจัดการเรียนการสอน 

     ในปKการศึกษา 2564 หลักสูตรมีระบบการดำเนินงานของสาขาวิชา คณะ และมหาวิทยาลัย โดยมีสBวน  

        รBวมของอาจารย,ประจำหลักสูตรเพ่ือให/มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ โดยการผลการสำรวจความต/องการตBอส่ิง 

        สนับสนุนการเรียนรู/มาดำเนินเพ่ือจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนให/เพียงพอเหมาะสมตBอการจัดการเรียนการสอน   

        ดังน้ี  

1. ห/องเรียนบัณฑิต 1ขนาดห/อง 7.40x11.50 เมตร สามารถน่ังเรียนได/ 60 ท่ีน่ัง 

2. ห/องป]ญญาวี ขนาดห/อง 7.80x16.30 เมตร สามารถน่ังเรียนได/ 70 ท่ีน่ัง 

3. ห/องเรียนรวม 1 และเรียนรวม 2ขนาดห/อง 14.30x19.30 เมตร สามารถน่ังเรียนได/ 198 ท่ีน่ัง 

4. ห/องเรียน ช้ัน 3,4,5ขนาดห/อง 7.50x8.50 เมตรจำนวน 14 ห/องสามารถน่ังเรียนได/ 50 ท่ีน่ัง 

5. ห/องปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร,ขนาดห/อง 7.50x8.50 เมตร สามารถน่ังเรียนได/ 40 ท่ีน่ัง 

6. ห/องประชุมบัณฑิตขนาดห/อง 5.70x13.30 เมตร สามารถน่ังเรียนได/ 30 ท่ีน่ัง 

7. ห/องประชุมพนมศิลปÂ ขนาดห/อง 21.50x28.50 เมตร สามารถน่ังได/ 500 ท่ีน่ัง 

8. ห/องประชุมคณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,ขนาดห/อง 8.40x16.70 เมตร สามารถน่ังเรียนได/   

9. ห/องปฏิบัติการคอมพิวเตอร, จำนวน 2 ห/อง ๆ ละ 40 ท่ีน่ัง 

10. โปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจำนวน 10,000 บัญชีผู/ใช/งาน 

11. หนังสือและตำราเก่ียวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 

12. การเพ่ิมจุดเช่ือมตBอสัญญาณอินเตอร,เน็ตไร/สาย (Wireless) เพ่ือการสืบค/นข/อมูล 
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6.1-3 กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย%ตFอส่ิงสนับสนุนการ

เรียนรูD 

   จากการสัมภาษณ,ของคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปKการศึกษา 2563 และ                 

        การสอบถามนักศึกษาถึงความต/องการส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ พบวBา ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ท่ีหลักสูตรหาให/ 

        ยังไมBเพียงพอกับความต/องการของนักศึกษาโดยเฉพาะห/องค/นคว/าด/วยตนเอง นอกจากน้ียังพบวBาหนังสือท่ีใช/  

        สำหรับการเรียนการสอนด/านภาษาอังกฤษ ภาษาศาสตร,และวรรณคดีมีจำนวนไมBเพียงพอ อาจารย,ประจำ 

        หลักสูตรได/นำเข/าท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ให/เพียงพอและตรงกับความต/องการของ    

        อาจารย,และนักศึกษา โดยเสนอความต/องการไปยังคณะและบางสBวนแก/ป]ญหาโดยการส่ังซ้ือเองทางไปรษณีย, 

        และยืมจากห/องสมุดแหลBงอ่ืน ในการจัดหาส่ิงสนับสนุนการเรียน 

 ปKการศึกษา 2564 หลักสูตรได/ทำการสํารวจความพึงพอใจตBอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ โดยเก็บข/อมูลจาก    

        ผู/รับผิดชอบหลักสูตรและนักศึกษา เพ่ือนําผลการประเมินท่ีได/มาปรับปรุงกระบวนการในการจัดเตรียมส่ิง  

        สนับสนุนการเรียนรู/ให/เพียงพอและทันสมัย ตามความต/องการของอาจารย,และนักศึกษาตBอไป ซ่ึงใน 

        ปKการศึกษา 2564 มีผลการประเมินดังน้ี  

 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะห%ขDอมูลท่ัวไปของผูDตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 9 ผลการวิเคราะห%ขDอมูลท่ัวไปของผูDตอบแบบสอบถาม สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

ขDอมูลท่ัวไป จำนวน (คน) รDอยละ 

1. เพศ 

    1.1  ชาย 

    1.2  หญิง 

 

10 

48 

 

17.20 

82.80 

รวม   58 100 

 

      จากตารางท่ี 9 พบวBา ผู/ตอบแบบสอบถามสBวนใหญBจะเป%นเพศหญิง จำนวน 48 คน คิดเป%น 

        ร/อยละ 82.20 เพศชาย จำนวน 10 คน คิดเป%นร/อยละ 17.20 
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ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะห%ขDอมูลคุณภาพในการใหDบริการหDองสมุด อุปกรณ%การศึกษาและสภาพแวดลDอมการ

เรียนรูD คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร% มหาวิทยาลัยนครพนม จำนวน 4 ดDาน 

ตารางท่ี 10 คFาเฉล่ีย สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แสดงระดับความพึงพอใจในคุณภาพการใหDบริการ 

    หDองสมุด อุปกรณ%การศึกษาและสภาพแวดลDอมการเรียนรูD คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร%  

    มหาวิทยาลัยนครพนม โดยรวมและจำแนกเป̀นรายดDาน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 

คุณภาพการใหDบริการ 
คFาเฉล่ีย  

( ) 
S.D. 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

1. ดDานการบริการหDองสมุดและแหลFงเรียนรูDอ่ืน ๆ ผFาน

เครือขFายคอมพิวเตอร% 

3.70 .83 มาก 

1.1 การบริการห/องสมุด 3.81 .74 มาก 

1.2 ทรัพยากรสารสนเทศห/องสมุด 3.66 .83 มาก 

1.3 แหลBงเรียนรู/ผBานระบบเครือขBายคอมฯ 3.79 .85 มาก 

1.4 การฝ¼กอบรมการใช/ฐานข/อมูลสารสนเทศแกBอาจารย,/

นักศึกษา 

3.57 .90 มาก 

2. ดDานบริการดDานกายภาพท่ีเหมาะสมตFอการจัดการเรียน

การสอนและพัฒนานักศึกษา 

3.69 .89 มาก 

2.1 ห/องเรียน 3.79 .87 มาก 

2.2 ห/องปฏิบัติการทางภาษา 3.72 .85 มาก 

2.3 วัสดุและอุปกรณ,ทางการศึกษา 3.69 .90 มาก 

2.4 จุดเช่ือมตBออินเตอร,เน็ตในระบบไร/สาย 3.55 .96 มาก 

3. ดDานส่ิงอำนวยท่ีจำเป̀นอ่ืน เชFน การลงทะเบียนนักศึกษา  

การพยาบาล และอ่ืน ๆ 

3.74 .92 มาก 

3.1 การบริการงานทะเบียนนักศึกษา 3.95 .80 มาก 

3.2 บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 3.60 .94 มาก 

3.3 จุดบริการด/านอาหารและเคร่ืองด่ืม 3.59 .99 มาก 

3.4 สนามกีฬา 3.81 .95 มาก 

4. ดDานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของ

อาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ 

3.83 .79 มาก 

4.1 ระบบประปา 3.79 .77 มาก 

4.2 ระบบไฟฟา 3.88 .77 มาก 

4.3 ระบบการกำจัดของเสีย 3.72 .81 มาก 

C
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4.4 การจัดการขยะ 3.93 .79 มาก 

4.5 ระบบและอุปกรณ,ปองกันอัคคีภัย 3.84 .81 มาก 

รวมทุกดDาน 3.75 .86 มาก 

 

          จากตารางท่ี 10 พบวBา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,  

            มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในด/านการบริการห/องสมุดและแหลBงเรียนรู/อ่ืนๆ ผBานเครือขBาย  

            คอมพิวเตอร,ในภาพรวมอยูBในระดับมาก ( =3.70) เม่ือพิจารณาเป%นรายข/อจากมากไปหาน/อยพบวBาอยูBใน  

            ระดับมาก ได/แกB การบริการห/องสมุด ( =3.81) แหลBงเรียนรู/ผBานระบบเครือขBายคอมพิวเตอร, ( =3.79)   

            ทรัพยากรสารสนเทศห/องสมุด ( =3.66) และการฝ¼กอบรมการใช/ฐานข/อมูลสารสนเทศแกBอาจารย,/ 

            นักศึกษา ( =3.57) ตามลำดับ 

          ด/านบริการด/านกายภาพท่ีเหมาะสมตBอการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาโดยรวมอยูBใน 

            ระดับมากทุกข/อ ( =3.69) เม่ือพิจารณาเป%นรายข/อพบวBาอยูBในระดับมากทุกข/อ เรียงตามคBาเฉล่ียจาก 

            มากไปหาน/อย ได/แกB  ห/องเรียน ( =3.79) ห/องปฏิบัติการทางภาษา ( =3.72) วัสดุและอุปกรณทาง  

            การศึกษา ( =3.69) และจุดเช่ือมตBออินเตอร,เน็ตในระบบไร/สาย ( =3.55) ตามลำดับ 

          ด/านส่ิงอำนวยท่ีจำเป%นอ่ืน เชBน การลงทะเบียนนักศึกษา การพยาบาล และอ่ืนๆ โดยรวมอยูBในระดับ  

            มากทุกข/อ ( =3.74) เม่ือพิจารณาเป%นรายข/อพบวBาอยูBในระดับมากทุกข/อ เรียงตามคBาเฉล่ียจากมากไป  

            หาน/อย ได/แกB การบริการงานทะเบียนนักศึกษา ( =3.95) สนามกีฬา ( =3.81) บริการอนามัยและการ 

            รักษาพยาบาล ( =3.60) และจุดบริการด/านอาหารและเคร่ืองด่ืม ( =3.59) ตามลำดับ 

          ด/านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ โดยรวมอยูBใน 

            ระดับมากทุกข/อ ( =3.83) เม่ือพิจารณาเป%นรายข/อพบวBาอยูBในระดับมากทุกข/อ เรียงตามคBาเฉล่ียจาก 

            มากไปหาน/อย ได/แกB การจัดการขยะ ( =3.93) ระบบไฟฟา ( =3.88) ระบบและอุปกรณ,ปองกัน 

            อัคคีภัย ( =3.84) ระบบประปา ( =3.79) และระบบการกำจัดของเสีย ( =3.72) ตามลำดับ 

          โดยรวมท้ัง 4 ด/าน พบวBา นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,  

            มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในในภาพรวมตBอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/อยูBในระดับมาก ( =3.75)  

                 สำหรับการสำรวจความพึงพอในตBอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/โดยเก็บข/อมูลจากอาจารย,สาขาวิชา 

            ภาษาอังกฤษในปKการศึกษา 2564 เพ่ือนําผลการประเมินท่ีได/มาปรับปรุงกระบวนการในการจัดเตรียมส่ิง 

            สนับสนุนการเรียนรู/ให/เพียงพอและทันสมัย มีผลการประเมินดังน้ี  
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ตารางท่ี 11 คFาเฉล่ีย สFวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แสดงระดับความพึงพอใจของอาจารย%ตFอคุณภาพการใหDบริการ 

    หDองสมุด อุปกรณ%การศึกษาและสภาพแวดลDอมการเรียนรูD คณะศิลปศาสตร%และวิทยาศาสตร%  

    มหาวิทยาลัยนครพนม 

คุณภาพการใหDบริการ 
คFาเฉล่ีย  

( ) 
S.D. 

ระดับความ 

พึงพอใจ 

1. ดDานการบริการหDองสมุดและแหลFงเรียนรูDอ่ืน ๆ ผFานเครือขFาย

คอมพิวเตอร% 

3.47 .53 ปานกลาง 

1.1 การบริการห/องสมุด 3.78 .67 มาก 

1.2 ทรัพยากรสารสนเทศห/องสมุด 3.33 .50 ปานกลาง 

1.3 แหลBงเรียนรู/ผBานระบบเครือขBายคอมฯ 3.56 .53 มาก 

1.4 การฝ¼กอบรมการใช/ฐานข/อมูลสารสนเทศแกBอาจารย,/นักศึกษา 3.22 .44 ปานกลาง 

2. ดDานบริการดDานกายภาพท่ีเหมาะสมตFอการจัดการเรียนการ

สอนและพัฒนานักศึกษา 

3.64 .90 มาก 

2.1 ห/องเรียน 3.89 .93 มาก 

2.2 ห/องปฏิบัติการทางภาษา 4.00 1.12 มาก 

2.3 วัสดุและอุปกรณ,ทางการศึกษา 3.44 .88 ปานกลาง 

2.4 จุดเช่ือมตBออินเตอร,เน็ตในระบบไร/สาย 3.22 .67 ปานกลาง 

3. ดDานส่ิงอำนวยท่ีจำเป̀นอ่ืน เชFน การลงทะเบียนนักศึกษา  

การพยาบาล และอ่ืน ๆ 

3.27 .99 ปานกลาง 

3.1 การบริการงานทะเบียนนักศึกษา 3.78 .83 มาก 

3.2 บริการอนามัยและการรักษาพยาบาล 3.33 .87 ปานกลาง 

3.3 จุดบริการด/านอาหารและเคร่ืองด่ืม 2.44 1.24 น/อย 

3.4 สนามกีฬา 3.56 1.01 มาก 

4. ดDานระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคาร

ตลอดจนบริเวณโดยรอบ 

3.44 .77 ปานกลาง 

4.1 ระบบประปา 3.56 .53 มาก 

4.2 ระบบไฟฟา 3.33 .87 ปานกลาง 

4.3 ระบบการกำจัดของเสีย 3.56 .88 มาก 

4.4 การจัดการขยะ 3.67 1.00 มาก 

4.5 ระบบและอุปกรณ,ปองกันอัคคีภัย 3.11 .60 ปานกลาง 

รวมทุกดDาน 3.45 .80 ปานกลาง 

C
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                  จากตารางท่ี 11 พบวBา อาจารย,สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,   

            มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในด/านการบริการห/องสมุดและแหลBงเรียนรู/อ่ืนๆ ผBานเครือขBาย       

            คอมพิวเตอร,ในภาพรวมอยูBในระดับปานกลาง ( =3.47) เม่ือพิจารณาเป%นรายข/อจากมากไปหาน/อยพบวBา  

            อยูBในระดับมากถึงปานกลาง ได/แกB การบริการห/องสมุด ( =3.78) แหลBงเรียนรู/ผBานระบบเครือขBาย 

            คอมพิวเตอร, ( =3.56) ทรัพยากรสารสนเทศห/องสมุด ( =3.33) และการฝ¼กอบรมการใช/ฐานข/อมูล  

            สารสนเทศแกBอาจารย,/นักศึกษา ( =3.22) ตามลำดับ 

          ด/านบริการด/านกายภาพท่ีเหมาะสมตBอการจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาโดยรวมอยูBใน  

            ระดับมากทุกข/อ ( =3.64) เม่ือพิจารณาเป%นรายข/อพบวBาอยูBในระดับมากถึงปานกลาง เรียงตามคBาเฉล่ีย 

            จากมากไปหาน/อย อยูBในระดับมาก ได/แกB  ห/องปฏิบัติการทางภาษา ( =4.00) ห/องเรียน ( =3.89) อยูB 

            ในระดับปานกลาง ได/แกB วัสดุและอุปกรณ,ทางการศึกษา ( =3.44) และจุดเช่ือมตBออินเตอร,เน็ตในระบบ 

            ไร/สาย ( =3.22) ตามลำดับ 

         ด/านส่ิงอำนวยท่ีจำเป%นอ่ืน เชBน การลงทะเบียนนักศึกษา การพยาบาล และอ่ืนๆ โดยรวมอยูBในระดับ 

            ปานกลาง ( =3.27) เม่ือพิจารณาเป%นรายข/อพบวBาอยูBในระดับมากถึงน/อย เรียงตามคBาเฉล่ียจากมากไป 

            หาน/อย อยูBในระดับมาก ได/แกB การบริการงานทะเบียนนักศึกษา ( =3.78) และสนามกีฬา ( =3.56)  

            บริการอนามัยและการรักษาพยาบาลอยูBในระดับปานกลาง ( =3.33) และจุดบริการด/านอาหารและ 

            เคร่ืองด่ืมอยูBในระดับน/อย ( =2.44) ตามลำดับ 

         ด/านระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ โดยรวมอยูBใน 

            ระดับปานกลาง ( =3.44) เม่ือพิจารณาเป%นรายข/อพบวBาอยูBในระดับมากถึงปานกลาง เรียงตามคBาเฉล่ีย    

            จากมากไปหาน/อย ได/แกB การจัดการขยะ ( =3.67) ระบบประปา ( =3.56) ระบบการกำจัดของเสีย  

            ( =3.56) และอยูBในระดับน/อย ได/แกB ระบบไฟฟา ( =3.33) และระบบและอุปกรณ,ปองกันอัคคีภัย  

            ( =3.11) ตามลำดับ 

         โดยรวมท้ัง 4 ด/าน พบวBา อาจารย,สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร,  

            มหาวิทยาลัยนครพนม มีความพึงพอใจในในภาพรวมตBอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/อยูBในระดับปานกลาง  

            ( =3.45)  

 

• การปรับปรุงระบบกลไก/กระบวนการตามผลทบทวนระบบ กลไก/กระบวนการ 

                หลักสูตรฯ มีการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานโดยการมีสBวนรBวมของอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 

           เพ่ือให/มีส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ โดยในปKการศึกษา 2564 ทางหลักสูตรจัดให/มีแหลBงสนับสนุนการเรียนรู/ท่ี 

           เหมาะสมในเน้ือหาสาระรายวิชาคือ การใช/ห/องปฏิบัติการภาษาโดยสอดแทรกเข/าไปในรายวิชาท่ีมีการเรียน 

           การสอนภาษาอังกฤษซ่ึงเป́ดให/นักศึกษาได/ใช/ประโยชน,ในภาคการศึกษาท่ี 1/2564 ได/แกB วิชาทักษะการ 

           นำเสนอด/วยภาษาอังกฤษและวิชาภาษาอังกฤษในส่ือมวลชน ในภาคการศึกษาท่ี 2/2564 และ 

C

C

C C

C

C

C C

C

C

C

C C

C

C

C

C C

C C

C

C
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ตัวบFงช้ี ผลการดำเนินงาน 

           ห/องปฏิบัติการทางภาษายังใช/เป%นสนามสอบ Exit-Exam ของทางมหาวิทยาลัยสำหรับนักศึกษา  

           คณะศิลปศาสตร,และวิทยาศาสตร, มหาวิทยาลัยนครพนม 

                 ผลจากการปรับปรุง การกำกับ การประเมิน ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ของอาจารย,ผู/รับผิดชอบหลักสูตร 

            และนักศึกษา ปKการศึกษา 2564 ดังน้ี 

1. การประเมินความพึงพอใจของอาจารย,ตBอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ประจำปKการศึกษา 2/2564

คBาเฉล่ีย 3.45 อยูBในระดับดีมากเทียบกับปKการศึกษา 1/2564 ท่ีมีคBาเฉล่ีย 3.40 

2. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตBอส่ิงสนับสนุนการเรียนรู/ ประจำปKการศึกษา 2/2564 มี

คBาเฉล่ีย 3.75 อยูBในระดับดีมากเทียบกับปKการศึกษา 1/2564 ท่ีมีคBาเฉล่ีย 3.67 

ตารางเปรียบเทียบความพึงพอใจ 3 ป]การศึกษายDอนหลัง 

ป]การศึกษา อาจารย% นักศึกษา 

2562 4.51 4.57 

2563 4.52 4.69 

2564 3.42 3.71 
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หมวดที่ 6  ขFอคิดเห็น และขFอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูFมีสZวนไดFสZวนเสีย 

 

ตารางท่ี 6.1  ขDอคิดเห็นจากผูDมีสFวนไดDสFวนเสีย 

 

ขDอคิดเห็นหรือสาระจากผูDมีสFวนไดDสFวนเสีย 
ความเห็นของอาจารย%

ผูDรับผิดชอบหลักสูตร 

การนำไปดำเนินการวางแผน 

หรือปรับปรุงหลักสูตร 

จากการสำรวจส่ิงสนับสนุนการเรียนการ

สอนกBอนเป́ดภาคการเรียนของนักศึกษา

พบวBานักศึกษามีความพึงพอใจส่ิงอำนวย

ความสะดวกโดยภาพรวมด/านภูมิทัศน, 

เคร่ืองปรับอากาศ ผ/ามBานและมี

ห/องปฏิบัติการทางภาษาในปK 2563 เคร่ือง

แมBขBายหมดอายุประกันทางคณะไมBมี

งบประมาณซBอมบำรุง จึงทำให/นักศึกษาไมB

สามารถเข/ามาใช/โปรแกรมทางภาษาได/

อยBางตBอเน่ือง รวมถึงแหลBงสืบค/นสำนัก 

วิทยบริการ พบวBานักศึกษาเข/ามาใช/บริการ

ค/นคว/าทำรายงานเป%นจำนวนมากเม่ือ

เปรียบเทียบกับปKการศึกษา 2563 

 

หลักสูตรได/สำรวจ

ความต/องการการใช/

วัสดุครุภัณฑ,ทุกๆภาค

การศึกษา พบวBา

อาจารย,ใหมBท่ียังขาด

แคลนครุภัณฑ,จะมีการ

จัดหางบประมาณจาก

งบประมาณแผBนดินท่ี

จัดสรรให/หลักสูตร 

- หลักสูตรนำเสนอคณะกรรมการบริหาร

คณะจัดทำแผนงบประมาณซBอมเคร่ืองแมB

ขBายท่ีเสียสำหรับโปรแกรมปฏิบัติการทาง

ภาษาในปKการศึกษา 2564 

- จัดแบบทำสำรวจความต/องการด/าน

หนังสือส่ืออุปกรณ,การเรียนการสอนให/

อาจารย,ในสาขาเสนอความคิดเห็นกBอน

เป́ดภาคการศึกษาปK 2564 

  

สรุปการประเมินหลักสูตร 

 

การประเมินจากผูDท่ีสำเร็จการศึกษา (รายงานตามป]ท่ีสำรวจ)  

ตารางท่ี 6.2  การประเมินจากผูDท่ีสำเร็จการศึกษา (รายงานตามป]ท่ีสำรวจ)  

 

กระบวนการประเมิน 

- แบบประเมินความพึงพอใจตBอหลักสูตรของนักศึกษา 

ขDอวิพากษ%ท่ีสำคัญจากผลการประเมิน ขDอคิดเห็นของคณาจารย%ตFอผลการประเมิน 

ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 

ด/านตBางๆอยBางตBอเน่ือง 

เห็นด/วยกับผลการประเมิน 

ขDอเสนอการเปล่ียนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน 

- ไมBมี – 
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ตารางท่ี 6.3 การประเมินจากผูDมีสFวนเก่ียวขDอง (ผูDใชDบัณฑิต) 

กระบวนการประเมิน 

- แบบประเมินคุณภาพหลักสูตร โดยให/ผู/บังคับบัญชา/หัวหน/าหนBวยงาน ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิอุดมศึกษาแหBงชาติ  

ขDอวิพากษ%ท่ีสำคัญจากผลการประเมิน ขDอคิดเห็นของคณาจารย%ตFอผลการประเมิน 

- ควรพัฒนาทักษะความเป%นผู/นำ 

- ควรพัฒนาทักษะการเรียนรู/ในศตวรรษท่ี 21 ใน

ด/านการใช/เทคโนโลยีในการทำงาน 

เห็นด/วยกับผลการประเมิน 
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หมวดท่ี 7  แผนการดำเนินการเพ่ือพัฒนาหลักสูตร 

 

ตารางท่ี 7.1  ความกDาวหนDาของการดำเนินงานตามแผนท่ีเสนอในรายงานของป]ท่ีผFานมา 

 

แผนดำเนินการ 
กำหนดเวลา 

ท่ีแลDวเสร็จ 
ผูDรับผิดชอบ 

ความสำเร็จของแผน/

เหตุผลท่ีไมFสามารถ

ดำเนินการไดDสำเร็จ 

กิจกรรมเตรียมความพร/อมนักศึกษา กันยายน 2564 อาจารย,ผู/รับผิด

หลักสูตร 

ดำเนินการเรียบร/อย 

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย,

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

พฤษภาคม 2565 อาจารย,ผู/รับผิด

หลักสูตร 

ดำเนินการเรียบร/อย 

โครงการบริการวิชาการแกBสังคม พฤษภาคม 2565 อาจารย,ผู/รับผิด

หลักสูตร 

ดำเนินการเรียบร/อย 

โครงการพัฒนานักศึกษาทักษะ

ศตวรรษท่ี 21 

กุมภาพันธ, 2565 อาจารย,ผู/รับผิด

หลักสูตร 

ดำเนินการเรียบร/อย 
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ส#วนที่ 3 

ผลการประเมินตนเอง 

 
ตารางท่ี 3.1  ผลการประเมินรายตัวบFงช้ีระดับหลักสูตร 

 

ตัวบFงช้ีคุณภาพ เปOาหมาย 
P บรรลุ 

Î ไม&บรรล ุ

คะแนน     

ประเมิน 

ตนเอง 

ระดับ 

คุณภาพ 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ`มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ. หลักสูตรได/มาตรฐาน 

2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหlงชาติ 4.51 P 4.66 ดีมาก 

2.2 การไดSงานทำหรือผลงานวิจัยของผูSสำเร็จการศึกษา 5.00 P 5.00 ดีมาก 

3.1 การรับนักศึกษา 3.00 P 2.00 นSอย 

3.2 การสlงเสริมและพัฒนานักศึกษา 3.00 P 3.00 ปานกลาง 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา 3.00 P 3.00 ปานกลาง 

4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย` 3.00 P 3.00 ปานกลาง 

4.2 คุณภาพอาจารย ̀ 5.00 Î 0.33 นSอย 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย ̀ 4.00 P 4.00 ดี 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร 3.00 P 3.00 ปานกลาง 

5.2 การวางระบบผูSสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน 3.00 P 3.00 ปานกลาง 

5.3 การประเมินผูSเรียน 3.00 P 3.00 ปานกลาง 

5.4 ผลการดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหlงชาติ 5.00 P 5.00 ดีมาก 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรูS 3.00 P 3.00 ปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 6 องค7ประกอบ 13 ตัวบ&งชี ้ 3.23 ดี 
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ตารางท่ี  3.2  การวิเคราะห%คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

 

องค%ประ

กอบท่ี 

คะแนน

ผFาน 

จำนวน

ตัวบFงช้ี 
I P O 

คะแนน

เฉล่ีย 

ผลการประเมิน 
0.01 - 2.00 ระดับคุณภาพน3อย 

2.01 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01 - 4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1  หลักสูตรได/มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บlง
ชี้ใ

น

อง
ค`ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 –
 6

 

2 - - 4.83 4.83 ระดับคุณภาพดีมาก 

3 3 3.00 - - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 2.44 - - 2.44 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพดี 

6 1 - 4.00 - 4.00 ระดับคุณภาพดี 

รวม 13 2.76 3.75 4.83 3.38 ระดับคุณภาพดี 

ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ

ปานกลาง 

ระดับ

คุณภาพดี 

ระดับ

คุณภาพ 

ดีมาก 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


