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ก าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563 
วันที่  16 กรกฎาคม 2564 

ผ่านระบบ ZOOM MEETING  ณ ห้องเรียนสื่อสารทางไกล คณะศิลปศาสตร์ 
 

วัน/เวลา กิจกรรม หมายเหตุ 
09.00 – 09.10 น. ประธานกรรมการประเมินคุณภาพภายในกล่าวแนะน าคณะกรรมการ

ประเมิน พร้อมแจ้งวัตถุประสงค์และก าหนดการประเมิน 
 

09.10 – 09.45 น. 
 

ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร น าเสนอผลการด าเนินงานของ
หลักสูตร 

09.50 – 10.20 น. สัมภาษณ์นักศึกษาปัจจุบัน 4 คน (ชั้นปีละ 1 คน) 
10.25 – 10.50 น. สัมภาษณ์ผู้ใช้บัณฑิต 2 คน 
10.55 – 11.15 น. สัมภาษณ์ศิษย์เก่า 2 คน 
11.20 – 11.40 น. สัมภาษณ์อาจารย์ผู้สอน 2 คน 
11.40 – 11.50 น. สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่สายสนับสนุน 2 คน 
12.00 – 13.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
13.30 – 15.50 น. คณะกรรมการประเมินประชุมหารือ และจัดท ารายงานผลการประเมิน

คุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร  
16.00 – 16.30 น. น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวาจาแก่หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทสรุปส าหรับผู้บริหารหลักสูตร 
 
รายงานฉบับนี้แสดงผลการประเมินคุณภาพ ระดับหลักสูตร ของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี  ลาเต๊ะ 
(ประธานกรรมการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตัรมีซี  สาและ (กรรมการ) นางสาวอาดินดา  เจ๊ะมะยิ (เลขานุการ) 
และนางสาวสุดารัตน์  ชูชื่น (ผู้ช่วยเลขานุการ) 

รายงานผลการประเมินระดับหลักสูตรนี้ ตั้งอยู่บนข้อมูลที่หลักสูตรได้จัดเตรียม รวมถึงเอกสารการ
ประเมินตนเอง การตรวจยืนยันเอกสาร และการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ประกอบด้ วย อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ตัวแทนอาจารย์ผู้สอน ตัวแทนนักศึกษาปัจจุบัน ตัวแทนศิษย์เก่า ตัวแทนผู้ใช้บัณฑิตและ
ตัวแทนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน  

การประเมินนี้ ด าเนินการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA  มีทั้งหมด 11  ข้อ ซึ่งประเมินด้วย
ระดับระดับคะแนน 7 ระดับ โดยผลการประเมินมีดังนี ้
 
การประกันคุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA 

Criteria Score 
1. Expected Learning Outcomes 3 
2. Programme Specification 2 
3. Programme Structure and Content 3 
4. Teaching and Learning Approach 3 
5. Student Assessment 3 
6. Academic Staff Quality 3 
7. Support Staff Quality 3 
8. Student Quality and Support 3 
9. Facilities and Infrastructure 3 
10.Quality Enhancement 3 

11. Output 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

จุดแข็งในภาพรวมของหลักสูตร 
1. หลักสูตรมีบุคลากรที่มีมีความเชี่ยวชาญในสาขาที่สอนส่งผลให้ความรู้ทางวิชาการของนักศึกษามี

ความเข้มแข็ง 
2. กิจกรรมนอกหลักสูตรมีความหลากหลายและส่งเสริมทักษะด้านต่างๆ ในตัวผู้เรียน  

เรื่องท่ีสามารถปรับปรุงได้ของหลักสูตร 
1. การสรรหาคู่เทียบของหลักสูตร 
2. การพัฒนาอาจารย์ในหลักสูตรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึน้ 

ข้อเสนอแนะในการเขียน SAR  
1. การรายงานผลการด าเนินงานที่แสดงใน SAR ให้สอดคล้องกับข้อมูลที่หลักสูตรได้ด าเนินการ 
2. แสดงข้อมูลย้อนหลัง และวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับ พร้อมก าหนดคู่เทียบเคียง 
3. การแสดงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และเข้าถึงได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
AUN QA ASSESSMENT REPORT (PROGRAMME LEVEL) 

 
 Criteria Strengths Area for improvement 

1. Expected 
Learning 
Outcomes 

1.1 The expected 
learning outcomes have 
been clearly formulated 
and aligned with the 
vision and mission of 
the university  

1.มีการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ 
2.การได้มาของ ELOs
ชัดเจน 

1.การวิเคราะห์ความเชื่อมโยง
ระหว่าง ELOs กับวิสัยทัศน์กับ
พันธกิจของมหาวิทยาลัย และ
คณะยังไม่ชัดเจน 
2.การน าเสนอ ELOs ของ
หลักสูตร 2558 และ 2563  
 

1.2 The expected 
learning outcomes 
cover both subject 
specific and generic (i.e. 
transferable) learning 
outcome 

- มีการก าหนด ELOs ที่มี
ทั้ง G และ S และมีการ
เชื่อมโยงกับ Bloom 
Taxonomy 

- 

1.3 The expected 
learning outcomes 
clearly reflect the 
requirements of the 
stakeholders 

- หลักสูตรมีการส ารวจ
ข้อมูลความต้องการจาก
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1.การน าเสนอข้อมูลป้อนกลับ
ของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2.การวิเคราะห์ข้อมูล
ความสัมพันธ์ระหว่าง ELOs กับ
ความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียยังไม่ครอบคลุม 

2. Programme 
Specification 

2.1 The information in 
the programme 
specification is 
comprehensive and up-
to-date[1,2] 

- มีการน าเสนอ มคอ.2 
ในเว็บไซต์ 

1.การเผยแพร่ข้อมูลของ
หลักสูตรที่กระชับและเข้าใจได้
ง่าย 
2.การน าเสนอข้อมูลหลักสูตรที่
เป็นปัจจุบัน 
 

2.2 The information in 
the course specification 
is comprehensive and 
up-to-date [1,2] 

- กลไกปรับปรุงรายวิชา
เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบท
ในพ้ืนที่  

1.การน าเสนอข้อมูลรายวิชาที่
เป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับ
หลักสูตร 
2.การเผยแพร่ข้อมูลของรายวิชา
ที่สามารถดึงดูดความสนใจให้กับ
กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

2.3 The programme and 
course specifications 
are communicated and 
made available to the 
stakeholders[1,2] 

- ความหลากหลายของ
ช่องทางการสื่อสาร 

- วิเคราะห์การเข้าถึงข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับ Programe 
specification จากกลุ่มผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย  



 Criteria Strengths Area for improvement 
3. Programme 
Structure and 
Content 

3.1 The curriculum is 
designed based on 
constructive alignment 
with the expected 
learning outcomes[1] 

- การออกแบบรายวิชาใน
หลักสูตตามเกณฑ์ มคอ.1 
 

- ความเชื่อมโยระหว่างรายวิชา
ที่สัมพันธ์กับ ELOs ของ
หลักสูตร 
 

3.2 The contribution 
made by each course 
to achieve the 
expected learning 
outcomes is clear [2] 

 1.กลไกการกระจาย ELOs ใน
รายวิชา 
2.ความเชื่อมโยงระหว่าง ELOs 
กับ CLOs 

3.3  The curriculum is 
logically structured, 
sequenced, integrated 
and up-to-date[3,4,5,6] 

 - ความเหมาะสมและ
ทันสมัยของโครงสร้าง
หลักสูตร และล าดับ
รายวิชา 

- ทบทวนการบูรณาการรายวิชา
ในหลักสูตร 
 

4. Teaching and 
Learning 
Approach 

4.1 The educational 
philosophy is well 
articulated and 
communicated to all 
stakeholders [1] 

 1.การวิเคราะห์ปรัชญาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และความ
เชื่อมโยงกับหลักสูตรของคณะ 
2.การสื่อสารปรัชญาการศึกษา
ของมหาวิทยาลัย และการ
วิเคราะห์เพื่อจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนของหลักสูตร 

4.2 Teaching and 
learning activities are 
constructively aligned 
to the achievement of 
the expected learning 
outcomes [2,3,4,5] 

- ความหลากหลายของ
กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

- ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม
การเรียนการสอนกับ ELOs ของ
หลักสูตร 

4.3 Teaching and 
learning activities 
enhance life-long 
learning [6] 

 1. การก าหนดทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิตของหลักสูตร 
2.ความเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรม
การเรียนรู้กับทักษะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

5. Student 
Assessment 

5.1 The student 
assessment is 
constructively aligned 
to the achievement of 
the expected learning 
outcomes [1,2] 

- ความหลากหลายของ
ช่องทางการรับนักศึกษา 
 

- การประเมินผลผู้เรียนในแต่ละ
รายวิชาเพ่ือบรรลุ ELOS ทั้ง 6 
ข้อ 



 Criteria Strengths Area for improvement 
5.2 The student 
assessments including 
timelines, methods, 
regulations, weight 
distribution, rubrics and 
grading are explicit and 
communicated to 
students [4,5] 

1.มีการก าหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนนแบบ Rubric  
2.มีการก าหนดเกณฑ์การ
ตัดสินผลการเรียน 

- กลยุทธ์การประเมินและ
น้ าหนักความส าคัญในแต่ละกล
ยุทธ์ของแต่ละรายวิชาที่
สอดคล้องกับ ELOs  

5.3 Methods including 
assessment rubrics and 
marking schemes are 
used to ensure validity, 
reliability and fairness 
of student assessment 
[6,7] 

 1.กลยุทธ์การใช้ Rubric และ  
Marking schemes ในแต่ละ
รายวิชา 
2.การวิเคราะห์การทวนสอบ
เพ่ือให้เกิดความเที่ยงตรง และ
ความเชื่อมั่น 

5.4 Feedback of student 
assessment is timely 
and helps to improve 
learning [3] 

- การแจ้งข้อมูลป้อนกลับ
ได้ทันท่วงที 

- ข้อมูลป้อนกลับจากการ
ช่วยเหลือนักศึกษาที่ต้องได้รับ
การพัฒนา 

5.5 Students have ready 
access to appeal 
procedure [8] 

 1.การสื่อสารการอุทธรณ์แก่
ผู้เรียน 
2.ระบบการอุทธรณ์ท่ีผ่านคน
กลาง 

6. Academic Staff 
Quality 

6.1 Academic staff 
planning (considering 
succession, promotion, 
re-deployment, 
termination, and 
retirement) is carried 
out to fulfil the needs 
for education, research 
and service [1] 

 1.แผนอัตราก าลังระยะสั้นและ
ระยะยาวของหลักสูตร 
2.แผนการศึกษาต่อและการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ในหลักสูตร 
 

6.2 Staff-to-student 
ratio and workload are 
measured and 
monitored to improve 
the quality of 
education, research and 
service [2] 

 1.ความสมดุลของภาระงานสอน
ของคณาจารย์ระดับสูง 
2.ความสมดุลของภาระงานสอน 
งานวิจัย และงานบริการวิชาการ 



 Criteria Strengths Area for improvement 
6.3 Recruitment and 
selection criteria 
including ethics and 
academic freedom for 
appointment, 
deployment and 
promotion are 
determined and 
communicated [4,5,6,7] 

 1.รายละเอียดคุณสมบัติและ
เกณฑ์เฉพาะในการคัดเลือก
อาจารย์ใหม่ของหลักสูตร 
2.ช่องทางการสื่อสารในการรับ
สมัครอาจารย์ใหม่ 

6.4 Competences of 
academic staff are 
identified and 
evaluated [3] 

 - การก าหนดสมรรถนะและการ
ประเมินสมรรถนะของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร 

6.5 Training and 
developmental needs 
of academic staff are 
identified and activities 
are implemented to 
fulfil them [8] 

- มีงบประมาณสนับสนุน
การพัฒนาตนเองของ
อาจารย์ 

1.การประเมินความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาตนเองของ
คณาจารย์ 
2.รายละเอียดการพัฒนาตนเอง
ของคณาจารย์ในหลักสูตร 

6.6 Performance 
management including 
rewards and recognition 
is implemented to 
motivate and support 
education, research and 
service [9] 

 - การผลักดันคณาจารย์ใน
หลักสูตรเพื่อให้ได้รางวัลและการ
ยกย่องส าหรับคณาจารย์ที่มี
ผลงานดีเด่น 

6.7 The types and 
quantity of research 
activities by academic 
staff are established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [10] 

 1.กลไกการผลักดันการด าเนินกา
วิจัยของคณาจารย์ 
2.กระบวนการส่งเสริมและการ
วิเคราะห์แนวโน้มการเผยแพร่
ผลงานของคณาจารย์ 
 



 Criteria Strengths Area for improvement 
7. Support Staff 
Quality 

7.1 Support staff 
planning (at the library, 
laboratory, IT facility 
and student services) is 
carried out to fulfil the 
needs for education, 
research and service [1] 

 - การก าหนดแผนอัตราก าลัง
ระยะสั้นและระยะยาวของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
 

7.2 Recruitment and 
selection criteria for 
appointment, 
deployment and 
promotion are 
determined and 
communicated [2] 

 1.รายละเอียดคุณสมบัติและ
เกณฑ์ในการคัดเลือกของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
2.ช่องทางการสื่อสารในการรับ
สมัครบุคลากรสายสนับสนุน 

7.3 Competences of 
support staff are 
identified and 
evaluated [3] 

 - การก าหนดสมรรถนะและการ
ประเมินสมรรถนะของบุคลากร
สายสนับสนุน 

7.4 Training and 
developmental needs 
of support staff are 
identified and activities 
are implemented to 
fulfil them [4] 

- มีงบประมาณสนับสนุน
การพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายสนับสนุน 

1.การประเมินความต้องการ
จ าเป็นในการพัฒนาตนเองของ
บุคลากรสายสนับสนุน 
2.รายละเอียดการพัฒนาตนเอง
ของบุคลากรสายสนับสนุน 

7.5 Performance 
management including 
rewards and recognition 
is implemented to 
motivate and support 
education, research and 
service [5] 

 - การผลักดันบุคลาการสาย
สนับสนุนเพื่อให้ได้รางวัลและ
การยกย่องส าหรับผู้ปฏิบัติงาน
ดีเด่น 

8. Student 
Quality and 
Support 

8.1 The student intake 
policy and admission 
criteria are defined, 
communicated, 
published, and up-to-
date [1] 

- ความหลากหลายของ
ช่องทางการรับสมัคร 

1.การประเมินนโยบายและ
ช่องทางการรับสมัครนักศึกษา
ใหม่ 
2.รายละเอียดจ านวนนักศึกษา
ใหม่ในแต่ละช่องทางของการรับ
สมัคร 



 Criteria Strengths Area for improvement 
8.2 The methods and 
criteria for the selection 
of students are 
determined and 
evaluated [2] 

- การก าหนดเกณฑ์การ
ประเมินผู้สมัครเข้าศึกษา 

- การประเมินวิธีและเกณฑ์การ
รับนักศกึษาใหม่ 

8.3 There is an 
adequate monitoring 
system for student 
progress, academic 
performance, and 
workload [3] 

1.ระบบการดูแลนักศึกษา 
2.การวิเคราะห์ความเสี่ยง
ในการส าเร็จการศึกษา
ล่าช้า 

 

8.4 Academic advice, 
co-curricular activities, 
student competition, 
and other student 
support services are 
available to improve 
learning and 
employability [4] 

1.ความหลากหลายของ
กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
2.การได้รับรางวัลของ
นักศึกษาในการแข่งขัน
ระดับประเทศ 
3.มีฝ่ายพัฒนานักศึกษาที่
ส่งเสริมกิจกรรมส าหรับ
นักศึกษา 

 

8.5 The physical, social 
and psychological 
environment is 
conducive for 
education and research 
as well as personal 
well-being [5] 

- มีสภาพแวดล้อมที่
ส่งเสริมบรรยากาศการ
จัดการเรียนรู้ 

- การประเมินความพึงพอใจต่อ
สถานที่และสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

9.Facilities and 
Infrastructure 

9.1 The teaching and 
learning facilities and 
equipment (lecture 
halls, classrooms, 
project rooms, etc.) are 
adequate and updated 
to support education 
and research [1] 

1.มีการส ารวจความพึง
พอใจต่อการจัดการเรียน
การสอน และสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ 
2.มีการส ารวจความ
ต้องการสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

 

9.2 The library and its 
resources are adequate 
and updated to support 
education and research 
[3,4] 

- มีการส ารวจความพึง
พอใจของห้องสมุด 

 



 Criteria Strengths Area for improvement 
9.3 The laboratories 
and equipment are 
adequate and updated 
to support education 
and research [1,2] 

 -การส ารวจความพึงพอใจของ
ห้องปฏิบัติการ 

9.4 The IT facilities 
including e-learning 
infrastructure are 
adequate and updated 
to support education 
and research [1,5,6] 

 1.ความเสถียรของสัญญาณ
อินเตอร์เนท 
2.ความทันสมัยของข้อมูลบน
เว็บไซต์ 

9.5 The standards for 
environment, health 
and safety; and access 
for people with special 
needs are defined and 
implemented [7] 

- มีการก าหนดมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม  

1.การบ ารุงรักษาอุปกรณ์การ
ดูแลรักษาความปลอดภัย 
2.การส ารวจความพึงพอใจต่อ
มาตรฐานสิ่งแวดล้อม สุขภาพ 
และความปลอดภัย 

10. Quality 
Enhancement 

10.1Stakeholders’needs 
and feedback serve as 
input to curriculum 
design and 
development [1] 

- มีการออกแบบและการ
พัฒนาหลักสูตรจากการ
ส ารวจความคิดเห็นจากผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

- การระบุข้ันตอนการพัฒนา
หลักสูตรที่เชื่อมโยงความ
ต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 
- การน าข้อมูลย้อนกลับจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการ
ปรับปรุงหลักสูตร 

10.2 The curriculum 
design and 
development process is 
established and 
subjected to evaluation 
and enhancement [2] 

- มีระบบกระบวนการ
ออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร 

- การประเมินหลักสูตร เพ่ือการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้
ชัดเจน 
- การทบทวนและประเมินระบบ
การออกแบบและพัฒนา
หลักสูตร 
 

10.3 The teaching and 
learning processes and 
student assessment are 
continuously reviewed 
and evaluated to 
ensure their relevance 
and alignment [3] 

- มีการทบทวน
กระบวนการการจัดการ
เรียนการสอน 
 

- การทบทวนการประเมิน
กิจกรรมการเรียนการสอน และ
การประเมินผู้เรียนเพ่ือเกิดความ
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 



 Criteria Strengths Area for improvement 
10.4 Research output is 
used to enhance 
teaching and learning 
[4] 

- มีโครงการพัฒนา
ศักยภาพด้านการวิจัย 

1. การส่งเสริมการท าวิจัยในชั้น
เรียน/ หรือการน าผลงานวิจัย
ของอาจารย์เพ่ือใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และบูรณาการกับ
รายวิชา 
2. รายละเอียดการส่งเสริมให้
บุคลากรทุกท่านในหลักสูตร
ท างานวิจัยและน าผลการวิจัยไป
ใช้ในชั้นเรียน 

10.5 Quality of support 
services and facilities (at 
the library, laboratory, 
IT facility and student 
services) is subjected to 
evaluation and 
enhancement [5] 

- มีการประเมินความพึง
พอใจต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และการบริการ 

1. การจัดท าแผนการพัฒนา/ 
ปรับปรุงจากการประเมินความ
พึงพอใจการให้บริการของ
ห้องสมุด และเจ้าหน้าที่
บรรณารักษ์ประจ าห้องสมุด 
2. คุณภาพของการบริการและ
สิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน 

10.6 The stakeholder’s 
feedback mechanisms 
are systematic and 
subjected to evaluation 
and enhancement [6] 

- มีระบบและกลไกในการ
ด าเนินงานจากข้อมูล
ป้อนกลับของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

1. การจัดท าแผนการพัฒนา/ 
ปรับปรุงจากการประเมินความ
พึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
สามารถพัฒนาและปรับปรุงได้ 

11. Output 11.1 The pass rates and 
dropout rates are 
established, monitored 
and benchmarked for 
improvement [1] 

- มีการวิเคราะห์สาเหตุ
ของการตกออกของ
นักศึกษา ทั้งนี้ หลักสูตร
ควรหาแนวทางรองรับ
เพ่ือแก้ปัญหาดังกล่าว 

1. การน าเสนอข้อมูลย้อนหลัง 3 
ปี ที่แสดงข้อมูลการสอบผ่าน 
อัตราการตกออก  
2. การรก าหนดคู่เทียบ 

11.2 The average time 
to graduate is 
established, monitored 
and benchmarked for 
improvement [1] 

 1. การน าเสนอและการวิเคราะห์
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ที่แสดง
ข้อมูลการส าเร็จการศึกษาใน
เวลา  
2. การก าหนดคู่เทียบ 
 

11.3 Employability of 
graduates is established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [1] 

 1. การน าเสนอและวิเคราะห์
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ที่แสดง
ข้อมูลการได้งานท า ทั้งระหว่าง
เรียน ทดลองงาน และหลัง
ส าเร็จการศึกษา  
2. การก าหนดคู่เทียบ 



 Criteria Strengths Area for improvement 
11.4 The types and 
quantity of research 
activities by students 
are established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [2] 

 1. การน าเสนอและวิเคราะห์
ข้อมูลย้อนหลัง 3 ปี ที่แสดง
ข้อมูลผลงานของนักศึกษา 
2. การก าหนดและส่งเสริม/ 
สนับสนุนให้นักศึกษาน า
ผลงานวิจัยไปเผยแพร่ ตีพิมพ์ใน
วารสารฯ หรือการน าเสนอใน
เวทีวิชาการท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ 

11.5 The satisfaction 
levels of stakeholders 
are established, 
monitored and 
benchmarked for 
improvement [3] 

- มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย 

1. การน าเสนอและวิเคราะห์
ข้อมูล/การประเมินความพึง
พอใจของกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ย้อนหลัง 3 ปี  
2. การก าหนดคู่เทียบ 
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บทสรุปการสัมภาษณ์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

1. หลักสูตรตอบโจทย์นักศึกษาที่ต้องการเข้ามาศึกษาในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2. การด าเนินการเรื่องขอเอกสารจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ต้องใช้เวลาในการด าเนินการนานมาก  
3. ควรมีจุดบริการถ่ายเอกสาร และปริ้นงานให้นักศึกษาอย่างถาวร 
4. ควรมีการเยียวยาให้แก่นักศึกษาที่ต้องเรียนออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 
5. กิจกรรมรูปแบบการเรียนการสอนเพ่ิมให้มากข้ึน 
6. ควรคิดนอกกรอบในการจัดการศึกษาในหลักสูตร 
7. หลักสูตรควรเพ่ิมวิชาอังกฤษธุรกิจในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากนักศึกษา มนร.หลายคน

สามารถด าเนินการท าธุรกิจได้ดี แต่ยังขาดการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ 
8. หลักสูตรควรมีความรู้เบื้องต้นในกระบวนการสัมภาษณ์งานให้แก่นักศึกษาชั้นปี 4  
9. ทักษะการสื่อสารของนักศึกษาในการจัดกิจกรรม มีความกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีการใช้

เทคโนโลยีได้อย่างดีในการการเรียนการสอน  
10. ทางวิชาการของนักศึกษายังไม่โดดเด่น ควรเพิ่มทักษะให้มากข้ึน  
11. ควรเพิ่มจ านวนเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน เพ่ือให้สามารถดูแลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 


