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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา มีผลการด าเนินงานในปีการศึกษา 2559 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี (3.08 คะแนน)  

ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 5 องค์ประกอบ (11 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 

องค์ประกอบ ผา่นเกณฑม์าตรฐานตามมาตรฐานการศกึษาระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (องค์ประกอบที่ 1) 

มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 5) และมีจ านวน 3 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ

ปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3,4 และ 6) 

 

สรุปผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบ 

องค์ประกอบ 
คะแนนการ

ประเมินเฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.01 – 2.00 น้อย 

2.01  – 3.00 ปานกลาง 

3.01  – 4.00 ดี 

4.01  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 ผ่าน  

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑติส าเร็จการศกึษาในปีการศกึษา 2559 จะด าเนินการ

ส ารวจคุณภาพบัณฑติในปีการศกึษา 2560 

องค์ประกอบที่ 3 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องค์ประกอบที่ 4 2.96 ระดับคุณภาพปานกลาง  

องค์ประกอบที่ 5 3.50 ระดับคุณภาพดี  

องค์ประกอบที่ 6 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 

ของทุกองค์ประกอบ 

3.08 ระดับคุณภาพดี  
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ส่วนที่ 1 บทน า 

 

1.1 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร 

 การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย และสังคมโลกภายใต้

กระแสโลกาภิวัตน์ที่รวดเร็วในปัจจุบัน ท าให้บทบาทของภาษาอังกฤษในฐานะภาษาส าคัญของโลกได้

ปรากฏเด่นชัดขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้นจ าเป็นต้องพัฒนาเชิงรุกด้วยการผลิตบุคลากรให้เป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่ดี 

มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการเป็นครูภาษาอังกฤษ สามารถพัฒนาตนเองเพื่อถ่ายทอดความรู้ ความคิด

สามารถตัดสินใจ และปรับตัวใหส้อดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน สังคม และประเทศ 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษค านึงถึงภาวะปัจจุบันที่อิทธิพลของ

โลกาภิวัฒน์ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นจึงได้พัฒนาหลักสูตรที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนคิดวิเคราะห ์

สังเคราะห์ข้อมูลที่น าไปสู่การสร้างองค์ความรู้เพื่อสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและ

เหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรมตามสถานการณ์ได้ในทุกทักษะของภาษาอังกฤษ รวมทั้งสร้างเสริม 

ความมีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อให้สามารถชี้น าและเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนสังคมไปสู่ทิศทาง  

ที่สังคมพึงประสงค์ ตลอดจนมีรับผิดชอบตนเองและส่วนรวม เพื่อน าไปสู่สังคมที่สันติสุข โดยก าหนด

เป็นรายวิชาไว้ในหลักสูตร  

 ยุคสมัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมที่รวดเร็วในปัจจุบันและการติดต่อสื่อสาร 

ที่ย่อโลกให้เล็กลงท าให้จ าเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรเพื่อผลิตครู/อาจารย์สอนภาษาอังกฤษที่มีศักยภาพ 

สามารถเรียนรูแ้ละรู้เท่าทัน สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษ

เป็นอย่างด ีสามารถสอนภาษาอังกฤษได้อย่างมคีุณภาพ รวมทั้งมคีุณลักษณะของความเป็นครูที่ดี 

 

1.2 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 

  จากการด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ (5ปี) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555 คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

พบว่า ผลการด าเนนิงานในปีการศึกษา 2558 มีระดับคุณภาพอยู่ในระดับปานกลาง (2.76 คะแนน) ตาม

เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 5 องค์ประกอบ (11 ตัวบ่งชี้) โดยมีจ านวน 1 

องค์ประกอบ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (องค์ประกอบที่ 1) 

มีจ านวน 1 องค์ประกอบ อยู่ในระดับดี (องค์ประกอบที่ 4) มีจ านวน 2 องค์ประกอบ อยู่ในระดับ 

ปานกลาง (องค์ประกอบที่ 3และ 5) และมีจ านวน 1องค์ประกอบ อยู่ในระดับน้อย (องค์ประกอบที่6) 

ทั้งนี ้องค์ประกอบที่ 2 ยังไม่มีบัณฑิตส าเร็จการศกึษา 

 จากผลการตรวจประเมนิฯข้างตน้ สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับหลักสูตร (ปริญญาตรี) ตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมาดังมรีายละเอียดดังนี้ 
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องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  

ผลการประเมิน   ผา่น 

ข้อเสนอแนะ  ไม่มขี้อเสนอแนะ 

 ผลการปรับปรุง   ในปีการศึกษา 2559 ที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนอาจารย์ประจ า

หลักสูตร แต่อย่างไรก็ตามอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีจ านวนครบถ้วน (5คน) และเป็นอาจารย์ประจ า

หลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตร ในการนี้อาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้ง 5  คน มี

คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (จ านวน 2 ท่าน) ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก (จ านวน 2 ท่าน) และ

ระดับปริญญาโท (1 ท่าน) นอกจากนี้ยังมีการปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด (ไม่เกิน 5 

ปี) โดยได้รับความเห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัยและน าส่ง สกอ. เพื่อรับทราบ 

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต  

ผลการประเมิน   ไม่ได้รับการประเมนิ 

ข้อเสนอแนะ  ไม่มขี้อเสนอแนะ 

 ผลการปรับปรุง  ไม่มีบัณฑิตส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ปี   

องค์ประกอบที่ 3 นักศกึษา 

ผลการประเมิน   ได้รับคะแนนประเมิน 2.33 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง 

ข้อเสนอแนะ  

  1.  หลักสูตรควรจัดประชุมท าแผนการประกันคุณภาพส าหรับทุกตัวบ่งชี้โดยมีระบบ

และกลไกอย่างชัดเจน 

 2.  หลักสูตรควรจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินกระบวนการให้ครบถ้วน

ทุกตัวบ่งชี้ 

 3.  หลักสูตรควรมีการประเมินกระบวนการที่ชัดเจน 

 4.  หลักสูตรควรแสดงให้เห็นหลักฐานที่ชัดเจนของสาขาวิชาจากการประเมินเพื่อแสดง

ให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดขีึน้ 

ผลการปรับปรุง    

  1.  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับนักศึกษาตลอดจนการเตรียมความพร้อมก่อน

เข้าศึกษา (ตัวบ่งชี้ที่  3.1) การควบคุมการดูแลการให้ค าปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษา

ปริญญาตรี และการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

(ตัวบ่งชี้ที่ 3.2) และการคงอยู่ การส าเร็จการศึกษาและความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน

ของนักศึกษา (ตัวบ่งชี ้3.3) 

  2.  หลักสูตรได้จัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินกระบวนการครบถ้วน      

ทุกตัวบ่งชี ้ 
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 3.  หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการที่ชัดเจน 

 4.  หลักสูตรมหีลักฐานที่ชัดเจนของสาขาวิชาที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดขีึน้ 

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์  

ผลการประเมิน   ได้รับคะแนนประเมิน 3.11 อยู่ในระดับคุณภาพดี 

ข้อเสนอแนะ 

  1.  หลักสูตรควรจัดประชุมท าแผนการประกันคุณภาพส าหรับทุกตัวบ่งชี้โดยมีระบบ

และกลไกอย่างชัดเจน 

 2.  หลักสูตรควรจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินกระบวนการให้ครบถ้วน

ทุกตัวบ่งชี้ 

 3.  หลักสูตรควรมีการประเมินกระบวนการที่ชัดเจน 

  4.  หลักสูตรควรแสดงให้เห็นหลักฐานที่ชัดเจนของสาขาวิชาจากการประเมินเพื่อแสดง

ให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดขีึน้ 

  5.  หลักสูตรควรเร่งรัดส่งเสริมการขอต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า

หลักสูตร 

 6.  หลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ผลการปรับปรุง 

 1.  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจ าหลักสูตร การบริหาร

และพัฒนาอาจารย์ (ตัวบ่งชีท้ี่ 4.1) คุณภาพอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ 4.2) และผลที่เกิดกับอาจารย์ (ตัวบ่งชี้ที่ 

4.3)   

 2.  หลักสูตรได้จัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินกระบวนการครบถ้วน      

ทุกตัวบ่งชี ้ 

 3.  หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการที่ชัดเจน 

 4.  หลักสูตรมหีลักฐานที่ชัดเจนของสาขาวิชาที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดขีึน้ 

 5.  ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรวุฒิปริญญาเอกได้รับต าแหน่งทาง

วิชาการ (ผูช่้วยศาสตราจารย์) จ านวน 1 ท่าน 

  6.  ในปีการศึกษา 2559 อาจารย์ประจ าหลักสูตรส าเร็จการศกึษาปริญญาเอก จ านวน 

1 ท่าน นอกจากนีอ้าจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 2 ท่านก าลังศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน การสอน การประเมินผู้เรยีน  

ผลการประเมิน   ได้รับคะแนนประเมิน 3.00 อยู่ในระดับคุณภาพปานกลาง  

ข้อเสนอแนะ  

  1.  หลักสูตรควรจัดประชุมท าแผนการประกันคุณภาพส าหรับทุกตัวบ่งชี้โดยมีระบบ

และกลไกอย่างชัดเจน 
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 2.  หลักสูตรควรจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินกระบวนการให้ครบถ้วน

ทุกตัวบ่งชี้ 

 3.  หลักสูตรควรมีการประเมินกระบวนการที่ชัดเจน 

 4.  หลักสูตรควรแสดงให้เห็นหลักฐานที่ชัดเจนของสาขาวิชาจากการประเมินเพื่อแสดง

ให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดขีึน้ 

 5.  หลักสูตรควรปรับปรุงการท ากิจกรรมในรายวิชาไม่ให้กระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของ

นักศึกษามากนัก 

ผลการปรับปรุง 

 1.  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการพิจารณาสาระของรายวิชา (ตัวบ่งชี้ที่ 5.1) การวาง

ระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.2) การประเมินผู้เรียน (ตัวบ่งชี้ที่ 5.3) 

และผลการด าเนนิงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ (ตัวบ่งชีท้ี่ 5.4) 

 2.  หลักสูตรได้จัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินกระบวนการครบถ้วน      

ทุกตัวบ่งชี ้ 

 3.  หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการที่ชัดเจน 

 4.  หลักสูตรมหีลักฐานที่ชัดเจนของสาขาวิชาที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดขีึน้ 

 5.  ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรด าเนินการจัดท าโครงการของสาขาวิชา  

ภาษาอังกฤษตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 บูรณาการกับการท ากิจกรรม 

ในรายวิชา เพื่อไม่ให้กระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษา 

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  

ผลการประเมิน   ได้รับคะแนนประเมิน 2.00 อยู่ในระดับคุณภาพน้อย 

ข้อเสนอแนะ 

  1.  หลักสูตรควรจัดประชุมท าแผนการประกันคุณภาพส าหรับทุกตัวบ่งชี้โดยมีระบบ

และกลไกอย่างชัดเจน 

  2.  หลักสูตรควรจัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินกระบวนการให้ครบถ้วน

ทุกตัวบ่งชี้ 

 3.  หลักสูตรควรมีการประเมินกระบวนการที่ชัดเจน 

  4.  หลักสูตรควรแสดงให้เห็นหลักฐานที่ชัดเจนของสาขาวิชาจากการประเมินเพื่อแสดง

ให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดขีึน้ 

ผลการปรับปรุง 

  1.  หลักสูตรมีระบบและกลไกในการมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อให้มี 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอ เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรได้รับความ  

พึงพอใจจากนักศกึษาและอาจารย์ตอ่สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (ตัวบ่งชีท้ี่ 6.1)   
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 2.  หลักสูตรได้จัดท าเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินกระบวนการครบถ้วน      

ทุกตัวบ่งชี ้ 

 3.  หลักสูตรมีการประเมินกระบวนการที่ชัดเจน 

 4.  หลักสูตรมหีลักฐานที่ชัดเจนของสาขาวิชาที่แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาที่ดขีึน้ 

 

1.3 วิธีการประเมิน 

วัตถุประสงค์ในการประเมิน 

 1. ตรวจสอบและประเมินการด าเนินงานของหลักสูตรตามระบบและกลไกที่สถาบันนั้นๆ 

ก าหนดขึ้น 

 ทั้งนี้โดยการวิเคราะห์/เปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในทุกองค์ประกอบ

คุณภาพว่าเป็นไปตามเกณฑแ์ละได้มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 2. ให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพไปสู่เกณฑ์และมาตรฐานที่ตัง้ไว้ 

 3. ให้หลักสูตรทราบจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา/ปรับปรุง ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะในการ

พัฒนาการ ด าเนินงานเพื่อส่งเสริมจุดแข็งและพัฒนาจุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตร เพื่อให้เกิดการ

พัฒนาอย่างตอ่เนื่อง 

 

การวางแผนการประเมิน 

 - การเตรยีมการและวางแผนก่อนการตรวจเยี่ยม 

 - ศึกษารายงานประเมินตนเอง (SAR) วิเคราะห์ดัชนีบ่งชี้และองค์ประกอบการประกัน

คุณภาพการศกึษาของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา (สกอ.) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 

 - การประเมนิคุณภาพการศกึษาระดับหลักสูตร รวบรวมหลักฐานขอ้มูลเพิ่มเติมโดย 

 - สังเกตจากสภาพจริงด้วยการเยี่ยมชม 

 - สัมภาษณ์และจดบันทึก 

 - อาจารย์ประจ าหลักสูตร 

 - อาจารย์ผู้สอน 

 - บุคลากรและเจ้าหนา้ที่ในหลักสูตร 

 - บัณฑติ/ศษิย์เก่า 

 - ผูใ้ช้บัณฑิต 

 - ศกึษาจากเอกสาร 

 



10 
 

ส่วนที่ 2 ผลการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 

ตัวบ่งชี้ 1.1 การบรหิารหลักสตูรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่าน  

1. จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ผ่าน   

2. คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสตูร ผ่าน   

11. การปรับปรุงหลักสตูรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด ผ่าน   

ผลการประเมินตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 

 

ผ่าน 3 ข้อ   

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาต ิ

- - 
- 

 

-  

ตัวบ่งชี้ 2.2 บัณฑติปรญิญาตรทีี่ได้งานท าหรอืประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 1 ปี - - 
- 

 

-  

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา มีการด าเนนิการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสรมิและพัฒนานักศึกษา มีการด าเนนิการ 3.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศกึษา มีการด าเนนิการ 2.00  

องค์ประกอบที่ 4  อาจารย ์

ตัวบ่งชี้ 4.1 การบรหิารและพฒันาอาจารย ์ มีการด าเนนิการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย ์

 4.2.1 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสตูรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 รอ้ยละ 40 5.00  

5 

 4.2.2 รอ้ยละของอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่ด ารงต าแหนง่ทางวิชาการ 
1 รอ้ยละ 20 1.67  

5  

 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสตูร 2.80 รอ้ยละ 56 5.00  

5  

รวมคะแนน ตัวบ่งชี้ 4.2 3.89  

ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกดิกับอาจารย์ มีการด าเนนิการ 2.00  

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรยีนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร มีการด าเนนิการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผูส้อนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน มีการด าเนนิการ 3.00  

ตัวบ่งชี้ 5.3 การประเมินผู้เรยีน มีการด าเนนิการ 3.00  
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการด าเนนิงานหลักสตูรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหง่ชาติ 

1) อาจารย์ประจ าหลักสูตรอย่างน้อยรอ้ยละ 80 มสี่วนร่วมในการประชุม

เพื่อวางแผน ตดิตาม และทบทวนการด าเนนิงานหลักสูตร 

มกีารด าเนนิการ   

  2) มีรายละเอยีดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ทีส่อดคลอ้งกับกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาต ิหรอื มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถา้มี) 

มีการด าเนนิการ   

  3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของประสบการณ์

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

ละภาคการศึกษาให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนนิการ   

  4) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของรายวิชา และรายงานผลการ

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

ภายใน 30 วัน หลังสิน้สดุภาคการศึกษาที่เปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา 

มีการด าเนนิการ   

  5) จัดท ารายงานผลการด าเนนิการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 

60วัน หลังสิน้สุดปีการศึกษา 

มีการด าเนนิการ   

  6) มีการทวนสอบผลสมัฤทธิข์องนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ที่

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

ในแต่ละปีการศึกษา 

มีการด าเนนิการ   

  7) มกีารพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรอื การ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการด าเนนิงานท่ีรายงานใน มคอ.7 ปีท่ีแล้ว  

มีการด าเนนิการ   
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

ผลการด าเนนิงาน คะแนนประเมิน

ของคณะกรรมการ

ประเมิน 

หมายเหตุ 

ตัวตั้ง ผลลัพธ ์(% หรอื

สัดส่วน) ตัวหาร 

  8) อาจารย์ใหม ่(ถา้มี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรอืค าแนะน าด้านการ

จัดการเรียนการสอน 

- -  

  9) อาจารย์ประจ าหลักสูตรทกุคนได้รับการพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือ

วิชาชีพ อย่างน้อยปีละหนึ่งคร้ัง 

มีการด าเนนิการ   

  10) จ านวนบุคลากรสนับสนนุการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนา

วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 50 ตอ่ป ี

- -  

  11) ระดับความพงึพอใจของนกัศึกษาปีสุดท้าย/บัณฑิตใหมท่ี่มีต่อคุณภาพ

หลักสูตร เฉลี่ยไม่นอ้ยกวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

มีการด าเนนิการ 

ระดับความพึงพอใจเทา่กับ 4.01 

  

  12) ระดับความพงึพอใจของผูใ้ช้บัณฑิตที่มีต่อบัณฑติใหม่ เฉลี่ยไมน่้อย

กวา่ 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

- -  

รวมคะแนนตัวบ่งชี ้5.4 ผ่าน 10 ข้อ  

คดิเป็นร้อยละ 100 

5.00  

องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรยีนรู้ มีการด าเนนิการ 3.00  

รวมคะแนนเฉลี่ย 11 ตัวบ่งชี้ 3.08 
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ผลการประเมินเชิงคุณภาพ 

องค์ประกอบที่ 1: การก ากบัมาตรฐาน 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไปตามมาตรฐาน 

โดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมมีาตรฐานอย่างต่อเนื่องและยั่งยนื 

- 

 

 

การปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 2: บัณฑิต 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง  

- 

 

 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 3: นักศึกษา 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- 

 

 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ควรจัดให้มีการสอบวัดระดับความรู้วชิาเอก เพื่อป้องกันการออกกลางคัน 

- ควรปรับการเขยีนผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลที่เกดิกับนักศึกษา  

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 4: อาจารย ์

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิปริญญาเอก 2 ท่าน มีต าแหน่งทางวิชาการ 1 ท่าน และทุกท่านมีผลงานทางวิชาการที่มีการตีพิมพ์เผยแพร่ และจาก

การสัมภาษณ์นักศึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการจัดการเรียนการสอน โดยการประยุกต์สื่อที่ทันสมัยมาบูรณาการกับการเรียนการสอน ท าให้เกิด

การเรียนรูแ้ละความพึงพอใจของผู้เรยีนในลักษณะที่ผูเ้รียนสามารถเรียนรูไ้ด้ด้วยตนเอง 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรสามารถน าความรู้จากสื่อออนไลน์มาสรา้งสื่อการเรียนการสอนด้วยตนเอง 

 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- ควรปรับการเขยีนผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ในตัวบ่งชี้ที่ 4.3 และที่เกดิกับอาจารย ์

 

 

 

3. การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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องค์ประกอบที่ 5: หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเ้รียน 

 

1. จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- การปรับปรุงหลักสูตรมีการปรับปรุงเนือ้หาที่เป็นประโยชนใ์นเชิงวิชาการ อาท ิรายวิชา Academic Paragraph Writing รายวิชา Reading Research Works 

on English Teaching รายวิชา English for Academic Presentation และรายวิชาทีม่ีความทันสมยั อาทิ รายวิชา Teaching English through Drama 

 

2. จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- กอ่นการปรับปรุงหลักสตูรควรมีการส ารวจความตอ้งการของผู้ใชบ้ัณฑติ 

 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 

 

 

หมายเหตุ : ในประเด็น 5.4 ให้เขียนข้อเสนอแนะในองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง 
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องค์ประกอบที่ 6: สิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้

 

1.จุดเด่นและแนวทางเสรมิ 

- อาจารย์ประจ าหลักสูตรหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้หนังสือ ต ารา ในสาขาวิชาเอกที่ไม่สามารถหาได้จากห้องสมุดของมหาวิทยาลัย 

 

 

 

2.จุดท่ีควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง 

- 

 

 

3.การปฏิบตัิท่ีดี/นวัตกรรม/ผลงานที่โดดเด่น 

- 
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ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 

การวิเคราะห์คุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

องค ์

ประกอบที่ 

คะแนน

ผ่าน 

จ านวนตัว

บ่งชี ้
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 

0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอ้ย 

2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

3.01–4.00 ระดับคุณภาพด ี

4.01–5.00 ระดับคุณภาพดมีาก 

1 ผ่านการประเมิน หลักสูตรได้มาตรฐาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง่
ชีใ้
น 

อง
ค์ป

ระ
กอ

บท
ี่ 2
 -
6 

2 - - - - บัณฑติส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 

2559 จะด าเนนิการส ารวจคุณภาพ

บัณฑติในปีการศึกษา 2560 

3 3 2.67 - - 2.67 ระดับคุณภาพปานกลาง 

4 3 2.96 - - 2.96 ระดับคุณภาพปานกลาง 

5 4 3.00 3.67 - 3.50 ระดับคุณภาพด ี

6 1 - 3.00 - 3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 

รวม 13 7 4 2   

ผลการประเมิน ระดับคุณภาพ 

ปานกลาง 

ระดับคุณภาพด ี  3.08 ระดับคุณภาพด ี
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ภาคผนวก 
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ก าหนดการตรวจประเมิน 
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ก าหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559 

ณ ห้องประชุม 1124 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

   

วันอังคารท่ี  4  กรกฎาคม  2560 

เวลา 08.30 - 09.00 น.    ลงทะเบยีน 

เวลา 09.00 – 09.15 น.     ผู้บริหารคณะ กล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา 

   โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นนัทิยา  น้อยจนัทร ์คณบดีคณะครุศาสตร์ 

เวลา 09.15 – 09.30 น.     แนะน าผู้บริหาร/และน าเสนอข้อมูลพืน้ฐานของหลักสตูร 

   และแนะน าทีมคณะกรรมการตรวจประเมิน 

เวลา 09.30 – 12.00 น. คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ด าเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน/

สัมภาษณอ์าจารย์ประจ าหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ/และผู้รับผิดชอบ

องคป์ระกอบต่างๆ โดย คณะกรรมการชุดที่ 2 ประกอบด้วย 

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมุติรา  ด่านพาณิชย์ ประธาน 

   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์  อตุภาพ กรรมการ 

   3. อาจารย์ขวญัใจ  จินดานุรักษ์   กรรมการ 

   4. นางสาวภัทรพร  หัสด ี    เลขานุการ 

เวลา 12.00 – 13.00 น.     พักรับประทานอาหารกลางวนั 

เวลา 13.00 – 15.30 น.  คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ด าเนินการตรวจเอกสารหลักฐาน/

สัมภาษณอ์าจารย์ประจ าหลกัสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ/และผู้รับผิดชอบ

องคป์ระกอบต่างๆ โดย คณะกรรมการชุดที่ 2 ประกอบด้วย (ตอ่) 

   1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมุติรา  ด่านพาณิชย ์ ประธาน 

   2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารมณ์  อตุภาพ กรรมการ 

   3. อาจารย์ขวญัใจ  จินดานุรักษ์   กรรมการ 

   4. นางสาวภัทรพร  หัสด ี    เลขานุการ 

เวลา 15.30 – 16.00 น.    คณะกรรมการประเมินคุณภาพ ประชุมสรุปผลการตรวจประเมินจุดแข็ง 

   จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะต่างๆ รายองคป์ระกอบและภาพรวม 

เวลา 16.00 – 16.30 น.     คณะกรรมการประเมินคุณภาพ น าเสนอผลการประเมินคณุภาพการศึกษา 

 พรอ้มข้อเสนอแนะต่างๆต่อผูบ้รหิารและคณาจารย์ของหลกัสูตร 

เวลา 16.30 น.      คณบดีกล่าวปิด 

 

หมายเหต ุ:   เวลา 10.30 – 10.45 น. รับประทานอาหารว่าง 

 เวลา 14.30 – 14.45 น. รับประทานอาหารวา่ง 

** ก าหนดการอาจมีการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม ** 
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ค าสั่งแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับหลักสูตร 
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ภาพประกอบ 
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การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

ประจ าปีการศึกษา 2559 

 

  
 

  
 

  


