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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

 
ตารางสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินองค์ประกอบที่ 1 
สถานที่จัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี  
เกณฑ์การประเมิน  เกณฑ์ปี 2548   เกณฑ์ปี 2558 
ประเภทหลักสูตร (ส าหรับเกณฑ์ปี 2558) 
    วิชาการ   ปฏิบัตกิารหรือวิชาชีพ 
การก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
ข้อ เกณฑ์การประเมิน ผลการด าเนินงาน 
1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ ์
2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ ์
3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร เป็นไปตามเกณฑ ์
4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน เป็นไปตามเกณฑ ์
5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ท่ีเป็นอาจารย์พิเศษ  

(ถ้าม)ี 
เป็นไปตามเกณฑ ์

6 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
และอาจารย์ท่ีปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ไม่ประเมิน 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม 
(ถ้าม)ี 

ไม่ประเมิน 

8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่ประเมิน 
9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่ประเมิน 
10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่ประเมิน 
11 ภาระงานอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์และการ

ค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ไม่ประเมิน 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของ
หลักสูตรหรือทุกรอบ 5 ปี 

เป็นไปตามเกณฑ ์

 
หมายเหตุ ส าหรับหลกัสตูรระดับปริญญาตรี ประเมินใน 6 ประเด็นตามข้อ 1, 2, 3, 4, 5 และ 12 
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สรุปผลการด าเนินงานองค์ประกอบที่ 1 ตามเกณฑ์ข้อ 1 – 12 
 เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร / คุณสมบัติของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
รหัสหลักสูตร 25560191104593 
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน มคอ. 2 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
ชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร  คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ ์

<<วุฒิตรง 
หรือ

สัมพันธ>์> 

ประเภท 
<<อาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หรืออาจารย์

ประจ า
หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการ

เป็นไปตาม
เกณฑ ์

หมายเหตุ 
(ระบุ

เหตุผล 
การ

เปลี่ยนแป
ลง 

คุณวุฒิ
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ

ของ
อาจารย์ท่ี
เปลี่ยนแป
ลงใหม่) 

1. นางสาวธัญลักษณ์    
สุนารัตน์ 

Ph.D. (EIL) อาจารย์ ป.เอก ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

2.  นางสาวชุติมา    
สถิตย์เสถียร 

M.A. (Language 
and 

Communication) 

อาจารย์ ป.โท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

3. นางสาวสุทธิรักษ์ 
สุวรรณเดชา 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต)์ 

อาจารย์ ป.โท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

4. นายคมธัช สืบสายชล ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต)์ 

อาจารย์ ป.โท ตรง ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

5. นายธนนท์รัฐ นาคท่ัง กศ.บ. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 
IMAS (ASEAN 

Studies) 

อาจารย์ ป.โท สัมพันธ์ ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 (ปีการศึกษา 2561) 
 

ชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร 

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

ประเภท 
 

ผลงานทาง
วิชาการ

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

1. นางสาวชนาภา 
ตรีวรรณกุล 

M.A. 
(TEFL/TESOL) 

อาจารย์ ป.โท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

2.  นางสาวชุติมา    
สถิตย์เสถียร 

M.A. (Language 
and 

Communication) 

อาจารย์ ป.โท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

3. นางสาวสุทธิรักษ์ 
สุวรรณเดชา 

ศศ.ม. 
(ภาษาศาสตร์

ประยุกต)์ 

อาจารย์ ป.โท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

5. นายธนนท์รัฐ นาคท่ัง กศ.บ. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 
IMAS (ASEAN 

Studies) 

อาจารย์ ป.โท สัมพันธ์ ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

4. นางสาวภาวดี ศรีสังข ์ Ph.D. 
(Education) 

อาจารย์ ป.เอก ตรง ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร ใน มคอ. 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2561 
 

ชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ ์

<<วุฒิตรง หรือ
สัมพันธ์>> 

ประเภท 
<<อาจาร

ย์
ผู้รับผิดชอ

บหรือ
อาจารย์
ประจ า

หลักสูตร>
> 

ผลงาน
ทาง

วิชาการ
เป็นไป
ตาม

เกณฑ ์

หมายเหต ุ
(ระบุเหตุผล 

การ
เปลี่ยนแปลง 

คุณวุฒิ
ต าแหน่งทาง
วิชาการของ
อาจารย์ที่

เปลี่ยนแปลง
ใหม่) 

1. นางสาวสุทธิรักษ์ 
สุวรรณเดชา 

ศศ.ม. 
(ภาษาศาสตร์

ประยุกต์) 

อาจารย์ ป.โท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

 

2.นางสาวชุติมา    
สถิตย์เสถียร 

M.A. 
(Language and 

Communication) 

อาจารย์ ป.โท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

 

3. นายธนนท์รัฐ  
นาคทั่ง 

IMAS (ASEAN 
Studies) 

กศ.บ. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

อาจารย์ ป.โท สัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

 

4. นางสาวชนาภา 
ตรีวรรณกุล 

M.A. 
(TEFL/TESOL) 

อาจารย์ ป.โท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

 

5.นางสาวภาวด ี 
ศรีสังข์   
 

Ph.D. 
(Education) 

อาจารย์ ป.เอก ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

 

6. นายภาณุพงศ์  
ศีลสังวรณ์ 

ศศ.ม. 
(ภาษาอังกฤษ) 

อาจารย์ ป.โท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไป
ตามเกณฑ์ 

 

7. นายศตวรรษ 
ไชยสิทธิ์ 

ศศ.ม. 
(ภาษาอังกฤษ) 

อาจารย์ ป.โท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไป
ตามเกณฑ์ 
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อาจารย์ประจ าหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ปีการศึกษา 2561 
 
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร  

คุณวุฒ ิ
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 
<<วุฒิตรง หรือ

สัมพันธ์>> 

ประเภท 
<<อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หรืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

หมาย
เหตุ 

(ระบุเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 
คุณวุฒิต าแหน่ง
ทางวิชาการของ

อาจารย์ท่ี
เปลี่ยนแปลงใหม่) 

1.นางสาวชนาภา 
ตรีวรรณกุล 

M.A. 
(TEFL/TESOL) 

อาจารย์ ป.โท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

2.นางสาวชุติมา    
สถิตย์เสถียร 

M.A. 
(Language and 

Communication) 

อาจารย์ ป.โท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

3.นางสาวสุทธิรักษ์ 
สุวรรณเดชา 

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์
ประยุกต์) 

อาจารย์ ป.โท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

4.นายธนนท์รัฐ  
นาคทั่ง 

กศ.บ. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 

IMAS (ASEAN 
Studies) 

อาจารย์ ป.โท สัมพันธ์ ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

5.นางสาวภาวด ี 
ศรีสังข์   
 

Ph.D. 
(Education) 

อาจารย์ ป.เอก ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

6. นายภาณุพงศ์  
ศีลสังวรณ์ 

ศศ.ม. 
(ภาษาอังกฤษ) 

อาจารย์ ป.โท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

7. นายศตวรรษ 
ไชยสิทธิ์ 

ศศ.ม. 
(ภาษาอังกฤษ) 

อาจารย์ ป.โท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

8. MR. Steven 
John Bodley 

Graduate 
Diploma 

(Southeast 
Asian 

Studies) 

อาจารย์ ป.โท สัมพันธ์ ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

9. Afonso De 
Vasconcelos 
Batalha Jess De 
Lemos 

Master of 
Social 

Sciences 

อาจารย์ ป.โท สัมพันธ์ ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
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ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (ปริญญาตรี) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
       
  เป็นไปตามเกณฑ์   
ใน มคอ. 2 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 ราย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 ราย 
อาจารย์ทั้ง 5 รายไม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตร และมีรายการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
3 ราย ดังตาราง 
 

ปีการศึกษา ชื่อ-สกุล รายการการเปลี่ยนแปลง 
2560 ดร.ภาวดี ศรีสังข์ กลับจากศึกษาต่อ ป.เอก ณ วันที่ 1 ก.พ. 2560 เพ่ิมเป็น

อาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 ดร.ธัญลักษณ์ สุนารัตน์ ลาออก ณ วันที่ 1 ก.ค. 2560 
 อาจารย์คมธัช สืบสายชล ลาออก ณ วันที่ 1 ม.ค. 2561 
 อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล เพ่ิมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทดแทน ดร.ธัญลักษณ์ 

สุนารัตน์  
 
จากตารางดังกล่าวหลักสูตรได้ด าเนินการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทดแทนทั้งหมด 1 ราย ภายใน 90 วัน ได้แก่ 
1.นางสาวชนาภา ตรีวรรณกุล (บรรจุแต่งตั้ง ณ วันที่ 1 มกราคม 2561) ซึ่งท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรคงอยู่ตลอดปีการศึกษา 2560 ครบตามจ านวน 
 
ใน มคอ. 2 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 7 ราย อาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 ราย 
อาจารย์ทั้ง 9 รายไม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตร และมีรายการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
4 ราย ดังตาราง 
 

ปีการศึกษา ชื่อ-สกุล รายการการเปลี่ยนแปลง 
2561 อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ เพ่ิมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  

 อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ เพ่ิมเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร  
 MR.AFONSO DE LEMOS เพ่ิมเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  
 MR.STEVEN JOHN BODLEY เพ่ิมเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

 
จากตารางดังกล่าวหลักสูตรได้ด าเนินการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรทั้งหมด 4 ราย 
โดยเป็นอาจารย์บรรจุใหม่ทั้งหมด ได้แก่ 1. อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ (บรรจุแต่งตั้ง ณ วันที่ 8 ม.ค. 2561) 2. อาจารย์
ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ (บรรจุแต่งตั้ง ณ วันที่ 2 เม.ย. 2561) 3. MR.AFONSO DE LEMOS (บรรจุ ณ วันที่ 1 มี.ค. 2561) และ 
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4. MR.STEVEN JOHN BODLEY (บรรจุ ณ วันที่ 1 ต.ค. 2561) ซึ่งท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ า
หลักสูตรคงอยู่ตลอดปีการศึกษา 2561 ครบตามจ านวน 

เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่ง
ทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1 ราย ปริญญาโท 4 ราย มีต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ โดยมี 1 
ราย ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 4 ราย และสัมพันธ์กับสาขาวิชา
ที่เปิดสอน 1 ราย โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีผลงานวิชาการตรงกับสาขาวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1 ราย ปริญญาโท 6 ราย มีต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ โดยมี 1 ราย 
ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 6 ราย และสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน 1 ราย โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีผลงานวิชาการตรงกับสาขาวิชา 
       
  เป็นไปตามเกณฑ์  
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
1. นางสาวชนาภา  ตรีวรรณกุล 
   ผลงานทางวิชาการ 
Chaiyasit, S., Treewannakul, C.,  & Bodley, S. (2019). Grammatical Errors Made in Writing by Thai 
Students  Majoring in English at Burapha University, Chanthaburi Campus. In Proceeding of the 6th 
Social  Sciences, Arts And Media International Conference 2019, Bangkok: Srinakharinwirot Universit. 
 
ธนนท์รัฐ นาคท่ัง, สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา, และชนาภา ตรีวรรณกุล. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการ
 ออกเสียงภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลป
 ศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7, (หน้า 257-266). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 ลาดกระบัง . 
Issararak, P., Kulthon, T., Suebsaichol, K., & Treewannakul, C. (2017). An exploratory factor 
 analysis of logistics and supply chain management course. In Proceedings of The 12th 
 National and International Sripatum University Conference (SPUCON 2017), (pp. 33-41). 
 Bangkok: Sripatum University 
 
2. นางสาวชุติมา สถิตย์เสถียร 
    ผลงานทางวิชาการ 
Sunaratn, T., Satidsathien, C., Thongnim, P. (2016). Feedback from Placement Test Scores and 
 Questionnaire on Students’ English Communication Ability. Education and Development 
 Conference (p. 117-123) Belgrade: Tomorrow People Organization.  
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Satidsathien, C., Srisang, P. (2018). Foreign Tourist Satisfaction with English Communicative  
 Competence of Hotel Staff on Koh Chang, Trat. In Proceedings of 11th  International 
 Conference on Language, Literature, Culture and Education (p. 20-26). Bangkok. 
 
3. นางสาวสุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 
    ผลงานทางวิชาการ 
Naktang, T., Chaiyasit, S., & Suwandecha, S. (2019). Students’ Attitudes and Satisfaction  
 towards English Pronunciation Lessons at University Level. In Proceeding of the  
 6th Social Sciences, Arts And Media International Conference 2019, Bangkok:  
 Srinakharinwirot University. 
 
ธนนท์รัฐ นาคท่ัง, สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา, และชนาภา ตรีวรรณกุล. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการ
 ออกเสียงภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลป
 ศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7, (หน้า 257-266). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 ลาดกระบัง. 
 
Teevassuthonsakul, C., Yuvanatheeme, V., Sriput, V., & Suwandecha, S. (2017). Design Steps for Physics 
STEM Education Learning in Secondary School. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. Series 
901(2017) 012118. doi: 10.1088/1742-6596/901/1/012118. 
 
4. นายธนนท์รัฐ  นาคทั่ง 
    ผลงานทางวิชาการ 
Naktang, T., Chaiyasit, S., & Suwandecha, S. (2019). Students’ Attitudes and Satisfaction  
 towards English Pronunciation Lessons at University Level. In Proceedings  of the  
 6th Social Sciences, Arts And Media International Conference 2019, Bangkok:  
 Srinakharinwirot University. 
 
ธนนท์รัฐ นาคทั่ง, สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา, และชนาภา ตรีวรรณกุล. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการ
 ออกเสียงภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลป
 ศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7, (หน้า 257-266). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 ลาดกระบัง. 
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ธนนท์รัฐ นาคทั่ง. (2560). การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา หลังเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐ
 กิจอาเซียน: กรณีศึกษาจุดผ่านแดนถาวรในสามจังหวัดภาคตะวันออก (สระแก้ว จันทบุรี และตราด).  
 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 (หน้า 1667-1681). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
 วิทยาเขตก าแพงแสน. 
 
5. นางสาวภาวดี ศรีสังข์ 
    ผลงานทางวิชาการ 
Srisang, P., Fletcher, J., Sadeghi, A., & Everatt, J. (2018). Impacts of inferential skills on  reading 
 comprehension in Thai (L1) and English (L2). Asian Pacific Journal of  Developmental 
 Differences, 5(1), 113-132.   
 
Satidsathien, C., Srisang, P. (2018). Foreign Tourist Satisfaction with English Communicative  
 Competence of Hotel Staff on Koh Chang, Trat. In Proceedings of 11th  International 
 Conference on Language, Literature, Culture and Education  
 (p. 20-26). Bangkok. 
 
6. นายภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ 
    ผลงานทางวิชาการ 
Chaiyasit, C., Seensangworn, P. (2018).  Feedback of Stakeholders’ Requirements on B.A. English 
 for Business Communication Curriculum Design and Development. In Proceedings of the 1st 
 International Conference on Applied Liberal Arts (p.34-41).  Bangkok: King Mongkut's Institute of 
 Technology Ladkrabang. 
 
7. นายศตวรรษ ไชยสิทธิ์ 
    ผลงานทางวิชาการ 
Treewannakul, C., Chaiyasit, S., & Bodley, S. (2019). Grammatical Error Made in Writing by Thai Students 
 Majoring in English at Burapha University, Chanthaburi Campus. In Proceedings of the 6th Social 
 Sciences, Arts And Media International Conference 2019, Bangkok: Srinakharinwirot University. 
 
Naktang, T., Chaiyasit, S., & Suwandecha, S. (2019). Students’ Attitudes and Satisfaction  
 towards English Pronunciation Lessons at University Level. In Proceedings of the  
 6th Social Sciences, Arts And Media International Conference 2019, Bangkok:  
 Srinakharinwirot University. 
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Chaiyasit, C., Seensangworn, P. (2018).  Feedback of Stakeholders’ Requirements on B.A. English 
 for Business Communication Curriculum Design and Development. In Proceedings of the 
 1st International Conference on Applied Liberal Arts (p.34-41). Bangkok: King Mongkut's 
 Institute of Technology Ladkrabang. 
    
เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 มี
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1 ราย ปริญญาโท 4 ราย มีต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ โดยมี 1 ราย 
ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 4 ราย และสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิด
สอน 1 ราย โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีผลงานวิชาการตรงกับสาขาวิชา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีอาจารย์
ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1 ราย ปริญญาโท 6 ราย มีต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ โดยมี 1 ราย ได้ยื่น
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 6 ราย และสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 
1 ราย โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีผลงานวิชาการตรงกับสาขาวิชา 
  

 เป็นไปตามเกณฑ์   
1. นางสาวชนาภา  ตรีวรรณกุล 
   ผลงานทางวิชาการ 
Chaiyasit, S., Treewannakul, C., & Bodley, S. (2019). Grammatical Error Made in Writing by Thai Students 
 Majoring in English at Burapha University, Chanthaburi Campus. In Proceedings of the 6th Social 
 Sciences, Arts And Media International Conference 2019, Bangkok: Srinakharinwirot University. 
 
ธนนท์รัฐ นาคท่ัง, สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา, และชนาภา ตรีวรรณกุล. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ  
 ทางการออกเสียงภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติทาง
 ศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7, (หน้า 257-266). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 ลาดกระบัง . 
 
Issararak, P., Kulthon, T., Suebsaichol, K., & Treewannakul, C. (2017). An exploratory factor 
 analysis of logistics and supply chain management course. In Proceedings of  The 12th 
 National and International Sripatum University Conference (SPUCON  2017), (pp. 33-41). 
 Bangkok: Sripatum University. 
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2. นางสาวชุติมา สถิตย์เสถียร 
    ผลงานทางวิชาการ 
Sunaratn, T., Satidsathien, C., Thongnim, P. (2016). Feedback from Placement Test Scores and 
 Questionnaire on Students’ English Communication Ability. Education and Development 
 Conference (p. 117-123) Belgrade: Tomorrow People Organization.  
 
Satidsathien, C., Srisang, P. (2018). Foreign Tourist Satisfaction with English Communicative  
 Competence of Hotel Staff on Koh Chang, Trat. In Proceedings of 11th  International 
 Conference on Language, Literature, Culture and Education (p. 20-26). Bangkok. 
 
3. นางสาวสุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 
    ผลงานทางวิชาการ 
Naktang, T., Chaiyasit, S., & Suwandecha, S. (2019). Students’ Attitudes and Satisfaction  
 towards English Pronunciation Lessons at University Level. In Proceedings of the  
 6th Social Sciences, Arts And Media International Conference 2019, Bangkok:  
 Srinakharinwirot University. 
 
ธนนท์รัฐ นาคท่ัง, สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา, และชนาภา ตรีวรรณกุล. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการ
 ออกเสียงภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลป
 ศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7, (หน้า 257-266). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 ลาดกระบัง. 
 
Teevassuthonsakul, C., Yuvanatheeme, V., Sriput, V., & Suwandecha, S. (2017). Design Steps for Physics 
 STEM Education Learning in Secondary School. IOP Conf. Series: Journal of Physics: Conf. 
 Series 901(2017) 012118. doi: 10.1088/1742-6596/901/1/012118. 
 
4. นายธนนท์รัฐ  นาคทั่ง 
    ผลงานทางวิชาการ 
Naktang, T., Chaiyasit, S., & Suwandecha, S. (2019). Students’ Attitudes and Satisfaction  
 towards English Pronunciation Lessons at University Level. In Proceedings of the  
 6th Social Sciences, Arts And Media International Conference 2019, Bangkok:  
 Srinakharinwirot University. 
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ธนนท์รัฐ นาคทั่ง, สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา, และชนาภา ตรีวรรณกุล. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการ
 ออกเสียงภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ. ในการประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลป
 ศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7, (หน้า 257-266). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
 ลาดกระบัง. 
 
ธนนท์รัฐ นาคทั่ง. (2560). การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา หลังเข้าสู่ ประชาคม 
 เศรษฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาจุดผ่านแดนถาวรในสามจังหวัดภาคตะวันออก (สระแก้ว จันทบุรี และตราด). ใน 
 การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 14 (หน้า 1667-1681). นครปฐม: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
 ก าแพงแสน. 
 
5. นางสาวภาวดี ศรีสังข์ 
    ผลงานทางวิชาการ 
Srisang, P., Fletcher, J., Sadeghi, A., & Everatt, J. (2018). Impacts of inferential skills on reading 
 comprehension in Thai (L1) and English (L2). Asian Pacific Journal of Developmental 
 Differences, 5(1), 113-132.   
 
Satidsathien, C., Srisang, P. (2018). Foreign Tourist Satisfaction with English Communicative  
 Competence of Hotel Staff on Koh Chang, Trat. In Proceedings of 11th  International 
 Conference on Language, Literature, Culture and Education  
 (p. 20-26). Bangkok. 
 
6. นายภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ 
    ผลงานทางวิชาการ 
Chaiyasit, C., Seensangworn, P. (2018).  Feedback of Stakeholders’ Requirements on B.A. English for 
    Business Communication Curriculum Design and Development. In Proceedings of the 1st 
    International Conference on Applied Liberal Arts (p.34-41). Bangkok: King Mongkut's Institute     
    of Technology Ladkrabang. 
 
7. นายศตวรรษ ไชยสิทธิ์ 
    ผลงานทางวิชาการ 
Naktang, T., Chaiyasit, S., & Suwandecha, S. (2019). Students’ Attitudes and Satisfaction  
 towards English Pronunciation Lessons at University Level. In Proceeding of the  
 6th Social Sciences, Arts And Media International Conference 2019, Bangkok:  
 Srinakharinwirot University. 
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Chaiyasit, S.,Treewannakul, C., & Bodley, S. (2019). Grammatical Errors Made in Writing by Thai Students 
 Majoring in English at Burapha University, Chanthaburi Campus. In Proceeding of the 6th Social 
 Sciences, Arts And Media International Conference 2019, Bangkok: Srinakharinwirot University. 
 
Chaiyasit, C., Seensangworn, P. (2018).  Feedback of Stakeholders’ Requirements on B.A. English for   
 Business Communication Curriculum Design and Development. In Proceedings of the  1st 
 International Conference on Applied Liberal Arts (p.34-41). Bangkok: King Mongkut's 
 Institute of Technology Ladkrabang.    
 
ตารางอาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4, 5)  

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ ์

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

1. นางสาวสุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา ศศ.ม.(ภาษาศาสตร์
ประยุกต์) 

อาจารย ์ ป.โท ตรง   

2.  นางสาวชุติมา   สถิตย์เสถียร M.A. (Language 
and 

Communication) 

อาจารย ์ ป.โท ตรง   

3. นางสาวภาวดี   ศรีสังข ์ Ph.D. (Education) อาจารย ์ ป.เอก ตรง   
4. นายธนนท์รัฐ   นาคท่ัง IMAS (ASEAN 

Studies) 
อาจารย ์ ป.โท สัมพันธ์   

5. นางสาวชนาภา ตรีวรรณกลุ M.A. 
(TEFL/TESOL) 

อาจารย ์ ป.โท ตรง   

6. นายภาณุพงศ์  
ศีลสังวรณ ์

ศศ.ม. 
(ภาษาอังกฤษ) 

อาจารย ์ ป.โท ตรง   

7. นายศตวรรษ 
ไชยสิทธ์ิ 

ศศ.ม. 
(ภาษาอังกฤษ) 

อาจารย ์ ป.โท ตรง   

8. MR. Steven John Bodley Graduate 
Diploma 

(Southeast Asian 
Studies) 

อาจารย ์ ป.โท สัมพันธ์   

6. MR.AFONSO DE LEMOS Master of Social 
Sciences 

อาจารย ์ ป.โท สัมพันธ์   

7. นายธนพล พุกเส็ง ปร.ด. (เทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

อาจารย ์ ป.เอก ตรง   

8. นางอารยา สุนทรวิภาต D.B.A. (Business อาจารย ์ ป.เอก ตรง   
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Administration) 
9. นางสาวภาวิณี สุทธิวิริยะ Ph.D. (Plant 

Pathology) 
อาจารย ์ ป.เอก ตรง   

10. นายสมุิตร คณุเจตน ์ ปร.ด. (เกษตรเขต
ร้อน-โปรแกรม
นานาชาติ) 

อาจารย ์ ป.เอก ตรง   

11. MISS MA YALI  ภาษาจีน อาจารย ์ ป.ตร ี ตรง   
12. นางอรวรรณ จิตตะกาญจน ์ วท.ม. (เทคโนโลยี

สารสนเทศ) 
อาจารย ์ ป.โท ตรง   

13. นางสมบัติ ฝอยทอง วศ.ด. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

อาจารย ์ ป.เอก ตรง   

14. นายพลกฤษณ์ ไพรสานฑ์
วณิชกุล 

บธ.ม.(การตลาด) อาจารย ์ ป.โท ตรง   

 
เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่
สอนรายละเอียด อาจารย์ผู้สอนทุกคนในหลักสูตรมีคุณวุฒิและความสามารถตรงตามรายวิชาในหลักสูตร และมีการจัด
รายวิชาที่สอนโดยค านึงถึงความรู้ ความถนัด ความสามารถ และความช านาญของผู้สอน 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญา
ตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 
ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
  เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2561  
3) เริ่มใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 กับนิสิตปีการศึกษา 2561  
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สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 
  เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 

⬜  ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ โปรดระบุข้อ..................... 
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ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ AUN QA Version 3 
เพ่ือให้หลักสูตรรับรู้ถึงระดับคุณภาพของหลักสูตรในแต่ละเกณฑ์ และสามารถปรับปรุงพัฒนา 

การด าเนินการในหลักสูตรได้อย่างต่อเนื่อง การประเมินหลักสูตรจะใช้เกณฑ์ 7 ระดับ ดังต่อไปนี้ 
 

Rating Description 
1 Absolutely Inadequate 

The QA practice to fulfill the criterion is not implemented. There are no 
plans, documents, evidences or results available. Immediate 
improvement must be made. 
ไม่มีการด าเนินงานตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

2 Inadequate and Improvement is Necessary 
The QA practice to fulfill the criterion is still at its planning stage or is 
inadequate where improvement is necessary. There is little document or 
evidence available. Performance of the QA practice shows little or poor 
results. 
มีผลการด าเนินงานเบื้องต้น (เป็นข้อมูลดิบ เริ่มมีระบบ แต่ยังไม่สมบูรณ์ ไม่สามารถ/ 
ไม่มีการวิเคราะห์ 

3 Inadequate but Minor Improvement Will Make It Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is defined and implemented but 
minor improvement is needed to fully meet them. Documents are 
available but no clear evidence to support that they have been fully 
used.  Performance of the QA practice shows inconsistent or some 
results. 
มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถ/มีผลการวิเคราะห์การด าเนินงานเทียบกับ 
เป้าหมาย 

4 Adequate as Expected 
The QA practice to fulfill the criterion is adequate and evidences support 
that it has been fully implemented.  Performance of the QA practice 
shows consistent results as expected. 
ผลการด าเนินงาน ของระบบดี ท าให้เกิดผล เป็นไป/ในทิศทางตามเป้าหมายที่ก าหนด 

5 Better Than Adequate 
The QA practice to fulfill the criterion is better than adequate. Evidences 
support that it has been efficiently implemented. Performance of the QA 
practice shows good results and positive improvement trend. 
มีการด าเนินงานเหนือกว่าที่เกณฑ์ก าหนด ส่งผลให้เกิดการพัฒนาระบบ 

6 Example of Best Practices 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be example of 
best practices in the field. Evidences support that it has been effectively 
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implemented. Performance of QA practice shows very good results and 
positive improvement trend. 
มีผลการด าเนินงานที่เท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ ในระดับชั้นน าของประเทศ มีการด าเนินงาน
ที่ดีต่อเนื่อง ส่งผลให้การด าเนินงานเทียบเท่าหรือสูงกว่าคู่เทียบ (คู่เทียบชั้นน า 
ระดับประเทศ) 

7 Excellent (Example of World-class or Leading Practices) 
The QA practice to fulfill the criterion is considered to be excellent  
or example of world-class practices in the field. Evidences support that  
it has been innovatively implemented. Performance of the QA practice 
shows excellent results and outstanding improvement trends. 
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AUN - QA criterion 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 
 

Sub Criterion 1 
1. The formulation of the expected learning outcomes takes into account and 

reflects the vision and mission of the institution. The vision and mission are 
explicit and known to staff and students. 
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังค านึงและสะท้อนถึงวิสัยทัศน์และพันธกิจของสถาบัน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจมีความชัดเจน บุคลากร และผู้เรียนรับทราบโดยทั่วกัน 

2. The programme shows the expected learning outcomes of the graduate. Each 
course and lesson should clearly be designed to achieve its expected learning 
outcomes which should be aligned to the programme expected learning 
outcomes. 
หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของบัณฑิต รายวิชา ควรได้รับการออกแบบอย่าง
ชัดเจน เพ่ือให้บรรลุถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา และควรสอดคล้องกับผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังของหลักสูตร 

3. The programme is designed to cover both subject specific outcomes that relate  
to the knowledge and skills of the subject discipline; and generic (sometimes 
called transferable skills) outcomes that relate to any and all disciplines e.g. 
written and oral communication, problem-solving, information technology, 
teambuilding skills, etc. 
หลักสูตรควรออกแบบให้ครอบคลุมถึงผลการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับความรู้ และทักษะเฉพาะทาง
ของศาสตร์นั้นๆ และทักษะทั่วไป เช่น ทักษะการสื่อสารทางด้านการเขียนและการพูด ทักษะ
การแก้ปัญหา ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการสร้างทีม ฯลฯ  

4. The programme has clearly formulated the expected learning outcomes which 
reflect the relevant demands and needs of the stakeholders. 
หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ชัดเจน สะท้อนความต้องการและความจ าเป็นของ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 1 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
1.1 The expected learning outcomes have been 

clearly formulated and aligned with the vision 
and mission of the university (1,2) 

 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและ
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 

3 3 

1.2 The expected learning outcomes cover both 
subject specific and generic (i.e. transferable) 
learning outcomes (3) 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้ 
 เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3 3 

1.3 The expected learning outcomes clearly reflect 
the requirements of the stakeholders (4) 

 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของ 
 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการด าเนินงาน   

1.1 The expected learning outcomes have been clearly formulated and aligned with the vision and 
mission of the university (1,2) 
การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 
“ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” 
 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่ 
   เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ และด าเนินการ 
   ให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและ 
   ภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้าน 
   การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุงศิลปะ  
   วัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทในการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่าง 
   ต่อเนื่อง 

 
พันธกิจคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
   คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ยึดถือพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวคือ 
1. จัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม เสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบน 
   พ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
   ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้สามารถรองรับการ 
   เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา กีฬา แสดงบทบาทนาใน 
   การพัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
1. มีความรู้ความช านาญในศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและมีทักษะในการประยุกต์ 
   ความรู้ดังกล่าวทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนในบริบททางธุรกิจ รวมไปถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมที่  
   หลากหลายของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ  
2. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความน่าเชื่อถือ และมีทักษะด้านการติดต่อประสานงานในองค์กรธุรกิจ 
   ที่หลากหลาย 
3. มีคุณธรรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการประกอบอาชีพ 
 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
1. มีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
2. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือแสวงหาและเพ่ิมพูนความรู้ (Lifelong Learning) 
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้น าและผู้ร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
4. มีความสามารถประยุกต์สื่อและเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล กับการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
5. มีบุคลิกภาพดีเหมาะสม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถ   
   ปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนในองค์การ และสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
6. มีความเข้าใจวัฒนธรรมของกลุ่มผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในองค์การธุรกิจที่หลากหลาย 
 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตในหลักสูตร 
1. ภาษาเด่น 
2. บุคลิกดี 
3. มีมนุษยสัมพันธ์ 
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ตาราง 1.1 : ตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของ 
หลักสูตร 

พันธกิจ 
มหาวิทยาลัย 

ข้อที่ 1 

พันธกิจคณะ 
ฯ 

ข้อที่ 1 

พันธกิจ
มหาวิทยาลัย 

ข้อที่ 2 

พันธกิจคณะ 
ฯ 

ข้อที่ 2 

พันธกิจ
มหาวิทยาลัย 

ข้อที่ 3 

พันธกิจคณะ 
ฯ 

ข้อที่ 3 
1. มีความรู้ความ
ช านาญในศาสตร์
ด้านภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร
ทางธุรกิจและมี
ทักษะในการ
ประยุกต์ 
ความรู้ดังกล่าว
ทางด้านการฟัง 
พูด อ่านและ
เขียนในบริบท
ทางธุรกิจ รวมไป
ถึงความเข้าใจใน
วัฒนธรรมที่
หลากหลายของ
ผู้ใช้ภาษาอังกฤษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

2. มีบุคลิกภาพดี 
มีมนุษยสัมพันธ์ 
มีความน่าเชื่อถือ 
และมีทักษะด้าน
การติดต่อ
ประสานงานใน
องค์กรธุรกิจ 
ที่หลากหลาย 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

3. มีคุณธรรม  
จริยธรรมและ
จิตส านึก 
ในการประกอบ 
อาชีพ 
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ตาราง 1.2 : ตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ของหลักสูตร 

พันธกิจ
มหาวิทยาลัย 

ข้อที่ 1 

พันธกิจคณะ 
ฯ 

ข้อที่ 1 

พันธกิจ
มหาวิทยาลัย 

ข้อที่ 2 

พันธกิจคณะ 
ฯ 

ข้อที่ 2 

พันธกิจ
มหาวิทยาลัย 

ข้อที่ 3 

พันธกิจคณะ 
ฯ 

ข้อที่ 3 
1. มีความรู้และ
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
แสวงหาและเพ่ิมพูน
ความรู้ (Lifelong 
Learning) 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

3. มีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่พึงประสงค์ 
สามารถเป็นผู้น าและผู้
ร่วมพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

4. มีความสามารถ
ประยุกต์สื่อและ
เทคโนโลยี การวิเคราะห์
ข้อมูล กับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

   
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

5. มีบุคลิกภาพดี
เหมาะสม มีจิต
สาธารณะ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
สามารถ   
ปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนใน
องค์การ และ
สถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

   
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

6. มีความเข้าใจ
วัฒนธรรมของกลุ่มผู้ที่ใช้
ภาษาอังกฤษในองค์การ
ธุรกิจที่หลากหลาย 
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1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. transferable) learning 
outcomes (3) 

   ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 
  
ตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะด้าน 
“ภาษาเด่น บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์”  ทักษะทาง

ภาษาอังกฤษ 
และ ทักษะ
ระหว่างบุคคล  

ภาษาอังกฤษธุรกิจ และการสื่อสาร 

1. มีความรู้ความช านาญในศาสตร์ด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจและ
มีทักษะในการประยุกต์ความรู้ดังกล่าว
ทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนใน
บริบททางธุรกิจ รวมไปถึงความเข้าใจใน
วัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้ใช้
ภาษาอังกฤษ 

ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ การ
สื่อสาร 
วัฒนธรรมข้าม
ชาติ 

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ
การเข้าสังคมต่างวัฒนธรรม ทักษะ
ทางด้านธุรกิจ  

2. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความ
น่าเชื่อถือ และมีทักษะด้านการติดต่อ
ประสานงานในองค์กรธุรกิจที่หลากหลาย 
 
 
 

ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ การ
สื่อสาร การ
วางตัว และ
บุคลิกภาพที่
เหมาะสมใน
การท างาน  

การวางตัวในการท างานกับองค์กรธุรกิจ 
ความเข้าใจลักษณะทั่วไปขององค์กร เช่น 
ต าแหน่ง และแผนกต่างๆในองค์กร  

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกใน
การประกอบอาชีพ 

ทักษะส่วน
บุคคล 

มีความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตส านึกต่อ
สาธารณะ 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ความรู้ทั่วไป ความรู้เฉพาะด้าน 
“ภาษาเด่น บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์”  ทักษะทาง

ภาษาอังกฤษ 
และ ทักษะ
ระหว่างบุคคล  

ภาษาอังกฤษธุรกิจ และการสื่อสาร 

1. มีความรู้และความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ การ
สื่อสาร 
วัฒนธรรมข้าม
ชาติ 

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทักษะ
การเข้าสังคมต่างวัฒนธรรม ทักษะ
ทางด้านธุรกิจ  

2. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
แสวงหาและเพ่ิมพูนความรู้ (Lifelong 
Learning) 
 
 
 

ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ การ
สื่อสาร การ
วางตัว และ
บุคลิกภาพที่
เหมาะสมใน
การท างาน  

การวางตัวในการท างานกับองค์กรธุรกิจ 
ความเข้าใจลักษณะทั่วไปขององค์กร เช่น 
ต าแหน่ง และแผนกต่างๆในองค์กร  

3. มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ 
สามารถเป็นผู้น าและผู้ร่วมพัฒนาสังคม
และประเทศชาติ 

ทักษะส่วน
บุคคล 

มีความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ ความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีจิตส านึกต่อ
สาธารณะ 

4. มีความสามารถประยุกต์สื่อและ
เทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล กับการ
สื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

ทักษะการผลิต
สื่อเทคโนโลยี 
ทักษะการ
น าเสนอในที่
ชุมชน 

สื่อและเทคโนโลยี ทักษะทางการสื่อสาร 
ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล 

5. มีบุคลิกภาพดีเหมาะสม มีจิตสาธารณะ 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีมนุษย
สัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวให้ เข้ากับผู้อ่ืน
ในองค์การ และสถานการณ์โลกท่ี
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

ทักษะส่วน
บุคคล และ
ทักษะระหว่าง
บุคคล 

มีส านึกสาธารณะ และความรับผิดชอบ 
ทักษะการเข้าสังคมและการปรับตัว 

6. มีความเข้าใจวัฒนธรรมของกลุ่มผู้ที่ใช้
ภาษาอังกฤษในองค์การธุรกิจที่
หลากหลาย 

ทักษะส่วน
บุคคล และ
ทักษะระหว่าง
บุคคล 

ทักษะการเข้าสังคมต่างวัฒนธรรมและ
การปรับตัว ทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ ทักษะทางด้านธุรกิจ  
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders (4) ผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

  
ตารางรายงานผลการส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 

 
 
 
 

ผลการเรียนรู้ 
 

 
 
 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 
บัณฑิต (ความคาดหวัง) 

ของผู้ใช้บัณฑิต 

 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

 
 

 
ค่าเป้าหมาย  

ปีการศึกษา 
2560 
 

ปีการศึกษา 
2561  

ปีการศึกษา 
2560 
 

ปีการศึกษา 
2561 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

- ความตรงต่อเวลา 
- ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง
และผู้อ่ืน 

 
5 

 
4.52 

 
3.5 

 
3.5 

2. ความรู้ - ด้านการพูดภาษาอังกฤษ 
- ด้านการฟังภาษาอังกฤษ 
- ด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 
- ด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษ 
- ด้านการแปล 
- ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ข้ามชาติ 
- ความสามารถในการใช้
โปรแกรม 
  คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 

 
 
 
 
 
 

4.33 

 
 
 
 
 
 

4.26 

 
 
 
 
 
 

3.5 

 
 
 
 
 
 

3.5 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

- ความสามารถในการ
ประยุกต์ทักษะ 
  ความรู้ทางภาษาอังกฤษ
กับการท างานใน 
  ภาพรวม 
- ความสามารถในการ
น าเสนอต่อที่สาธารณะ 
- มีการใฝ่หาความรู้
เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 
- มีความคิดสร้างสรรค์ใน

 
 
 
 
 

4.66 

 
 
 
 
 

4.05 

 
 
 
 
 

3.5 

 
 
 
 
 

3.5 
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การท างาน 
- ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหางานที่ได้รับ 
  มอบหมาย 
- ความสามารถในการ
ท างานอย่างมีระบบและ 
  มีประสิทธิภาพ 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

- มีจิตสาธารณะ ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวม 
- เป็นผู้มีสัมมาคารวะ 
ปฏิบัติตนในทางที่   
  เหมาะสมตามมารยาทใน
สังคม 
- ความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
- ความสามารถในการ
ปรับตัวและท างาน  
  ร่วมกับผู้อ่ืน 

 
 
 
 
 
5 

 
 
 
 
 

4.28 

 
 
 
 
 

3.5 

 
 
 
 
 

3.5 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

- ความสามารถในการ
วิเคราะห์ทางเลือกและ  
  ผลกระทบจากทางเลือก
เพ่ือประยุกต์กับ 
  สถานการณ์ต่างๆได้ 
- ความสามารถในการ
วิเคราะห์ตัวเลขและ    
  ตีความข้อมูลได้ 

 
 
 
4 

 
 
 

4.44 

 
 
 

3.5 

 
 
 

3.5 

 
คะแนนเฉลี่ย 

                                                              

 
4.6 

 
4.31 

 
3.5 

 
3.5 

 
 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 (ปีการศึกษา 2561) 
 หลักสูตรได้ก าหนดเป้าหมายระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใช้บัณฑิตไว้ในระดับ 
ดี (ระดับ 4) ขึ้นไป ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไปเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันแก่ผู้ใช้บัณฑิตถึงคุณภาพของบัณฑิตท่ีจบ
การศึกษาจากหลักสูตร อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือด้านการประกอบอาชีพแก่บัณฑิตและการพัฒนา
หลักสูตรเพื่อตอบสนองความต้องการแก่สังคม  
 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
 ยังไม่มีบัณฑิตที่จบจากหลักสูตรนี้จึงยังไม่มีข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
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AUN - QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 
 

Sub Criterion 2 
1. The Institution is recommended to publish and communicate the programme and 

course specifications for each programme it offers, and give detailed information 
about the programme to help stakeholders make an informed choice about the 
programme. 
สถาบันพึงเผยแพร่และประชาสัมพันธ์หลักสูตรและรายละเอียดของหลักสูตรต่าง ๆ อย่างละเอียด 
เพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ 

2. Programme specification including course specifications describes the expected 
learning outcomes in terms of knowledge, skills and attitudes. They help students 
to understand the teaching and learning methods that enable the outcome to be 
achieved; the assessment methods that enable achievement to be demonstrated; 
and the relationship of the programme and its study elements. 
รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชาก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดย 
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ และความสัมพันธ์ของ
หลักสูตรกับองค์ประกอบที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 

 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
2.1 The information in the programme specification 

is comprehensive and up-to-date (1,2) 
 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 

 
3 

 
4 

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

 รายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย 

 
3 

 
4 

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

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

 
3 

 
4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
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ผลการด าเนินงาน   
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date (1,2) รายละเอียด

ของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 
 
การปรับปรุงหลักสูตรล่าสุด 
 หลักสูตรมีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยยึดประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการปรับปรุงให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัยและทันต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 21 และตรงต่อความต้องการ
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยหลักสูตรมีการปรับปรุงจากฉบับปี พ.ศ. 2556 ดังนี้ 
1. ปรับรายวิชากลุ่มศึกษาทั่วไปให้เป็นไปตามแนวทางของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 
2. หมวดวิชาเฉพาะ มีการยุบรวมหมวดวิชา เช่น วชิาแกน วิชาบังคับ และวิชาเลือก ให้อยู่ในกลุ่มหมวดวิชา  
   เฉพาะโดยมีกลุ่มวิชาย่อย ได้แก่ วิชาเฉพาะด้าน วิชาบังคับ และวิชาเลือก 
3. หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาบังคับ มีการเพ่ิมเติมเนื้อหาและค าอธิบายรายวิชา รวมทั้งยุบรวมรายวิชาที่มีความซ้ าซ้อนกัน 
เช่น วิชาการเขียนเชิงธุรกิจ การอ่านเชิงธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชุมทางธุรกิจและเจรจาต่อรอง ภาษาอังกฤษเพื่อ
การน าเสนอทางธุรกิจ ภาษาศาสตร์สังคมในโลกธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบิน การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพ
ทางธุรกิจ ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมเบื้องต้น และโครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
 มีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทาง การพัฒนา
หลักสูตร และรายวิชาต่างๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้โดยยึดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) เป็นองค์ประกอบ
หลักในการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรมีการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียน (นิสิต
ปัจจุบัน) ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิต (สถานประกอบการ) แต่ด้วยหลักสูตรยังไม่มีบัณฑิต (ปีการศึกษา 2560) จึงไม่ได้ท าการ
ส ารวจดังกล่าวในกลุ่มของศิษย์เก่า จากนั้นน าผลการส ารวจมาหารือกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีกครั้งเพ่ือเตรียมความ
พร้อมเข้าสู่การวิพากษ์หลักสูตรโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะฯ และน าข้อวิพากษ์จาก
กรรมการวิพากษ์หลักสูตรมาปรับแก้ไขให้หลักสูตรเป็นไปตามปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสูตร 
กรรมการวิพากษ์หลักสูตรประกอบด้วยนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาวิชาใน
หลักสูตร รูปแบบ การวางแผน และการออกแบบหลักสูตร รวมไปถึงผู้แทนจากสถานประกอบการ รวมทั้งสิ้น 3 ราย ทั้งนี้
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มใช้จัดการเรียนการสอนและรับนิสิตเข้าศึกษาใน ปีการศึกษา 2561 ส่งผลให้หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2556 มีบัณฑิตเป็นรุ่นแรกในปีการศึกษา 2561 อย่างไรก็ตามหลักสูตรมีการวางแผนพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้
ข้อมูลจากบัณฑิตเป็นองค์ประกอบในการปรับปรุงหลักสูตร และในปีการศึกษา 2562 (พ.ศ. 2562-2563) หลักสูตรถึงรอบ
ปรับปรุงหลักสูตรตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2559-2563) รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรผ่านเพจ
เฟสบุ๊ค (English for Business Communication BUU Chan) เป็นช่องทางหลัก และแผ่นพับที่คณะฯจัดท าขึ้น 
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 เป้าหมายการปรับปรุงหลักสูตรตามข้อก าหนดข้อมหาวิทยาลัยดังกล่าว หลักสูตรมีการวางแผนการปรับปรุงตาม
รอบการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 1. ปรับรายวิชาศึกษาท่ัวไปจาก พ.ศ. 2559 เป็น พ.ศ. 2563 ตามรายวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย 
 2. ปรับปรุงรายวิชาในหมวดวิชาเฉพาะ (วิชาเลือก) ดังนี้ 
  2.1 แยกรายวิชา English for Tourism and Hospitality Management ออกเป็น  
   2.1.1 English for Hotel Personnel and Hospitality  
   2.1.2 English for Sustainable Tourism 
  2.2 เพ่ิมรายวิชา  
   2.2.1 Technology and Media for Business Communication 
   2.2.2 English for Academic Purposes 
   2.2.3 English for Debate and Discussion  
   2.2.4 English Songs and Social Life 
   2.2.5 Interpretation 
   2.2.6 Spontaneous Interpretation 
   2.2.7 Selected Topics in Business English 1 
   2.2.8 Selected Topics in Business English 2 
   2.2.9 Creative Writing  
   2.2.10 English for Social Media Business 
 รายละเอียดของหลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ดังตาราง
ด้านล่าง และหลักสูตรได้ก าหนดกลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้และกลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ ที่สะท้อนให้
เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
1. มีความรู้ความช านาญในศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ
และมีทักษะในการประยุกต์ความรู้ดังกล่าวทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียน
ในบริบททางธุรกิจ รวมไปถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้ใช้
ภาษาอังกฤษ 

 
 

 
 

 

2. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความน่าเชื่อถือ และมีทักษะด้านการ
ติดต่อประสานงานในองค์กรธุรกิจที่หลากหลาย 

  
 

 
 

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการประกอบอาชีพ    
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ 
1. มีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ    
2. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือแสวงหาและเพ่ิมพูนความรู้  
(lifelong learning)  

   
 

3. มีคุณธรรม และจริยธรรม ที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้น าและผู้ร่วมพัฒนา
สังคมและประเทศชาติ 

   
 

4. มีความสามารถประยุกต์สื่อและเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูลกับการ
สื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

 
 

 
 

 

5. มีบุคลิกภาพดีเหมาะสม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมี
มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนในองค์การและสถานการณ์โลก
ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

  
 

 
 

6. มีความเข้าใจวัฒนธรรมของกลุ่มผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในองค์การธุรกิจที่
หลากหลาย 

 
 

  
 

 
ศิษย์เก่า 
 
ตารางผลสะท้อนความต้องการของศิษย์เก่าที่มีต่อการจัดการศึกษา 
 

การจัดการศึกษา ผลสะท้อนของบัณฑิต  
ปีการศึกษา 2561 

1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.86 
2. การจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรมีความชัดเจน 4.00 
3. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.71 
4. รายวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของบัณฑิต 3.57 

ค่าเฉลี่ย 3.78 
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นิสิตปัจจุบัน 
 
ตารางผลสะท้อนความต้องการของนิสิตปัจจุบันที่มีต่อการจัดการศึกษา 
 

การจัดการศึกษา คะแนนความพึงพอใจ  
ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 

1. การจัดการศึกษาสอดคล้องกับปรัชญาและวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 3.38 3.70 
2. การจัดแผนการศึกษาตลอดหลักสูตรมีความชัดเจน 3.46 3.67 
3. หลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 3.63 3.69 
4. หลักสูตรมีปฏิทินการศึกษาและแผนการศึกษาแต่ละภาคการศึกษา
อย่างชัดเจน 

3.33 3.61 

5. รายวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการ
ของนิสิต 

3.17 3.67 

6. การรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชา 3.38 3.64 
ค่าเฉลี่ย 3.39 3.66 

 
 จากตารางแสดงให้เห็นว่านิสิตปัจจุบันมีความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาปีการศึกษา 2561 ในภาพรวม อยู่ใน
ระดับดี (3.66) ความทันมัยของหลักสูตรอยู่ในระดับดี (3.69) หลักสูตรการศึกษาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และปรัชญาของ
หลักสูตรอยู่ในระดับดี (3.70) และรายวิชาในหลักสูตรมีความเหมาะสมและตรงกับความต้องการของนิสิตอยู่ในระดับดี 
(3.67) 
  
การปรับปรุงตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ค าอธิบายรายวิชา หรือกระบวนการเรียนการสอน 
 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 หลักสูตรฯมีการประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือร่วมหารือวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง (ELO) และความเหมาะสมของการวัดประเมินผลผู้เรียน นอกจากนี้หลักสูตรฯมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาต่างๆในหลักสูตรร่วมจัดการเรียนการสอนกับอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชา รวมไปถึงการจัด
โครงการเตรียมความพร้อม เช่น การเสวนาทางวิชาการ (Sustainable Tourism Forum) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ที่
ระบุไว้ในค าอธิบายรายวิชาในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับบุคลากรโรงแรม ณ โรงแรมฮิลตัน พัทยา และรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน ณ บริษัทการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (ส านักงานท่าอากาศยานดอนเมือง) และ ศูนย์
ฝึกลูกเรือการบินไทย การอบรมเฉพาะกิจและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่สอดคล้องกับรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังใน
หลักสูตร (การแต่งหน้า อบรมการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ การพัฒนาบุคลิกภาพ ภาษาไทยกับการแปล เป็นต้น) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 หลังจากหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เริ่มรับนิสิตในปีการศึกษา 2561 เป็นครั้งแรกนั้น หลักสูตรมีการประชุม
หารืออาจารย์ผู้สอนเพื่อหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยยึดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และ LO รายวิชา เป็น
องค์ประกอบหลักในการจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ รวมถึงตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่มีความต้องการผู้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ
มากขึ้น โดยรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 เป็นครั้งแรก มีดังนี้ 
 

ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2561 
เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจ าวัน หลักการอ่าน 

มนุษย์และทักษะการคิด ภาษาอังกฤษส าหรับงานส านักงาน 
มนุษยศาสตร์บูรณาการ ภาษาอังกฤษส าหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 

โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น ความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ 
จิตวิทยาเพ่ือคุณภาพชีวิต การคิดและการแก้ปัญหาเชิงตรรกะเพ่ือการสรา้งนวัตกรรม 

ทักษะชีวิตและสุขภาพวัยรุ่น ภาษาอังกฤษระดับมหาวิทยาลัย 
ก้าวทันสังคมดิจิทัลด้วยไอซีที การออกเสียงภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  

  
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date (1,2) 
 รายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 
 หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ผู้สอนเพ่ือสอบถามเก่ียวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอน รวมถึง 
คะแนนสอบของนิสิต โดยมีการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงในรายวิชาต่างๆ ดังตาราง 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 

รายวิชา รายละเอียดที่ปรับปรุง 
หลักการอ่าน (Reading Techniques) ปรับปรุงประมวลรายวิชาโดยเน้นให้นิสิตได้มีทักษะการ

คิดเชิงวิพากษ์ต่อเรื่องที่อ่านและเชื่อมโยงกับ
ประสบการณ์ของตน ไม่เพียงแค่การจับใจความส าคัญ
เท่านั้น นอกจากนี้มีกิจกรรมให้นิสิตทีทักษะการคิด
นอกกรอบและบูรณาการทักษะต่างๆผ่านการน าเสนอ
แนวคิดจากเรื่องที่อ่านโดยรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรม
การขาย และการใช้แอพพลิเคชัน Kahoot เป็น
กิจกรรมเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน นอกจากนี้รายวิชายัง
ก าหนดให้นิสิตมีกิจกรรมศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองมาก
ขึ้น รายวิชาปรับปรุงสัดส่วนของคะแนนโดยเน้นให้มี
คะแนนจากกิจกรรมการเรียนการสอนในชั้นเรียน



33 
 

มากกว่าคะแนนสอบ  
หลักการแปล (Principles of Translation)  รายวิชามีการปรับปรุงกิจกรรมและเนื้อหาการเรียน

การสอนให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยการร่วมกันหาบทแปลที่มีเนื้อหาทันสมัยเพ่ือเรียนรู้
สิ่งใหม่และบูรณาการทักษะอื่นๆที่เก่ียวข้องกับการ
แปล เช่น ทักษะการฟัง และการพูด ผ่านกิจกรรมล่าม
ฉับพลันในชั้นเรียน นอกจากนี้รายวิชายังก าหนดให้
ผู้เรียนและผู้สอนร่วมออกแบบเนื้อหาการเรียนการ
สอนตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียน 
อีกท้ังยังมีการน าประเด็นปัญหาที่น่าสนใจจากงานวิจัย
ตามฐานข้อมูลต่างๆมาอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนโดย
จัดเป็นกิจกรรมกลุ่มเพ่ือให้นิสิตมีโอกาสค้นคว้าเพิ่มเติม
และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆด้วยตนเองและยัง
สามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับ
เพ่ือนร่วมชั้นเรียนและผู้สอนโดยเน้นการวิเคราะห์ 
วิพากษ์ วิจารณ์เนื้อหาในงานวิจัยและเปรียบเทียบกับ
งานแปลของตนเอง 

การแปลทางธุรกิจ รายวิชามีการปรับปรุงกิจกรรมและเนื้อหาการเรียน
การสอนให้ทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงไป 
โดยการร่วมกันหาบทแปลที่มีเนื้อหาทันสมัยเพ่ือเรียนรู้
สิ่งใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื้อทางด้านเศรษฐกิจ และ
ธุรกิจที่ก าลังเป็นที่นิยมในปัจจุบันนอกจากนี้รายวิชายัง
ก าหนดให้ผู้เรียนและผู้สอนร่วมออกแบบเนื้อหาการ
เรียนการสอนตามความเหมาะสมและความต้องการ
ของผู้เรียน อีกท้ังยังมีการน าประเด็นปัญหาที่น่าสนใจ
จากงานวิจัยตามฐานข้อมูลต่างๆมาอภิปรายร่วมกันใน
ชั้นเรียนโดยจัดเป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อให้นิสิตมีโอกาส
ค้นคว้าเพ่ิมเติมและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆด้วย
ตนเองและยังสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาแลกเปลี่ยน
องค์ความรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียนและผู้สอนโดยเน้นการ
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์เนื้อหาในงานวิจัยและ
เปรียบเทียบกับงานแปลของตนเอง 

ภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรโรงแรม (English for Hotel 
Personnel) 

รายวิชานี้มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดย
ประยุกต์ผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น VDO Project 
กิจกรรมจ าลองสถานการณ์ในโรงแรม การสัมภาษณ์
ชาวต่างชาติตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพื่อให้ผู้เรียน
น าทักษะที่เรียนจากเรียนจากในห้องเรียนไป
ประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง อีกทั้งรายวิชายังจัด
กิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถาน
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ประกอบการจริง เพ่ือให้ผู้เรียนได้เห็นบรรยากาศใน
การท างานจริงและมีโอกาสสอบถามข้อมูลจาก
วิทยาการที่มีประสบการณ์ตรง ท าให้ผู้เรียนค านึงถึง
แนวทางการประกอบอาชีพและการประยุกต์ความรู้ที่
เรียนจากในชั้นเรียน 

พ้ืนฐานวัฒนธรรมตะวันตก (Introduction to 
Western Culture) 

รายวิชานี้มีการปรับการเรียนการสอนโดยการยก
ประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งประเทศในทวีปยุโรปที่มีวัฒนธรรมทั้งเหมือนและ
ต่างกันผ่านกิจกรรมการอภิปรายในชั้นเรียน การ
โต้วาที และการเรียนรู้นอกสถานที่ในกิจกรรมมารยาท
บทโต๊ะอาหารแบบสากล รวมถึงการบรรยายพิเศษใน
ประเด็นส าคัญที่เกิดขึ้นทั่วโลก เช่น สิ่งแวดล้อม 
สงคราม เป็นต้น 

ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจท่องเที่ยว (English for 
Tourism Business) 

รายวิชานี้เพิ่งจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 
2/2560 เป็นครั้งแรกตามโครงสร้างหลักสูตร อย่างไรก็
ตามกิจกรรมในรายวิชาเน้นการปฏิบัติจริงผ่านการ
จ าลองสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยว เช่น การเป็น
มัคคุเทศก์ การพากย์ทัวร์ การจัดการการเดินทาง เป็น
ต้น ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน
สอดแทรกไปในเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
และอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว   

ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชุมทางธุรกิจ (English for 
Business Meeting) 

รายวิชานี้เน้นการประยุกต์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรม
กลุ่มโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการวิเคราะห์ 
สถานการณ์การประชุมทางธุรกิจ เช่น เนื้อหาการ
ประชุม การวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะ โดย
ผู้เรียนมีโอกาสเลือกหัวข้อในการจัดกิจกรรมได้ตาม
อัธยาศัยและตามความเหมาะสม 

 
 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 เนื่องจากรายวิชาในหลักสูตรนี้เพิ่งจัดการเรียนการสอนเป็นปีการศึกษาแรก และอยู่ระหว่างการ 
ส ารวจเพื่อหาข้อปรับปรุงแก้ไขในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน หลักสูตรมีการวางแผนที่จะเสนอปรับปรุง 
รายวิชาให้ครอบคลุมและทันสมัยในปีการศึกษา 2564 ตามรอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
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2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to the 
stakeholders (1,2) 

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 
 

ล าดับ รายการ 
ไม่เคยใช้
บริการ 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
ร้อยละพึง

พอใจ 

1 

ระดับความพึงพอใจต่อช่อง
ทางการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของ
สาขา และคณะ [เว็บไซต์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์] 

6 12 15 24 7 0 
           

48.97  

2 

ระดับความพึงพอใจต่อช่อง
ทางการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของ
สาขา และคณะ [Social Media : 
Facebook ของสาขาและคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์] 

4 12 18 13 16 1 
           

52.00  

3 

ระดับความพึงพอใจต่อช่อง
ทางการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของ
สาขา และคณะ [ประกาศที่ติดใน
ลิฟต์หรืออาคาร] 

4 10 15 22 11 2 
           

53.33  

4 

ระดับความพึงพอใจต่อช่อง
ทางการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของ
สาขา และคณะ [การแจ้งข่าวสาร
จากเพื่อนหรือรุ่นพี่หรือรุ่นน้อง] 

1 14 12 24 10 3 
           

52.38  

5 

ระดับความพึงพอใจต่อช่อง
ทางการรับรู้ข้อมลูข่าวสารของ
สาขา และคณะ [การแจ้งข่าวสาร
จากอาจารยผ์ู้สอนหรืออาจารย์ที่
ปรึกษา] 

3 6 10 20 18 7 
           

63.28  
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AUN - QA criterion 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
 

Sub Criterion 3 
1. The curriculum, teaching and learning methods and student assessment are 

constructively aligned to achieve the expected learning outcomes. 
หลักสูตร วิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน มีความสอดคล้องกันเพ่ือไปสู่ 
การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2. The curriculum is designed to meet the expected learning outcomes where the 
contribution made by each course in achieving the programme's expected 
learning outcomes is clear. 
การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยแต่ละรายวิชาสนับสนุนการบรรลุผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3. The curriculum is designed so that the subject matter is logically structured, 
sequenced, and integrated. 
หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสม และบูรณาการ 

4. The curriculum structure shows clearly the relationship and progression of basic 
courses, the intermediate courses, and the specialized courses. 
โครงสร้างหลักสูตรแสดงความสัมพันธ์จากรายวิชาพ้ืนฐานไปจนถึงรายวิชาเฉพาะทางอย่างชัดเจน 

5. The curriculum is structured so that it is flexible enough to allow students to 
pursue an area of specialisation and incorporate more recent changes and 
developments in the field. 
หลักสูตรมีโครงสร้างที่ยืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ บูรณาการ 
การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในศาสตร์นั้น ๆ  

6. The curriculum is reviewed periodically to ensure that it remains relevant and  
up-to-date. 
หลักสูตรมีการทบทวนอย่างต่อเนื่องเพ่ือความทันสมัย 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 3 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes (1) 

 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
3 

 
3 

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

 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

 
 
3 

 
 
3 

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

 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการ
เรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

 
2 

 
3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการด าเนินงาน   

3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected learning outcomes 
(1) การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนที่คาดหวัง 

 หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ได้รับออกแบบตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ ทักษะที่จ าเป็นทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ชัดเจนและ
ทันท่วงที โดยมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงแนวทางการ
ประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา โดยในปีการศึกษา 2561 ทั้ง 2 หลักสูตรมีการก าหนดผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ 
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และหลักสูตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) มีการ
เพ่ิมเติมผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านบุคลิกภาพและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้ง 2 หลักสูตรก าหนดอัตลักษณ์บัณฑิตอย่างชัดเจน (ภาษาเด่น บุคลิก
ดี มีมนุษยสัมพันธ์) เพ่ือเป็นแนวทางต่อการพัฒนาการสอนของผู้สอนและการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงการวัดและการ
ประเมินผล อีกท้ังหลักสูตรมีการก าหนดผลการเรียนรู้ ตามตารางท่ีปรากฏด้านล่าง 
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การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

 
1. มีความรู้ความช านาญในศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและมีทักษะในการประยุกต์ความรู้ 
    ดังกล่าวทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนในบริบททางธุรกิจ รวมไปถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมที่  
    หลากหลายของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ  
2. มีบุคลกิภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความน่าเชื่อถือ และมีทักษะด้านการติดต่อประสานงานในองค์กรธุรกิจที่ 
    หลากหลาย 
3.  มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการประกอบอาชีพ 

 
ตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
1. มีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

2. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือแสวงหาและเพ่ิมพูนความรู้ (Lifelong Learning) 

3. มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้น าและผู้ร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

4. มีความสามารถประยุกต์สื่อและเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล กับการสื่อสารภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

5. มีบุคลิกภาพดีเหมาะสม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถปรับตัวให้  
   เข้ากับผู้อ่ืนในองค์การ และสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
6. มีความเข้าใจวัฒนธรรมของกลุ่มผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในองค์การธุรกิจที่หลากหลาย 

   
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ELO 1 ELO 2 ELO 3 

282241 หลักการแปล Principles of 
Translation) 

3  
 

  
 

282242 การแปลทางธุรกิจ (Business 
Translation) 

3  
 

  
 

282291 พื้นฐานวัฒนธรรมตะวนัตก 
(Introduction to Western Culture) 

3  
 

 
 

 

282324 การอ่านและการย่อความ (Reading 
and Summarizing) 

3  
 

  
 

282334 การเขียน 2 (Writing II) 3    
282232 การเขียนเชิงธุรกิจ 1 (Business 3    
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Writing I)   
282233 การเขียนเชิงธุรกิจ 2 (Business 

Writing II) 
3  

 
  

 
282312 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง

ธุรกิจ (English for Business 
Communication) 

3  
 

 
 

 
 

282313 การน าเสนอเนื้อหาดา้นธุรกิจ 
(Business Presentation) 

3  
 

 
 

 
 

282211 การสื่อสารด้วยวาจา (Oral 
Communication) 

3  
 

  

282361 เทคโนโลยีและสื่อในการสื่อสารธุรกิจ 
(Technology and Media for 
Business Communication) 

3  
 

  
 

282222 การอ่านเชิงธุรกิจ 1 
(Business Reading 1) 

3  
 

  

282223 การอ่านเชิงธุรกิจ 2 
(Business Reading 2) 

3  
 

  

282371 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ทาง
ธุรกิจ (Analytical and Critical in 

Business) 

3  
 
 

  

282372 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ 
(English for Business Meeting) 

3  
 

 
 

 

282481 สัมมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อเก่ียวกับ
ธุรกิจ 

(Seminar in Business in Related 
Topic) 

3  
 

 
 

 
 

282483 สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 

6  
 

 
 

 
 

282482 ฝึกงาน 
(Practicum) 

3  
 

 
 

 
 

 การศึกษาอิสระในหัวข้อภาษาองักฤษ
เชิงธุรกิจ 

(Independent Study in Business 
English Language)  

3  
 

 
 

 
 

282376 ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสังคม 
(English for Socializing) 

3  
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282375 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 
(English for Airline Business) 

3  
 

 
 

 
 

282373 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 
(English for Tourism Business) 

3  
 

 
 

 
 

282374 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรโรงแรม 
(English for Hotel Personnel) 

3  
 

 
 

 
 

282471 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง 
(English for Negotiation) 

3  
 

 
 

 

282472 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าและ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

(English for International Trade 
and Industry) 

3    

282473 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเข้าและส่งออก 
(English for Importing and 

Exporting) 

3  
 

 
 

 
 

282491 หัวข้อเลือกสรรทางภาษาอังกฤษ 
(Selected in English Topic) 

3  
 

 
 

 
 

 
ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 

28212161 หลักการอ่าน (Reading 
Techniques) 

3  
 

 
 

 
 

   

28247161 ภาษาอังกฤษส าหรับสอบวัด
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

3  
 

 
 

 
 

   

28237861 ภาษาอังกฤษส าหรับงาน
ส านักงาน 

3  
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3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes is clear (2) 
 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 มีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่

คาดหวังอย่างชัดเจนดังนี้ 
    
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556  
   รายวิชาในหลักสูตร เช่น วิชาหลักการแปลมีการก าหนดกิจกรรมที่ใช้ทักษะการวิจัยโดยผ่านการวิเคราะห์ วิพากษ์ 

วิจารณ์บทความวิจัยในชั้นเรียนและกิจกรรมการตรวจสอบทบทวนบทแปล  
   รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรโรงแรมมีการก าหนดกิจกรรมที่เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์

จริง มีการศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการประยุกต์สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ให้เหมาะสม เช่น กิจกรรมสัมภาษณ์
ชาวต่างชาติตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือจ าลองสถานการณ์ในโรงแรม (VDO Project ) และ
การเรียนรู้นอกสถานที่ ทั้งมีการบูรณาการองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรมตะวันตกในรายวิชาพ้ืนฐานวัฒนธรรมตะวันตก 
เช่น มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบตะวันตก เป็นต้น 

   รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจท่องเที่ยวจัดการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียน เน้นการออกปฏิบัติงาน
จริง เช่น การจัดทัวร์ การเป็นมัคคุเทศก์ และการเข้าถึงองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยวนั้นๆด้วยตนเอง 
เช่น ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เป็นต้น โดยผู้สอนเป็นผู้ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาอย่างใกล้ชิด มีการออกปฏิบัติ
ภาคสนาม  

   รายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบินจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจ าลองสถานการณ์ในท่าอากาศยานทั้งในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับผู้โดยสารและส่วนอื่นๆ มีการศึกษาดูงานที่ท่าอากาศยานดอนเมือง และศูนย์ฝึกลูกเรือการบินไทย 
กิจกรรมการเรียนรู้ส่วนใหญ่เน้นการปฏิบัติจริงโดยผู้สอนสอดแทรกความรู้เฉพาะทางด้านธุรกิจการบินเพ่ือให้ผู้เรียน
คุ้นเคยและมีข้อมูลในการตัดสินในต่อการประกอบอาชีพในสายงานนี้ในอนาคต 

   รายวิชาสัมมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจมีการก าหนดการพัฒนาทักษะของผู้เรียนผ่านการน าเสนอ
ผลงานที่แสดงการสังเคราะห์และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านการเขียนและการรายงานปากเปล่า  

   รายวิชาการอ่านและการย่อความฝึกให้ผู้เรียนมีทักษะการอ่านแบบประยุกต์หลักการต่างๆเพ่ือใช้ในการเขียนสรุป
บันทึก และย่อความบทอ่านได้หลายประเภทได้ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 ทั้งนี้เพ่ือบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามที่ 
มคอ. 2 ก าหนด 
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ตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชา (ตัวอย่าง) 
1. มีความรู้ความช านาญในศาสตร์ด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจและมี
ทักษะในการประยุกต์ความรู้ดังกล่าวทางด้านการ
ฟัง พูด อ่านและเขียนในบริบททางธุรกิจ รวมไป
ถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้ใช้
ภาษาอังกฤษ  

1. วิชาหลักการแปล 
2. วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรโรงแรม 
3. วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจท่องเที่ยว 
4. วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 
5. วิชาการเขียนเชิงธุรกิจ 1 และ 2 
6. วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการประชุมทางธุรกิจ 
7. วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเข้า-ส่งออก 
8. วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาต่อรอง 
9. วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการค้าและอุตสาหกรรม 
    ระหว่างประเทศ 
10. วิชาการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารทาง  
     ธุรกิจ 

2. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความ
น่าเชื่อถือ และมีทักษะด้านการติดต่อ
ประสานงานในองค์กรธุรกิจที่หลากหลาย 
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการ
ประกอบอาชีพ 

 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561  
   รายวิชาในหลักสูตร เช่น วิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานส านักงาน มีการก าหนดกิจกรรมที่ใช้ทักษะการสื่อสารใน

บริบทส านักงาน โดยบูรณาการทักษะการสื่อสาร การ ฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ผ่านกิจกรรมการจ าลอง
สถานการณ์ และการเพ่ิมพูนค าศัพท์ที่ส าคัญจ าเป็นผ่านการอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียน มีการท า VDO Project 
ส าหรับเผยแพร่และอภิปรายจุดพึงพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  

   ในรายวิชาภาษาอังกฤษส าหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ ส่วนใหญ่เน้นการท าแบบทดสอบและการใช้เทคนิค
การท าข้อสอบโดยอาศัยทักษะการฟัง การอ่าน ความเข้าใจด้านไวยากรณ์และค าศัพท์ รวมถึงการวิเคราะห์บทอ่าน 
เพ่ือตอบค าถามในข้อสอบให้ถูกมากท่ีสุด การจัดการเรียนรู้จึงมีลักษณะบรรยายและอภิปรายร่วมกันในชั้นเรียนเป็น
ส่วนใหญ่ ทั้งนี้เพ่ือเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคะแนนสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษเพ่ือใช้ออกปฏิบัติสห
กิจศึกษาและการสมัครเข้าท างานที่ต้องใช้คะแนนสอบดังกล่าว  

   และรายวิชาหลักการอ่านจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้โปรแกรม Kahoot ในการจัด เน้นการเรียนรู้
แบบกระตุ้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันในชั้นเรียนตลอดเวลา โดยใช้กิจกรรมที่สร้างสรรค์ ใช้วิธีสอนทั้งแบบนิรนัยและ
อุปนัย เน้นการประยุกต์หลักการอ่านสู่การท าแบบทดสอบการอ่าน   

   ตัวอย่างรายวิชาดังกล่าวใช้วิธีการสอนที่หลากหลายตามที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ และวิธีการวัดประเมินผลชัดเจน
สามารถสะท้อนการจัดการเรียนรู้ตามสภาพจริง เช่น การสังเกตพฤติกรรมผู้เรียน การใช้เกณฑ์มาตรฐาน (Rubric) ใน
การสอบพูดและการสอบเขียน ตามท่ีระบุไว้ใน มคอ. 3 เพ่ือบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามท่ี มคอ. 2 ก าหนด 
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ตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวังหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชา (ตัวอย่าง) 

1. มีความรู้ความและความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  

1. วิชาหลักการอ่าน 
2. วิชาภาษาอังกฤษส าหรับงานส านักงาน 
3. วิชาภาษาอังกฤษส าหรับสอบวัดมาตรฐาน 
    ภาษาอังกฤษ 

2. มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือแสวงหา
และเพ่ิมพูนความรู้ (Lifelong Learning) 
3. มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ สามารถ
เป็นผู้น าและผู้ร่วมพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
4. มีความสามารถประยุกต์สื่อและเทคโนโลยี 
การวิเคราะห์ข้อมูล กับการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ทางธุรกิจ 
5. มีบุคลิกภาพดีเหมาะสม มีจิตสาธารณะ มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนในองค์การ และ
สถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 
6. มีความเข้าใจวัฒนธรรมของกลุ่มผู้ใช้
ภาษาอังกฤษในองค์การธุรกิจที่หลากหลาย 

 
 
ตารางแสดงการมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ELO 1 ELO 2 ELO 3 

282241 หลักการแปล Principles of Translation) 3  
 

  
 

282242 การแปลทางธุรกิจ (Business 
Translation) 

3  
 

  
 

282291 พื้นฐานวัฒนธรรมตะวนัตก (Introduction 
to Western Culture) 

3  
 

 
 

 

282324 การอ่านและการย่อความ (Reading and 
Summarizing) 

3  
 

  
 

282334 การเขียน 2 (Writing II) 3    
282232 การเขียนเชิงธุรกิจ 1 (Business Writing I) 3    
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282233 การเขียนเชิงธุรกิจ 2 (Business Writing II) 3  

 
  

 
282312 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง

ธุรกิจ (English for Business 
Communication) 

3  
 

 
 

 
 

282313 การน าเสนอเนื้อหาดา้นธุรกิจ (Business 
Presentation) 

3  
 

 
 

 
 

282211 การสื่อสารด้วยวาจา (Oral 
Communication) 

3  
 

  

282361 เทคโนโลยีและสื่อในการสื่อสารธุรกิจ 
(Technology and Media for Business 

Communication) 

3  
 

  
 

282222 การอ่านเชิงธุรกิจ 1 
(Business Reading 1) 

3  
 

  

282223 การอ่านเชิงธุรกิจ 2 
(Business Reading 2) 

3  
 

  

282371 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ทางธุรกิจ 
(Analytical and Critical in Business) 

3  
 
 

  

282372 ภาษาอังกฤษเพื่อการประชุมทางธุรกิจ 
(English for Business Meeting) 

3  
 

 
 

 

282481 สัมมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อเก่ียวกับธุรกิจ 
(Seminar in Business in Related 

Topic) 

3  
 

 
 

 
 

282483 สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 

6  
 

 
 

 
 

282482 ฝึกงาน 
(Practicum) 

3  
 

 
 

 
 

 การศึกษาอิสระในหัวข้อภาษาองักฤษเชิง
ธุรกิจ 

(Independent Study in Business 
English Language)  

3  
 

 
 

 
 

282376 ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสังคม 
(English for Socializing) 

3  
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282375 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 
(English for Airline Business) 

3  
 

 
 

 
 

282373 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 
(English for Tourism Business) 

3  
 

 
 

 
 

282374 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรโรงแรม 
(English for Hotel Personnel) 

3  
 

 
 

 
 

282471 ภาษาอังกฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง 
(English for Negotiation) 

3  
 

 
 

 

282472 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าและอุตสาหกรรม
ระหว่างประเทศ 

(English for International Trade and 
Industry) 

3    

282473 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเข้าและส่งออก 
(English for Importing and Exporting) 

3  
 

 
 

 
 

282491 หัวข้อเลือกสรรทางภาษาอังกฤษ 
(Selected in English Topic) 

3  
 

 
 

 
 

 
 

ตารางแสดงการมีส่วนสนับสนนุการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชาในหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

ELO 1 ELO 2 ELO 3 ELO 4 ELO 5 ELO 6 

28212161 หลักการอ่าน (Reading 
Techniques) 

3  
 

 
 

 
 

   

28247161 ภาษาอังกฤษส าหรับสอบวัด
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 

3  
 

 
 

 
 

   

28237861 ภาษาอังกฤษส าหรับงาน
ส านักงาน 

3  
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ตารางแสดงตัวอย่างการมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจนของรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

 
 
 

รายวิชา 

 
 

คุณธรรม จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทาง
ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล 

และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 

การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1. หัวข้อ
เลือกสรรทาง
ภาษาอังกฤษ 

  
 

      
 

 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

  
 

2. สัมมนา
ภาษาอังกฤษใน
หัวข้อเกี่ยวกับ
ธุรกิจ 

  
 

   
 

 
 

  
 

 
 

 
 

   
 

 
 

  
 

  
 

3. การ 
ศึกษาอิสระใน
หัวข้อ
ภาษาอังกฤษ
ทางธุรกิจ 
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ตารางแสดงตัวอย่างการมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจนของรายวิชาในหลักสูตร 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

 
 

 
 
รายวิชา 

 
 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

 
 

ความรู้ 

 
 

ทักษะทางปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล  
และความ
รับผิดชอบ 

ทักษะการ
วิเคราะห์ 
การสื่อสาร และ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ  

 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 1 2 3 
1. หลักการอ่าน   

 
    

 
  

 
 
 

  
 

  
 

 
 

  
 

 

2. ภาษาอังกฤษ
ส าหรับงาน
ส านักงาน 

  
 

   
 

 
 

  
 

   
 

  
 

 
 

  
 

 

3. ภาษาอังกฤษ
ส าหรับสอบวัด
มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 
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ตารางตัวอย่างกิจกรรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองต่อผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และวิธีประเมิน 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

การประเมินผู้เรียน 
(ตัวอย่าง) 

ผลการประเมิน
(ตัวอย่าง) 

1. มีความรู้ความ
ช านาญในศาสตร์ด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจและมี
ทักษะในการประยุกต์
ความรู้ดังกล่าวทางด้าน
การฟัง พูด อ่านและ
เขียนในบริบททาง
ธุรกิจ รวมไปถึงความ
เข้าใจในวัฒนธรรมที่
หลากหลายของผู้ใช้
ภาษาอังกฤษ 

- การบรรยาย 
- การจ าลอง
สถานการณ์ในชั้นเรียน 
- การวิเคราะห์และ
อภิปรายสถานการณ์
ร่วมกันระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน 
- การใช้ VDO Project 
เกม และโปรแกรม
ส าเร็จรูป 
- การออกปฏิบัติ
ภาคสนาม 
- การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

- สังเกตจากการตอบ
ค าถาม และอภิปราย
ในชั้นเรียน 
- คะแนนความสามารถ
ทางการใช้
ภาษาอังกฤษผ่าน 
Rubric ในแต่ละทักษะ 
- คะแนนจาก
แบบทดสอบ 
- การท ารายงาน 
- สัมภาษณ์ผู้เรียน 
- งานที่ได้รับมอบหมาย 

- ผู้เรียนมีความกล้า
แสดงออก มีความ
มั่นใจ ในการอภิปราย 
และเสนอแนะความ
คิดเห็นในกิจกรรม
อภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน 
- ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษที่ดีข้ึน
ผ่านระดับคะแนนตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด (A-F) 
- ผู้เรียนมีความกล้า
แสดงออก มีความ
มั่นใจ ในการอภิปราย 
และเสนอแนะความ
คิดเห็นในกิจกรรม
อภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน 
- ผู้เรียนมีความเข้าใจ 
และปฏิบัติต่อผู้ที่มา
จากภูมิหลังวัฒนธรรม
ที่หลากหลายได้
เหมาะสมจากการ
ฝึกงานและปฏิบัติ 
สหกิจศึกษา 

2. มีบุคลิกภาพดี มี
มนุษยสัมพันธ์ มีความ
น่าเชื่อถือ และมีทักษะ
ด้านการติดต่อ

- การออกปฏิบัติ
ภาคสนาม 
- การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 
- การฝึกงาน และสห

- ผลสะท้อนกลับจาก
สถานประกอบการใน
รายวิชาฝึกงานและสห
กิจศึกษา 

- ผู้เรียนมีบุคลิกภาพ มี
มนุษยสัมพันธ์ในการ
อยู่ในสังคมได้เป็นอย่าง
ดี และมีทักษะการ
ติดต่อสื่อสารที่
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ประสานงานในองค์กร
ธุรกิจที่หลากหลาย 

กิจศึกษา ผู้ประกอบการพึงพอใจ 
- ผู้ประกอบการพึง
พอใจในความรู้ 
ความสามารถของนิสิต
ตามสมรรถนะที่
หลักสูตรก าหนดผ่าน
ผลการเรียนรู้ใน
หลักสูตร (ELO) 
(คะแนนเฉลี่ย 4.28) 
 

3. มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึก
ในการประกอบอาชีพ 

- การฝึกงาน และสห
กิจศึกษา 
- การออกนิเทศนิสิต
ฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา 

- ผลสะท้อนกลับจาก
สถานประกอบการใน
รายวิชาฝึกงานและสห
กิจศึกษา 

- ผู้ประกอบการพึง
พอใจในการแสดงออก
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และส านึกใน
การประกอบอาชีพของ
นิสิตตามสมรรถนะที่
หลักสูตรก าหนดผ่าน
ผลการเรียนรู้ใน
หลักสูตร (ELO) 
(คะแนนเฉลี่ย 4.28) 
ผู้เรียนระบุที่มาของ
ข้อมูลที่สืบค้นได้
ถูกต้องตามหลัก
จริยธรรมทางวิชาการ 
(ไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืน) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

การประเมินผู้เรียน 
(ตัวอย่าง) 

ผลการประเมิน
(ตัวอย่าง) 

1. มีความรู้และ
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ 

- การบรรยาย 
- การจ าลอง
สถานการณ์ต่างๆตาม
บริบทของรายวิชา 
- การวิเคราะห์และ
อภิปรายสถานการณ์
ร่วมกันระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน 
- การใช้ VDO Project 
เกม และ 
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

- สังเกตจากการตอบ
ค าถาม และอภิปราย
ในชั้นเรียน 
- คะแนนความสามารถ
การใช้ภาษาอังกฤษ
ผ่าน Rubric ในแต่ละ
ทักษะ 
- คะแนนจาก
แบบทดสอบ 
- การท ารายงาน 
- สัมภาษณ์ผู้เรียน 

- ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษที่ดีข้ึน
ผ่านระดับคะแนนตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด (A-F) 
- ผู้เรียนมีความกล้า
แสดงออก มีความ
มั่นใจ ในการอภิปราย 
และเสนอแนะความ
คิดเห็นในกิจกรรม
อภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน 
 
 

2. มีเจตคติที่ดีต่อการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
แสวงหาและเพ่ิมพูน
ความรู้ (Lifelong 
Learning) 

- การให้ค าแนะน าใน
การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 
เช่น ฐานข้อมูลวิจัย 
และการใช้ search 
engine โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นค า
ส าคัญในการสืบค้น 
 

- สังเกตจากกการ
อภิปรายในชั้นเรียน 
- การจัดท ารายงาน
รูปเล่ม 
- การสอบปากเปล่า 

- ผู้เรียนสะท้อน
พฤติกรรม และเจตคติ
ต่อภาษาอังกฤษในการ
แสวงหาและเพ่ิมพูน
ความรู้ของตนได้ 

3. มีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่พึงประสงค์ 
สามารถเป็นผู้น าและผู้
ร่วมพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

- การฝึกงาน และสห
กิจศึกษา 
- การออกนิเทศนิสิต
ฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา 

- ผลสะท้อนกลับจาก
สถานประกอบการใน
รายวิชาฝึกงานและสห
กิจศึกษา 

- ผู้ประกอบการพึง
พอใจในการแสดงออก
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และส านึกใน
การประกอบอาชีพของ
นิสิตตามสมรรถนะที่
หลักสูตรก าหนดผ่าน
ผลการเรียนรู้ใน
หลักสูตร (ELO) 

4. มีความสามารถ
ประยุกต์สื่อและ

- กิจกรรมการน าเสนอ
ผลงานผ่านการ
ประยุกต์สื่อและ

- ประเมินผ่านแบบ
ประเมินในรายวิชา
ต่างๆที่มีกิจกรรมการ

- ผู้เรียนจัดกิจกรรม
การน าเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียนได้เป็นไป
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เทคโนโลยี การ
วิเคราะห์ข้อมูล กับการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ
ทางธุรกิจ 

เทคโนโลยีในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

น าเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน 

ตาม LO รายวิชา 
ครบถว้น 

5. มีบุคลิกภาพดี
เหมาะสม มีจิต
สาธารณะ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
สามารถปรับตัวให้เข้า
กับผู้อ่ืนในองค์การ 
และสถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

- การออกปฏิบัติ
ภาคสนาม 
- การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 
- การฝึกงาน และ 
สหกิจศึกษา 

- ผลสะท้อนกลับจาก
สถานประกอบการใน
รายวิชาฝึกงานและ 
สหกิจศึกษา 

- ผู้ประกอบการพึง
พอใจในการแสดงออก
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และส านึกใน
การประกอบอาชีพของ
นิสิตตามสมรรถนะที่
หลักสูตรก าหนดผ่าน
ผลการเรียนรู้ใน
หลักสูตร (ELO) 

6. มีความเข้าใจ
วัฒนธรรมของกลุ่มผู้ใช้
ภาษาอังกฤษใน
องค์การธุรกิจที่
หลากหลาย 

- การสอดแทรก
เกร็ดความรู้ด้าน
วัฒนธรรมการใช้
ภาษาอังกฤษใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือธุรกิจท่องเที่ยว 
ภาษาศาสตร์สังคมใน
โลกธุรกิจ หลักการ
แปล วิชาด้านการอ่าน 
และภาษาอังกฤษ
เฉพาะทาง 

- สังเกตจากการ
แสดงออก การปรับตัว 
และพฤติกรรมที่ผู้เรียน
มีการปะทะสังสรรค์กับ
วัฒนธรรมของผู้ใช้
ภาษาอังกฤษในองค์กร
ธุรกิจที่หลากหลาย 

- ผู้เรียนมีการปรับตัว 
และแสดงออกเชิง
พฤติกรรมในสังคม
องค์กรทีมีวัฒนธรรม
การใช้ภาษาอังกฤษท่ี
หลากหลายได้อย่าง
เหมาะสม 
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3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date (3,4,5,6) 
 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสมบูรณาการและทันสมัย 
 
 ตารางสรุปหน่วยกิต 
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 30 
เฉพาะ 96 
เลือกเสรี 6 
หน่วยกิตรวม 132 

  
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
     

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
ศึกษาทั่วไป 30 
เฉพาะ 96 
เลือกเสรี 6 
หน่วยกิตรวม 132 

 
แผนภาพแสดงระดับการสอนที่ก าหนดในหลักสูตร (แจกแจงตามชั้นปี) 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

หมวด
วิชา 

ชั้นปีที่ 1 
(หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 
2561) 

หมวด
วิชา 

ชั้นปีที่ 2 
(หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2556) 

หมวด
วิชา 

ชั้นปีที่ 3 
(หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2556) 

หมวด
วิชา 

ชั้นปีที่ 4 
(หลักสูตรใหม่ 
พ.ศ. 2556) 

วิชา
เลือก 

ภาษาอังกฤษ
ส าหรับสอบวัด

มาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ 

วิชาแกน การสื่อสารด้วย
วาจา 

วิชา
บังคับ 

การใช้
ภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสาร
ทางธุรกิจ 

วิชา
บังคับ 

สหกิจศึกษา 

วิชา
เลือก 

ภาษาอังกฤษ
ส าหรับงาน
ส านักงาน 

วิชา
บังคับ 

การอ่านเชิง
ธุรกิจ 1 

วิชา
บังคับ 

การเขียนเชิง
ธุรกิจ 2 

วิชา
บังคับ 

ฝึกงาน 

วิชา
บังคับ 

หลักการอ่าน วิชาแกน การเขียน 1 วิชา
บังคับ 

เทคโนโลยีและ
สื่อในการ

สื่อสารธุรกิจ 

วิชา
เลือก 

ภาษาอังกฤษ
เพ่ือธุรกิจ
ท่องเที่ยว 
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วิชา
บังคับ 

โครงสร้าง
ภาษาอังกฤษ

เบื้องต้น 

วิชาแกน หลักการแปล วิชาเลือก ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการค้าและ
อุตสาหกรรม

ระหว่าง
ประเทศ 

วิชา
บังคับ 

สัมมนา
ภาษาอังกฤษ

ในหัวข้อ
เกี่ยวกับธุรกิจ 

  วิชา
บังคับ 

การอ่านเชิง
ธุรกิจ 2 

วิชาแกน การอ่านและ
การย่อความ 

วิชา
บังคับ 

การศึกษา
อิสระในหัวข้อ
ภาษาอังกฤษ

เชิงธุรกิจ 
  วิชา

บังคับ 
การเขียนเชิง

ธุรกิจ 1 
วิชา

บังคับ 
การอ่านเชิง

วิเคราะห์และ
วิจารณ์ทาง

ธุรกิจ 

วิชา
เลือก 

ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการเจรจา

ต่อรอง 

  วิชา
บังคับ 

การแปลทาง
ธุรกิจ 

วิชาแกน การเขียน 2   

  วิชาแกน พ้ืนฐาน
วัฒนธรรม
ตะวันตก 

วิชา
บังคับ 

ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการ

ประชุมทาง
ธุรกิจ 

  

  วิชาเลือก ภาษาอังกฤษ
เพ่ือบุคลากร

โรงแรม 

วิชา
บังคับ 

การน าเสนอ
เนื้อหาด้าน

ธุรกิจ 

  

  วิชาแกน ภาษาศาสตร์
สังคม 

วิชาเลือก ภาษาอังกฤษ
เพ่ือธุรกิจการ

บิน 

  

    วิชาเลือก ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการน าเข้า

ส่งออก 
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ตารางรายวิชาชั้นปีที่ 2 และ 3 บูรณาการในชั้นปีที่ 4 

ชั้นปีที่ 2 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 
2556) 

ชั้นปีที่ 3 (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) รายวิชาบูรณาการในชั้นปีที่ 4 
(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) 

การสื่อสารด้วยวาจา การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทาง
ธุรกิจ  

สหกิจศึกษา 

พ้ืนฐานวัฒนธรรมตะวันตก ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชุมทางธุรกิจ ฝึกงาน 

ภาษาศาสตร์สังคม เทคโนโลยีและสื่อในการสื่อสารธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาต่อรอง 

 การน าเสนอเนื้อหาด้านธุรกิจ สัมมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับ
ธุรกิจ 

 การอ่านและการย่อความ การศึกษาอิสระในหัวข้อภาษาอังกฤษ
เชิงธุรกิจ 

 การอ่านเชิงธุรกิจ 1 

 
 

 การเขียน 1 

 
 

 หลักการแปล 

 
 

 การอ่านเชิงธุรกิจ 2 

 
 

 การแปลทางธุรกิจ 

 

 

 การเขียนเชิงธุรกิจ 1 

 

 

 
ทั้งหลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ไม่ได้ก าหนดบูรพวิชา (pre-requisite course) 

แต่อย่างไรก็ตามหลักสูตรจัดแผนการเรียนให้ผู้เรียนเรียนตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ. 2 ของทั้ง 2 หลักสูตร  
 
ตารางแสดงรายวิชาหัวข้อเลือกสรรและสัมมนาเกี่ยวกับหัวข้อเฉพาะเพื่อรองรับศาสตร์ที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

รายวิชา หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
สัมมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับ
ธุรกิจ 

 (วิชาบังคับ)  (วิชาเลือก) 

หัวข้อเลือกสรรทางภาษาอังกฤษ  (วิชาเลือก)  (วิชาเลือก) 
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AUN - QA criterion 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 
 

Sub Criterion 4 
1. The teaching and learning approach is often dictated by the educational 

philosophy of the university. Educational philosophy can be defined as a set of 
related beliefs that influences what and how students should be taught. It defines 
the purpose of education, the roles of teachers and students, and what should be 
taught and by what methods. 
การจัดการเรียนการสอนเป็นไปตามปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปรัชญาการศึกษา คือ  
ชุดของความเชื่อท่ีมีผลต่อเนื้อหา วิธีการสอน รวมถึงจุดประสงค์การศึกษา บทบาทผู้สอนและ
ผู้เรียน เนื้อหาการสอน และวิธีการสอน 

2. Quality learning is understood as involving the active construction of meaning by 
the student, and not just something that is imparted by the teacher. It is a deep 
approach of learning that seeks to make meaning and achieve understanding. 
คุณภาพการเรียนรู้ หมายถึง ผู้เรียนสามารถแสวงหาความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพ่ือให้ได้ 
องค์ความรู้ใหม่ได้ด้วยตนเอง โดยมิใช่เพียงแค่การรับความรู้จากผู้สอน  

3. Quality learning is also largely dependent on the approach that the learner takes 
when learning. This in turn is dependent on the concepts that the learner holds 
of learning, what he or she knows about his or her own learning, and the 
strategies she or he chooses to use. 
การเรียนรู้โดยส่วนใหญ่ คุณภาพการเรียนรู้ขึ้นอยู่กับแนวคิดที่ผู้เรียนใช้ในขณะเรียนรู้ ซึ่งใน
ขณะเดียวกันก็ขึ้นอยู่กับมโนทัศน์ การรับรู้ศักยภาพของตนเอง และกลยุทธ์ที่เลือกใช้ 

4. Quality learning embraces the principles of learning. Students learn best in  
a relaxed, supportive, and cooperative learning environment. 
คุณภาพการเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของหลักการเรียนรู้ ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้อย่างมีศักยภาพ 
ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย สนับสนุน และมีความร่วมมือกัน 

5. In promoting responsibility in learning, teachers should: 
ในการสนับสนุนความรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ ผู้สอนพึงกระท าดังนี้ 

a) create a teaching-learning environment that enables individuals to 
participate responsibly in the learning process; and 
สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ 

b) provide curricula that are flexible and enable learners to make meaningful 
choices in terms of subject content, programme routes, approaches to 
assessment and modes and duration of study. 
เตรียมหลักสูตรที่มีความยืดหยุ่นและให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเลือกเนื้อหาวิชา  
แขนงวิชาในหลักสูตร วิธีการประเมิน วิธีการและระยะเวลาเรียน  

6. The teaching and learning approach should promote learning, learning how to 
learn and instil in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment to 
critical inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with new 
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ideas and practices, etc.). 
การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งม่ันที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะ 
การประมวลผลข้อมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ฯลฯ) 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

 
3 

 
4 

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

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
3 

 
4 

4.3 Teaching and learning activities enhance  
 life-long learning (6) 
 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

 
3 

 
4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
 
 

ผลการด าเนินงาน   
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all stakeholders (1) ปรัชญา

การศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
    
   หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
   ปรัชญาหลักสูตร 
    ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ให้มีความรอบรู้เท่าทันสถานการณ์

ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีแนวคิดการเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการด าเนินธุรกิจต่างๆได้อย่างมี
ประสิทธิภาพควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 
   หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
   ปรัชญาหลักสูตร 
    หลักสูตรนี้มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ให้มีความรอบรู้เท่าทัน

สถานการณ์ภายนอกที่ทันสมัยและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีแนวคิดการเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการด าเนินธุรกิจ
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นคลังปัญญาและองค์ความรู้ทางวิชาการ
ให้แก่สังคมและท้องถิ่น 
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   หลักสูตรมีการส่งผ่านแนวคิดและเป้าหมายของปรัชญาหลักสูตรแก่ผู้เรียนในเน้นวันปฐมนิเทศคณะฯและสาขาวิชา 

(โดยงานหลักสูตรของสาขาวิชา) และการประชุมชั้นปีในทุกๆครั้งหลักสูตรมีการย้ าเกี่ยวกับปรัชญาหลักสูตรเพื่อให้
ผู้เรียนมีความเข้าใจอย่างกระจ่างชัดในเป้าหมายของหลักสูตรที่จะผลิตบัณฑิต (ผู้เรียน) ได้ตรงตามความต้องการของ
สังคมและประเทศชาติ รวมถึงการส่งผ่านแนวคิดและเป้าหมายของปรัชญาหลักสูตรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆผ่าน
ช่องทางต่อไปนี้ 

   1. เพจเฟสบุ๊ค (English for Business Communication BUU Chan) 
   2. การบอกต่อของรุ่นพ่ีที่โรงเรียน 
   3. โครงการแนะแนวตามโรงเรียนมัธยมศึกษา (เขตภาคตะวันออกเน้นจังหวัดจันทบุรี และตราด) 
   4. แผ่นพับและโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์   
   5. เว็บไซต์คณะฯและเพจเฟสบุ๊คของคณะฯ 
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4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes (2, 3, 4, 5) กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

   
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

 
ผลการเรียนรู้ที่

คาดหวัง 
กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
การประเมินผู้เรียน 

(ตัวอย่าง) 
ผลการประเมนิ

(ตัวอย่าง) 
1. มีความรู้ความ
ช านาญในศาสตร์ด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจและมี
ทักษะในการประยุกต์
ความรู้ดังกล่าวทางด้าน
การฟัง พูด อ่านและ
เขียนในบริบททาง
ธุรกิจ รวมไปถึงความ
เข้าใจในวัฒนธรรมที่
หลากหลายของผู้ใช้
ภาษาอังกฤษ  

- การบรรยาย 
- การจ าลอง
สถานการณ์ในชั้นเรียน 
- การวิเคราะห์และ
อภิปรายสถานการณ์
ร่วมกันระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน 
- การใช้ VDO Project 
เกม และโปรแกรม
ส าเร็จรูป 
- การออกปฏิบัติ
ภาคสนาม 
- การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 

- สังเกตจากการตอบ
ค าถาม และอภิปราย
ในชั้นเรียน 
- คะแนนความสามารถ
ทางการใช้
ภาษาอังกฤษผ่าน 
Rubric ในแต่ละทักษะ 
- คะแนนจาก
แบบทดสอบ  
- การท ารายงาน 
- สัมภาษณ์ผู้เรียน 
- งานที่ได้รับมอบหมาย 

- ผู้เรียนมีความกล้า
แสดงออก มีความ
มั่นใจ ในการอภิปราย 
และเสนอแนะความ
คิดเห็นในกิจกรรม
อภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน 
- ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษที่ดีข้ึน
ผ่านระดับคะแนนตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด (A-F) 
- ผู้เรียนมีความกล้า
แสดงออก มีความ
มั่นใจ ในการอภิปราย 
และเสนอแนะความ
คิดเห็นในกิจกรรม
อภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน 
- ผู้เรียนมีความเข้าใจ 
และปฏิบัติต่อผู้ที่มา
จากภูมิหลังวัฒนธรรม
ที่หลากหลายได้
เหมาะสมจากการ
ฝึกงานและปฏิบัติ 
สหกิจศึกษา 

2. มีบุคลิกภาพดี มี
มนุษยสัมพันธ์ มีความ
น่าเชื่อถือ และมีทักษะ
ด้านการติดต่อ

- การออกปฏิบัติ
ภาคสนาม 
- การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 
- การฝึกงาน และ 

- ผลสะท้อนกลับจาก
สถานประกอบการใน
รายวิชาฝึกงานและ 
สหกิจศึกษา 

- ผู้เรียนมีบุคลิกภาพ มี
มนุษยสัมพันธ์ในการ
อยู่ในสังคมได้เป็นอย่าง
ดี และมีทักษะการ
ติดต่อสื่อสารที่
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ประสานงานในองค์กร
ธุรกิจที่หลากหลาย 

สหกิจศึกษา ผู้ประกอบการพึงพอใจ 
- ผู้ประกอบการพึง
พอใจในความรู้ 
ความสามารถของนิสิต
ตามสมรรถนะที่
หลักสูตรก าหนดผ่าน
ผลการเรียนรู้ใน
หลักสูตร (ELO) 
(คะแนนเฉลี่ย 4.28) 
 

3. มีคุณธรรม 
จริยธรรมและจิตส านึก
ในการประกอบอาชีพ 

- การฝึกงาน และ 
สหกิจศึกษา 
- การออกนิเทศนิสิต
ฝึกงานและ 
สหกิจศึกษา 

- ผลสะท้อนกลับจาก
สถานประกอบการใน
รายวิชาฝึกงานและ 
สหกิจศึกษา 

- ผู้ประกอบการพึง
พอใจในการแสดงออก
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และส านึกใน
การประกอบอาชีพของ
นิสิตตามสมรรถนะที่
หลักสูตรก าหนดผ่าน
ผลการเรียนรู้ใน
หลักสูตร (ELO) 
(คะแนนเฉลี่ย 4.28) 
ผู้เรียนระบุที่มาของ
ข้อมูลที่สืบค้นได้
ถูกต้องตามหลัก
จริยธรรมทางวิชาการ 
(ไม่คัดลอกผลงานผู้อ่ืน) 
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หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวัง 

กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

การประเมินผู้เรียน 
(ตัวอย่าง) 

ผลการประเมนิ
(ตัวอย่าง) 

1. มีความรู้และ
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ  

- การบรรยาย 
- การจ าลอง
สถานการณ์ต่างๆตาม
บริบทของรายวิชา 
- การวิเคราะห์และ
อภิปรายสถานการณ์
ร่วมกันระหว่างผู้เรียน
และผู้สอน 
- การใช้ VDO Project 
เกม และ 
โปรแกรมส าเร็จรูป 
 

- สังเกตจากการตอบ
ค าถาม และอภิปราย
ในชั้นเรียน 
- คะแนนความสามารถ
การใช้ภาษาอังกฤษ
ผ่าน Rubric ในแต่ละ
ทักษะ 
- คะแนนจาก
แบบทดสอบ 
- การท ารายงาน 
- สัมภาษณ์ผู้เรียน 

- ผู้เรียนมีความรู้และ
ทักษะทาง
ภาษาอังกฤษที่ดีข้ึน
ผ่านระดับคะแนนตาม
เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด (A-F) 
- ผู้เรียนมีความกล้า
แสดงออก มีความ
มั่นใจ ในการอภิปราย 
และเสนอแนะความ
คิดเห็นในกิจกรรม
อภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียน 

2. มีเจตคติที่ดีต่อการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือ
แสวงหาและเพ่ิมพูน
ความรู้ (Lifelong 
Learning) 

- การให้ค าแนะน าใน
การเข้าถึงข้อมูลต่างๆ 
เช่น ฐานข้อมูลวิจัย 
และการใช้ search 
engine โดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นค า
ส าคัญในการสืบค้น 

- สังเกตจากกการ
อภิปรายในชั้นเรียน  
- การจัดท ารายงาน
รูปเล่ม  
- การสอบปากเปล่า 

- ผู้เรียนสะท้อน
พฤติกรรม และเจตคติ
ต่อภาษาอังกฤษในการ
แสวงหาและเพ่ิมพูน
ความรู้ของตนได้ 
 
 

3. มีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่พึงประสงค์ 
สามารถเป็นผู้น าและผู้
ร่วมพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

- การฝึกงาน และ 
สหกิจศึกษา 
- การออกนิเทศนิสิต
ฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา 

- ผลสะท้อนกลับจาก
สถานประกอบการใน
รายวิชาฝึกงานและ 
สหกิจศึกษา 

- ผู้ประกอบการพึง
พอใจในการแสดงออก
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และส านึกใน
การประกอบอาชีพของ
นิสิตตามสมรรถนะที่
หลักสูตรก าหนดผ่าน
ผลการเรียนรู้ใน
หลักสูตร (ELO) 

4. มีความสามารถ
ประยุกต์สื่อและ
เทคโนโลยี การ
วิเคราะห์ข้อมูล กับการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ

- กิจกรรมการน าเสนอ
ผลงานผ่านการ
ประยุกต์สื่อและ
เทคโนโลยีในรายวิชาที่
เกี่ยวข้อง 

- ประเมินผ่านแบบ
ประเมินในรายวิชา
ต่างๆที่มีกิจกรรมการ
น าเสนอผลงานหน้าชั้น
เรียน 

- ผู้เรียนจัดกิจกรรม
การน าเสนอผลงาน
หน้าชั้นเรียนได้เป็นไป
ตาม LO รายวิชา 
ครบถ้วน 
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ทางธุรกิจ 
5. มีบุคลิกภาพดี
เหมาะสม มีจิต
สาธารณะ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม 
และมีมนุษยสัมพันธ์ดี 
สามารถปรับตัวให้เข้า
กับผู้อ่ืนในองค์การ 
และสถานการณ์โลกที่
เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 

- การออกปฏิบัติ
ภาคสนาม 
- การศึกษาดูงานนอก
สถานที่ 
- การฝึกงาน และ 
สหกิจศึกษา 

- ผลสะท้อนกลับจาก
สถานประกอบการใน
รายวิชาฝึกงานและ 
สหกิจศึกษา 

- ผู้ประกอบการพึง
พอใจในการแสดงออก
ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และส านึกใน
การประกอบอาชีพของ
นิสิตตามสมรรถนะที่
หลักสูตรก าหนดผ่าน
ผลการเรียนรู้ใน
หลักสูตร (ELO) 

6. มีความเข้าใจ
วัฒนธรรมของกลุ่มผู้ใช้
ภาษาอังกฤษใน
องค์การธุรกิจที่
หลากหลาย 

- การสอดแทรก
เกร็ดความรู้ด้าน
วัฒนธรรมการใช้
ภาษาอังกฤษใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ
เพ่ือธุรกิจท่องเที่ยว 
ภาษาศาสตร์สังคมใน
โลกธุรกิจ หลักการ
แปล วิชาด้านการอ่าน 
และภาษาอังกฤษ
เฉพาะทาง 

- สังเกตจากการ
แสดงออก การปรับตัว 
และพฤติกรรมที่ผู้เรียน
มีการปะทะสังสรรค์กับ
วัฒนธรรมของผู้ใช้
ภาษาอังกฤษในองค์กร
ธุรกิจที่หลากหลาย 

- ผู้เรียนมีการปรับตัว 
และแสดงออกเชิง
พฤติกรรมในสังคม
องค์กรทีมีวัฒนธรรม
การใช้ภาษาอังกฤษท่ี
หลากหลายได้อย่าง
เหมาะสม 

 
การวัดผลและติดตามปรับปรุงให้เป็นไปตาม ELO (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)  
 

 
วางแผน 
(Plan) 

หลักสูตรมีการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรในภาพรวม และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละรายวิชาผ่านการประชุมอาจารย์
ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรภาคเรียนละ 1 ครั้ง และการจัดท า มคอ 3 ให้ตรงกับผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายวิชา 

ปฏิบัติ 
(Do) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่สอนในรายวิชาต่างๆน า มคอ 3 ที่ผ่านการประชุมคัดกรองความแม่นย า
ด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปใช้ 

 
ตรวจสอบ 
(Check) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่สอนในรายวิชาต่างๆสังเกตข้อควรปรับปรุง มคอ 3 เมื่อพบว่าการจัดการ
เรียนการสอนมีแนวโน้มที่จะไม่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และน าเสนอต่อที่ประชุม
อาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจ าหลักสูตรโดยหลักสูตรเพื่อร่วมตรวจสอบและให้ความเห็น 
โดยก าหนดให้มีการจัดประชุมดังกล่าวภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง 

ด าเนินการ 
(Act) 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรที่สอนในรายวิชาต่างๆน า มคอ 3 ที่ผ่านการประชุมตรวจสอบความ
สอดคล้องของการจัดการเรียนการสอนที่กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไปใช้ 
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4.3 Teaching and learning activities enhance life-long learning (6) กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

  
 หลักสูตรมีความพยายามจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) นอก
ชั้นเรียนเพ่ือสร้างสมรรถถะของผู้เรียนให้เป็นไปตามกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม
หลักสูตรส่วนใหญ่หลักสูตรเป็นผู้จัดให้ตามความต้องการและความจ าเป็นของผู้เรียน และมีบางส่วนที่ผู้เรียนเข้าร่วม
กิจกรรมเสริมหลักสูตรจากต่างประเทศ (ตามข้อ 2)  ซึ่งสามารถจ าแนกลักษณะการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่หลักสูตรก าหนด
ออกเป็น 6 ด้าน ดังนี้  
 1. ความสามารถในการเรียนรู้และปรับตัวเข้ากับองค์กรทางธุรกิจ  
 2. ความสามารถในการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะในต่างประเทศ  
 3. ความสามารถในการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะทางภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐาน       
    ภาษาอังกฤษใช้ในการสมัครงาน  
 4. ความสามารถในการใช้ทักษะทางภาษาไทยและภาษาอังกฤษกับงานในองค์กรธุรกิจ  
 5. ความสามารถในการท างานเป็นทีมและความเป็นผู้น าและผู้ตามที่เหมาะสมกับบทบาทของตน   
 6. ความสามารถใจการใช้สื่อสารสนเทศในการแสวงหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบ       
        อาชีพและการเรียนรู้อ่ืนๆ     
 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปี/ตัวอย่างวิชา 
1. ความสามารถในการเรียนรู้
และปรับตัวเข้ากับองค์กรทาง
ธุรกิจ  

- โครงการบรรยายพิเศษการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
- โครงการศึกษาดูงานบริษัทท่า
อากาศยานไทย และศูนย์ฝึก
ลูกเรือการบินไทย 
- โครงการศึกษาดูงานโรงแรม 
- โครงการ EBC Practicum 
Talk and Share 
- EBC Personality Training 
- โครงการฝึกภาคสนามการน า
เที่ยวและมัคคุเทศก์ 
- โครงการ counseling 
psychology 
- โครงการคุณธรรมน าความสุข
สู่ชีวิต 
- โครงการนัดพบนิสิตที่อยู่ใน
กลุ่มเสี่ยงในเรื่องการเรียนและ
พฤติกรรม 

ชั้นปีที่ 2 3 และ 4 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากร
โรงแรม 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ
ท่องเที่ยว 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน 
- ฝึกงาน  
 

2. ความสามารถในการเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะใน
ต่างประเทศ 

- 4th ASEAN Foundation 
Model ASEAN Meeting, 
National University of 

ชั้นปีที่ 2 3 และ 4 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจา
ต่อรอง 
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Singapore, Singapore 2018 
- 18th AUN and 7th 
ASEAN+3 Educational 
Forum  and Young 
Speakers’ Contest, 
Universitas Indonesia, 
Indonesia 2018 

- การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ 
- การสื่อสารด้วยวาจา 
- ภาษาอังกฤษส าหรับการ
ประชุมทางธุรกิจ 
- พ้ืนฐานวัฒนธรรมตะวันตก 

3. ความสามารถในการเพ่ิมพูน
ความรู้และทักษะทาง
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัด
มาตรฐานภาษาอังกฤษใช้ในการ
สมัครงาน 

- โครงการปรับพ้ืนฐานการ
เขียนภาษาอังกฤษ 
- โครงการติวสอบและจัดสอบ
โทอิค 
- โครงการจัด English 
Proficiency Test 

ชั้นปีที่ 1 – 4  
- ภาษาอังกฤษส าหรับสอบวัด
มาตรฐานภาษาอังกฤษ 
- การเขียนภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสาร 
- การเขียน 1 และ 2 
- การเขียนทางธุรกิจ 1 และ 2 
- การอ่านเชิงวิเคราะห์และ
วิจารณ์ทางธุรกิจ 

4. ความสามารถในการใช้
ทักษะทางภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษกับงานในองค์กร
ธุรกิจ 

- โครงการปรับพ้ืนฐานการออก
เสียงภาษาอังกฤษ 
- โครงการบรรยายพิเศษ
ภาษาไทยกับการแปล 

ชั้นปีที่ 2 และ 3 
- การอ่านและย่อความ 
- หลักการแปล 
- การแปลทางธุรกิจ 
- การอ่านเชิงธุรกิจ 1 และ 2  
- การน าเสนอเนื้อหาทางธุรกิจ 

5. ความสามารถในการท างาน
เป็นทีมและความเป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีเหมาะสมกับบทบาทของ
ตน 

- โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ 
‘EBC Personality Training’ 
- โครงการ EBC ร่วมสืบสาน
ต านานนาฏศิลป์และบทเพลง
ลูกทุ่งไทย 

ชั้นปีที่ 1 3 และ 4  
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจา
ต่อรอง 
- การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ 
- ภาษาอังกฤษส าหรับการ
ประชุมทางธุรกิจ 
- ภาษาอังกฤษส าหรับงาน
ส านักงาน 
- สัมมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อ
เกี่ยวกับธุรกิจ 
 
 

6. ความสามารถในการใช้สื่อ
สารสนเทศในการแสวงหาข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อการประกอบ
อาชีพและการเรียนรู้อ่ืนๆ 

- โครงการ EBC Career Path 
Project: On – Campus 
Recruiting and Job 
Interview 

ชั้นปีที่ 3 และ 4  
- เทคโนโลยีและสื่อในการ
สื่อสารทางธุรกิจ 
- หัวข้อเลือกสรรทาง
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- โครงการ แนะแนวการฝึกงาน
และการฝึกสหกิจของนิสิตEBC 
ชั้นปีที่ ๓ และ ๔ 

ภาษาอังกฤษ 
- สัมมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อ
เกี่ยวกับธุรกิจ 
- การศึกษาอิสระในหัวข้อ
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 

 
 หลักสูตรตั้งเป้าหมายการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (lifelong learning) ให้แก่ผู้เรียนทุกชั้นปีผ่านกิจกรรมและ
โครงการเสริมหลักสูตร (extracurricular activity) และรายวิชาที่ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือสร้างนิสัยให้ผู้เรียนสมารถใช้ความรู้ที่
มีไปใช้ในสถานการณ์จริงตามความต้องการของตนเองได้ในแต่ละปีในหลายสาขาอาชีพ เช่น การสอนพิเศษภาษาอังกฤษ 
ให้บริการแปลเอกสาร เป็นต้น  
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AUN - QA criterion 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 

Sub Criterion 5 
1. Assessment covers: 

การประเมินประกอบด้วย  
a. New student admission  

การรับเข้าผู้เรียน  
b. Continuous assessment during the course of study 

การติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องระหว่างการศึกษา  
c. Final/exit test before graduation 

การทดสอบก่อนส าเร็จการศึกษา  
2. In fostering constructive alignment, a variety of assessment methods should be 

adopted and be congruent with the expected learning outcomes. They should 
measure the achievement of all the expected learning outcomes of the 
programme and its courses. 
หลักสูตรพึงใช้วิธีการประเมินที่หลากหลายและสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง และควรวัด 
ผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทั้งหลักสูตรและรายวิชา  

3. A range of assessment methods is used in a planned manner to serve diagnostic, 
formative, and summative purposes. 
มีการวางแผนการประเมินผลที่หลากหลาย เพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลวินิจฉัย 
การประเมินผลระหว่างการเรียนรู้ และการประเมินผลเมื่อเสร็จสิ้นการเรียนรู้  

4. The student assessments including timelines, methods, regulations, weight 
distribution, rubrics and grading should be explicit and communicated to all 
concerned. 
การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และ
เกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  

5. Standards applied in assessment schemes are explicit and consistent across the 
programme. 
การประเมินควรมีมาตรฐาน ชัดเจน และเชื่อมโยงกันทั้งหลักสูตร  

6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, 
reliable and fairly administered. 
มีการใช้กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อประกันว่าการประเมินผู้เรียนมีความเที่ยงตรง  
ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม  

7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
ความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
และประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ข้ึน และได้น าไป
ทดลองใช้  

8. Students have ready access to reasonable appeal procedures. 
ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
5.1 The student assessment is constructively aligned 

to the achievement of the expected learning 
outcomes (1,2) 

 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
 
3 

 
 

4 

5.2 The student assessments including timelines, 
methods, regulations, weight distribution, rubrics 
and grading are explicit and communicated to 
students (4,5) 

 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ 
ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมี 

 ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

 
 
 
2 

 
 
 

3 

5.3 Methods including assessment rubrics and 
marking schemes are used to ensure validity, 
reliability and fairness of student assessment (6,7) 
วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้
คะแนน มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือ 
และเป็นธรรม 

 
 
3 

 
 

3 

5.4 Feedback of student assessment is timely and 
 helps to improve  learning (3) 
 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา
 และช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
 
3 

 
 

4 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(8) 

 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

 
3 

 
4 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 
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ผลการด าเนินงาน 

 5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the expected 
learning outcomes (1, 2) การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 1. การประเมินเพื่อรับเข้าศึกษาในหลักสูตร (New student admission) 

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มี
การติดตามความก้าวหน้าด้านการเรียนและการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตในหลากหลายด้าน เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเป็นนิสิตสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจและเตรียมความพร้อมส าหรับการประกอบอาชีพในอนาคต ตาม
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตซ่ึงสอดคล้องกับ ELO ของหลักสูตร  

วิธีการประเมินผลผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรในกระบวนการรับเข้านั้น ผู้เรียนจะถูกคัดกรอง
โดยเกณฑ์และคุณสมบัติการเข้าศึกษาต่อ ตามที่ประกาศไว้ในระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี
การศึกษา 2561 โดยหลักสูตรเป็นผู้ก าหนดค่าคะแนนการรับเข้าในวิชาต่างๆของผู้สมัครที่จ าเป็นต่อการศึกษารายวิชาต่างๆ
ในหลักสูตรด้วยการก าหนดค่าคะแนน GAT 80% และ GPAX 20% จากนั้นอาจารย์ผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้ประเมินในด้าน
ต่างๆ เช่น ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลของหลักสูตรและการศึกษาในหลักสูตร ความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิง
ประจักษ์ สังเกตพฤติกรรมการสื่อสาร บุคลิกภาพ รวมทั้งทัศนคติและจิตส านึกในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาและ
คุณธรรมจริยธรรมด้านอื่นๆ 

โดยในปีการศึกษา 2561 มีระบบการคัดเลือกผ่าน 9 โครงการ และมีจ านวนนิสิตแบ่งตามช่องทางการรับเข้า ดังนี้   

ช่องทางการรับเข้า จ านวนนิสิต 

1) Admission กลาง 9 

2) ความสามารถพิเศษทั่วประเทศ 1 

3) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น รอบ 2 1 

4) โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี 6 

5) รับตรง 12 จังหวัด 6 

6) รับตรงทั่วประเทศ 16 

7) รับตรงทั่วประเทศ รอบ 2 3 

8) โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) 1 

9) โครงการโรงเรียนพระราชทานฯ แก่ราชอาณาจักรกัมพูชา 1 

รวม 44 
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2. การประเมินผลนิสิตขณะศึกษาในหลักสูตร (Continuous assessment during the course of study) 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) มีการติดตามความก้าวหน้าของการเรียนและการวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ของนิสิตขณะ
ศึกษาในหลักสูตรหลากหลายวิธี โดยประเมินผลผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรในระหว่างการศึกษา  เช่น 
การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค และกิจกรรมในชั้นเรียน รวมทั้งงานที่ได้รับมอบหมายเพ่ือสร้าง
ทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล เจตคติต่อการท างานร่วมกันกับผู้ อ่ืน  หลักสูตรมีการประชุมหารือเกี่ยวกับวิธีการ
ประเมินผลผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ข้างต้น ก าหนดให้ทุกรายวิชาเลือกรูปแบบการประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร รูปแบบการประเมินผู้เรียนที่รายวิชาส่วนใหญ่น ามาใช้ ได้แก่ งานเดี่ยว งานคู่ และงานกลุ่ม 
เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการประเมินผลรายวิชาจัดการประเมินและรายงานผลการเรียน 8 ระดับ ได้แก่ 
A B+ B C+ C D D+ และ F รวมถึงรายวิชาฝึกงานและวิชาสหกิจศึกษา  

ส าหรับการประเมินผู้เรียนของทุกรายวิชาในหลักสูตรที่กล่าวไว้ข้างต้น จะมีการก าหนดวิธีการประเมินผู้เรียนที่
สอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งระบุไว้ใน มคอ.3 ของแต่ละรายวิชา  โดยการประเมินผลการเรียนรู้
ดังกล่าวจะมีความสอดคล้องกับมาตรฐานผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ 1) คุณธรรมและจริยธรรม 2) ความรู้ 3) ทักษะทาง
ปัญญา 4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ทักษะการวิเคราะห์ การสื่อสาร และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

3. การประเมินก่อนส าเร็จการศึกษา (Final/exit test before graduation) 

   หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556) คณะฯร่วมกับ
หลักสูตรได้ด าเนินการจัดสอบ Exit Exam กับนิสิตชั้นปีที่ 4 เพ่ือประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร ด้านที่ 1 มีความรู้ความช านาญในศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจและมีทักษะในการ
ประยุกต์ความรู้ดังกล่าวทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนในบริบททางธุรกิจ รวมไปถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมที่
หลากหลายของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ   

 นอกจากนี้หลักสูตรมีวิธีการประเมินผลผู้เรียนชั้นปีที่ 4 เพ่ือประเมินผลให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตร ด้านที่ 2 มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความน่าเชื่อถือ และมีทักษะด้านการติดต่อประสานงานในองค์กร
ธุรกิจที่หลากหลาย และด้านที่ 3 มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในการประกอบอาชีพ ด้วยการสังเกตและผลสะท้อน
จากผู้ใช้บัณฑิต (ระหว่างการฝึกงานและสหกิจศึกษา) ผ่านการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในภาพรวมที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชา  
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ตารางที่ 5.1 ความสอดคล้องของการประเมินผู้เรียนกับผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการประเมินการ
รับเข้า 

วิธีการประเมินระหว่าง
การศึกษา 

วิธีการประเมินก่อน
จบการศึกษา 

“ภาษาเด่น บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์” 

1. มีความรู้ความช านาญ
ในศาสตร์ด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจและมี
ทักษะในการประยุกต์
ความรู้ดังกล่าวทางด้าน
การฟัง พูด อ่านและ
เขียนในบริบททางธุรกิจ 
รวมไปถึงความเข้าใจใน
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ 

1. ก าหนดเกณฑ์การ
รับเข้าในรายวิชาที่
สอดคล้องกับหลักสูตร 

2. ประเมินความรู้
พ้ืนฐานผ่านระบบการ
รับเข้า (โครงการ
ต่างๆ) 

3. น าผลข้อที่ 1 มา
ปรับปรุงเกณฑ์การ
รับเข้า     

 

1. สอบ Placement Test 
2. สอบ Proficiency Test 
3. สอบ TOEIC  
4. การสอบปากเปล่าจาก
การศึกษาดูงานรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการ
บิน  การฝึกงานและสหกิจ
ศึกษา 
  

1. Exit Exam 
 

2. มีบุคลิกภาพดี มี
มนุษยสัมพันธ์ มีความ
น่าเชื่อถือ และมีทักษะ
ด้านการติดต่อ
ประสานงานในองค์กร
ธุรกิจที่หลากหลาย 

1. ก าหนดเกณฑ์การ
รับเข้าให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 
(ข้อที่ 2) 

2. สัมภาษณ์และ
คัดเลือกโดยพิจารณา
จากเกณฑ์ข้อที่ 1 

3. น าผลข้อที่ 1 มา
ปรับปรุงเกณฑ์การ
รับเข้า     

1. EBC Personality 
Training Project 
2. โครงการปัจฉิมนิเทศ
นิสิตชั้นปีท่ี 4  
 

 

 

 

 

 

 

1. ผลการประเมินความ
พึงพอใจโดยสถาน
ประกอบการต่อนิสิต
ฝึกงานและสหกิจศึกษา 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการประเมินการ
รับเข้า 

วิธีการประเมินระหว่าง
การศึกษา 

วิธีการประเมินก่อน
จบการศึกษา 

3. มีคุณธรรรม 
จริยธรรมและจิตส านึก
ในการประกอบอาชีพ 

1. ก าหนดเกณฑ์การ
รับเข้าให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 
(ข้อที่ 3) 

2. สัมภาษณ์และ
คัดเลือกโดยพิจารณา
จากเกณฑ์ข้อที่ 1 

3. น าผลข้อที่ 1 มา
ปรับปรุงเกณฑ์การ
รับเข้า     

1. โครงการปลูกฝัง
คุณธรรมน าความสุขสู่ชีวิต 
2. โครงการไถ่ชีวิตโค-
กระบือ 
 
 
 

1. ผลการประเมินความ
พึงพอใจโดยสถาน
ประกอบการต่อนิสิต
ฝึกงานและสหกิจศึกษา 
 

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการประเมินการ
รับเข้า 

วิธีการประเมินระหว่าง
การศึกษา 

วิธีการประเมินก่อน
จบการศึกษา 

“ภาษาเด่น บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์” 

1. มีความรู้และ
ความสามารถด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ 

1. ก าหนดเกณฑ์การ
รับเข้าในรายวิชาที่
สอดคล้องกับหลักสูตร 

2. ประเมินความรู้
พ้ืนฐานผ่านระบบการ
รับเข้า (โครงการ
ต่างๆ) 

3. น าผลข้อที่ 1 มา
ปรับปรุงเกณฑ์การ
รับเข้า    

1. สอบ Placement Test 
2. สอบ Proficiency Test 
 

1. Exit Exam 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการประเมินการ
รับเข้า 

วิธีการประเมินระหว่าง
การศึกษา 

วิธีการประเมินก่อน
จบการศึกษา 

2. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
แสวงหาและเพ่ิมพูน
ความรู้ (Lifelong 
Learning) 

 

 

 

1. ก าหนดเกณฑ์การ
รับเข้าให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 
(ข้อที่ 2) 

2. สัมภาษณ์และ
คัดเลือกโดยพิจารณา
จากเกณฑ์ข้อที่ 1 

3. น าผลข้อที่ 1 มา
ปรับปรุงเกณฑ์การ
รับเข้า     

1. โครงการให้ความรู้ด้าน
การศึกษาต่อต่างประเทศ 
 

1. สัมภาษณ์ผู้เรียนกับ
การเรียนรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษนอก
ห้องเรียน 
 
 

3. มีคุณธรรมและ
จริยธรรมที่พึงประสงค์ 
สามารถเป็นผู้น าและผู้
ร่วมพัฒนาสังคมและ
ประเทศชาติ 

1. ก าหนดเกณฑ์การ
รับเข้าให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 
(ข้อที่ 3) 

2. สัมภาษณ์และ
คัดเลือกโดยพิจารณา
จากเกณฑ์ข้อที่ 1 

3. น าผลข้อที่ 1 มา
ปรับปรุงเกณฑ์การ
รับเข้า  

1. โครงการไถ่ชีวิตโค-
กระบือ 
2. โครงการ “จริยธรรม”
ในมุมมองของคนรุ่นใหม ่
 
 
 

 

 

 

 

 

1. ผลการประเมินความ
พึงพอใจโดยสถาน
ประกอบการต่อนิสิต
ฝึกงานและสหกิจศึกษา 
 

4. มีความสามารถ
ประยุกต์สื่อและ
เทคโนโลยี การวิเคราะห์
ข้อมูล กับการสื่อสาร

1. ก าหนดเกณฑ์การ
รับเข้าให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 

1. VDO Project และงาน
น าเสนอด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษในงาน
ส านักงาน 

1. ผู้เรียนผลิตสื่อเพ่ือ
ประกอบการสอบปาก
เปล่า และน าเสนอ
ผลงานในรายวิชาด้าน
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการประเมินการ
รับเข้า 

วิธีการประเมินระหว่าง
การศึกษา 

วิธีการประเมินก่อน
จบการศึกษา 

ภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (ข้อที่ 4) 

2. สัมภาษณ์และ
คัดเลือกโดยพิจารณา
จากเกณฑ์ข้อที่ 1 

3. น าผลข้อที่ 1 มา
ปรับปรุงเกณฑ์การ
รับเข้า     

 ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ   

5. มีบุคลิกภาพดี
เหมาะสม มีจิต
สาธารณะ มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม และ
มีมนุษยสัมพันธ์ดี 
สามารถปรับตัวให้ เข้า
กับผู้อ่ืนในองค์การ และ
สถานการณ์โลกที่ 

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา 

1. ก าหนดเกณฑ์การ
รับเข้าให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 
(ข้อที่ 5) 

2. สัมภาษณ์และ
คัดเลือกโดยพิจารณา
จากเกณฑ์ข้อที่ 1 

3. น าผลข้อที่ 1 มา
ปรับปรุงเกณฑ์การ
รับเข้า     

1. โครงการ มารยาทสากล
ส าหรับคน Gen Z 
 

1. ผลการประเมินความ
พึงพอใจโดยสถาน
ประกอบการต่อนิสิต
ฝึกงานและสหกิจศึกษา 
 

6. มีความเข้าใจ
วัฒนธรรมของกลุ่มผู้ที่ใช้
ภาษาอังกฤษในองค์การ
ธุรกิจที่หลากหลาย 

1. ก าหนดเกณฑ์การ
รับเข้าให้สอดคล้องกับ
ผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังของหลักสูตร 
(ข้อที่ 6) 

2. สัมภาษณ์และ
คัดเลือกโดยพิจารณา
จากเกณฑ์ข้อที่ 1 

3. น าผลข้อที่ 1 มา

1. การน าเสนอประเด็น
ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมของกลุ่มผู้ที่ใช้
ภาษาอังกฤษในองค์การ
ธุรกิจที่หลากหลายหน้าชั้น
เรียน 
 

1. ผลการประเมินความ
พึงพอใจโดยสถาน
ประกอบการต่อนิสติ
ฝึกงานและสหกิจศึกษา 
2. การทดสอบย่อยเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจใน
เนื้อหาท่ีเรียนไปแล้ว 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการประเมินการ
รับเข้า 

วิธีการประเมินระหว่าง
การศึกษา 

วิธีการประเมินก่อน
จบการศึกษา 

ปรับปรุงเกณฑ์การ
รับเข้า     

 
5.2 The student assessments including timelines, methods, regulations, weight distribution, rubrics and 

grading are explicit and communicated to students (4,5)  
 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรดพึงมีความชัดเจน

และแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
 
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด ได้ถูกก าหนดไว้ใน มคอ 3 ของแต่ละรายวิชา และประกาศไว้ในเว็บไซต์ของ

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์โดยนิสิตสามารถเข้าถึงเอกสารและดาวน์โหลดได้ตลอดเวลา ส่วนประมวลรายวิชา 
(Course Syllabus) นั้น อาจารย์จะประกาศให้นิสิตทราบในสัปดาห์แรกของภาคการศึกษา 
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้ ทั้งด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ มีความหลากหลาย ทั้งนี้ส่วนใหญ่เน้นการประเมินด้าน 
ความรู้และทักษะเป็นหลัก โดยมีวิธีการประเมินแบบต่างๆกัน เช่น การสอบภาคทฤษฎีด้วยข้อสอบปรนัย อัตนัย การจัดท า 
รายงาน การสอบปากเปล่า การสอบวัดเจตคติด้วยการสังเกต (แบบสังเกต) ได้แก่ พฤติกรรมการเข้าเรียน การมีส่วนร่วมใน 
การอภิปรายกลุ่ม การให้ความร่วมมือในการท างานกลุ่ม การส่งงานตรงเวลาที่ก าหนด เป็นต้น 
ในแต่ละรายวิชาอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชามีการออกแบบเกณฑ์การให้คะแนนที่เหมาะสมส าหรับ 
กิจกรรมต่างๆในขั้นเรียน เช่น การเขียน 1 การสื่อสารด้วยวาจา ภาษาอังกฤษเพ่ือการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
และภาษาอังกฤษส าหรับงานส านักงาน เป็นต้น โดยการใช้ Rubric เป็นเครื่องมือการประเมินระดับทักษะและสมรรถนะ 
ทางภาษาอังกฤษ 
 หลักสูตรมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทวนสอบ ซึ่งได้ด าเนินการตามข้อก าหนดของการประกันคุณภาพการศึกษาที่ต้อง 
มีการจัดการทวนสอบอย่างน้อยร้อยละ 20 ของรายวิชาที่เปิดสอน โดยก าหนดการทวนสอบจ านวน 3 รายวิชาในแต่ละ 
ภาคการศึกษา รวมเป็น 6 รายวิชาในปีการศึกษา 2561 การด าเนินการจัดการทวนสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การ 
ด าเนินการทวนสอบผู้สอนในรายวิชา และ การด าเนินการทวนสอบผู้เรียน 
 
5.3 Methods including assessment rubrics and marking schemes are used to ensure validity, reliability 

and fairness of student assessment (6,7) วิธีการต่างๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน มีการ
ประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 
 5.3.1 ส าหรับวิชาที่มีการสอนร่วม หรือกลุ่ม มีการก าหนดความเที่ยงตรงร่วมกัน                                

หลักสูตรมีเกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนนที่ชัดเจน ตามท่ีระบุใน มคอ 3 และสามารถตรวจสอบผลป้อนกลับ
ได้จากผู้สอน ในกรณีใช้อาจารย์มากกว่าหนึ่งคนในรายวิชาเดียวกัน อาจารย์ประจ าวิชามีการปรึกษาหารือเพ่ือสร้าง
เครื่องมือในการประเมินร่วมกัน เช่น วิชาฝึกงาน วิชาสหกิจ วิชาการเขียน 1 เป็นต้น ในรายวิชาฝึกงาน นิสิตต้องมีการ
น าเสนอประสบการณ์การฝึกงาน โดยแบ่งเป็นกลุ่มสายงาน ได้แก่ กลุ่มสายการบิน กลุ่มงานโรงแรม กลุ่มงานบริษัท โดยมี
อาจารย์สาขาทั้งหมดสับเปลี่ยนเพ่ือเป็นคณะกรรมการผู้สอบครั้งละ 3 คน ส่วนวิชาสหกิจ มีนิสิตออกปฏิบัติสหกิจจ านวน  
5 คน ได้มีการน าเสนอเป็นรายบุคคล โดยรูปแบบการประเมินใช้หลักเกณฑ์เดียวกับการฝึกงาน 
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ส าหรับในรายวิชาการเขียน 1 มีผู้สอนร่วมจ านวน 2 คน แบ่งการสอนเป็นครึ่งแรกและครึ่งหลัง โดยล าดับเนื้อหา
การสอนจากพ้ืนฐานไปสู่การต่อยอดไปสู่ระดับที่สูงขึ้น เริ่มจากระดับไวยากรณ์และประโยคในส่วนแรก และส่วนที่สองคือ
ระดับการเขียนอนุเฉท ซ่ึงเกณฑ์การให้คะแนน การทวนสอบผลสัมฤทธิ์หรือคะแนนสอบจะมีการประชุมท าความเข้าใจและ
สร้างแผนการให้คะแนนซึ่งจะก าหนดน้ าหนักความส าคัญของเกณฑ์การประเมินในด้านต่างๆไว้ อีกทั้งเพ่ิมการวางแผนการ
ประเมินผลที่หลากหลาย เช่น คะแนนเก็บจากหลายช่องทาง ระหว่างเรียน หลังเสร็จสิ้นการเรียนรู้ เช่นเดียวกับทดสอบ
ย่อย เพ่ือให้แนวทางในการประเมินของอาจารย์เป็นไปในทางเดียวกันและเพ่ือให้มั่นใจว่าคะแนนและเกรดที่ผู้เรียนแต่ละ
คนได้รับเป็นสิ่งที่เหมาะสม เป็นต้น  

อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมหารือเพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรม  
และปัญหาต่างๆโดยผ่านระบบการดูแลผู้ เรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนท่านอ่ืนที่ผู้ เรียนสามารถ  
เข้าถึงได้สะดวก เมื่ออาจารย์ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือปัญหาต่างๆแล้ว อาจารย์จะน าประเด็นเข้าที่ประชุมเพ่ือ  
หารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ส าหรับวิชาที่มีการสอนร่วม หรือกลุ่ม อาจารย์ผู้สอนมีการก าหนดความ 
เที่ยงตรงร่วมกันโดยการหารือเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล อีก  
ทั้งมีการน าระบบการทวนสอบเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาความเที่ยงตรงของข้อสอบ และการให้  
คะแนน เช่น รายวิชาการเขียน 1 เป็นต้น 

5.3.2 การทวนสอบการประเมินผล  
 ในปีการศึกษา 2561 สาขาได้ด าเนินการทวนสอบบางรายวิชาบังคับของสาขาโดยคณะกรรมการทวนสอบ

พิจารณาการประเมินผลว่ามีความ เที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและความยุติธรรม จากการสัมภาษณ์ผู้สอน ผู้เรียน เอกสาร
ประกอบการสอน ข้อสอบ และเกณฑ์การประเมินผล มคอ.3 และ มคอ.5  โดยอ้างอิงจากรายงานผลการทวนสอบ ผลที่ได้
จากการด าเนินการทวนสอบของผู้สอนและผู้เรียนมีความสอดคล้องกัน ผู้สอนมีการชี้แจง เกณฑ์การประเมินให้นิสิตทราบ
ล่วงหน้า มีการระบุขั้นคะแนนในแต่ละหัวข้อชัดเจน   

5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning (3) ให้ผลป้อนกลับในการ
ประเมินผู้เรียนมีความทันเวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

 
 5.4.1 การแจ้งผลการเรียน  

  มีการแจ้งผลการสอบย่อยภาคปฏิบัติและคะแนนสอบกลางภาคในภาคทฤษฎีให้นิสิตทราบโดยประกาศในชั้นเรียน
และผ่านระบบเว็บทะเบียนของมหาวิทยาลัย www.reg.buu.ac.th รวมถึงมีการให้ผลสะท้อนกลับของการสอบทั้งรายกลุ่ม
และรายบุคคล เพ่ือปรับปรุงในส่วนทักษะที่ยังไม่สมบูรณ์ มีระบบการประมวลผลเป็นระดับผลการเรียนตามเกณฑ์การ
ประเมินผลที่แจ้งแก่นิสิตช่วงต้นภาคการศึกษา และระดับผลการเรียนนิสิตจะผ่านกระบวนการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งจากที่
ประชุมคณะเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนที่จะเสนอให้กับมหาวิทยาลัยเป็นขั้นตอนสุดท้าย เพ่ือประกาศให้นิสิตทราบ
ในระบบทะเบียน 

  ด้านการประเมินผล ผู้สอนในแต่ละรายวิชาชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินผลให้กับผู้เรียนทราบ  ผู้สอนจะ
เช่น ผลคะแนนบางส่วนระหว่างจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบผลป้อนกลับและสามารถวางแผนปรับปรุงการ

http://www.reg.buu.ac.th/
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เรียนของตนเอง  นอกจากนี้ผู้สอนยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพ่ิมเติมได้ เช่น การ
แนะน าแบบฝึกหัดทีผู่้เรียนสามารถหาได้เพ่ิมเติมด้วยตัวเอง  การให้แบบฝึกหัดเพ่ิมเติมจากอาจารย์ผู้สอน  เป็นต้น   

ในกรณีผู้เรียนมีผลการเรียนอยู่ในระดับต่ า มีความเสี่ยงที่จะไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย      
(GPA 2.00) ทางหลักสูตรจะแจ้งให้ผู้เรียนทราบเพ่ือหารือและให้ค าปรึกษา ในโครงการ “นัดพบนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงใน
เรื่องการเรียนและพฤติกรรม” เพ่ือให้ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวรับรู้และตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาที่ก าลัง
เผชิญอยู่ในระหว่างเรียน พร้อมให้ค าแนะน าอย่างเป็นรูปธรรมแก่ผู้เรียนในการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ส าหรับ
ผู้เรียนที่คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์ มีการแจ้งให้ผู้เรียนทราบว่ายังมีข้อบกพร่องในเรื่องใด เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนได้อย่างตรงจุด  

ในบางกรณีที่ควรแจ้งผู้ปกครอง อาจารย์ที่ปรึกษาจะแจ้งเตือนไปยังผู้ปกครองของผู้เรียน โดยระบบการติดตาม
ของคณะฯและอาจารย์ที่ปรึกษา และการโทรศัพท์ติดต่อไปยังผู้ปกครองเพ่ือหาวิธีการป้องกันและแก้ไขร่วมกัน  

ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ของมหาวิทยาลัย 
(https://assess.buu.ac.th) ซึ่งจะเป็นการประเมินอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนรายบุคคล จากนั้นคณะกรรมการ
ประจ าหลักสูตรจะมีการประชุมหารือเพ่ือแก้ไขปรับปรุงปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบประเมินในระบบออนไลน์ 
นอกจากนี้  ในแต่ละภาคการศึกษาจะมีการประชุมของคณะเกี่ยวกับการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา  เพ่ือน า
ข้อเสนอแนะเข้าสู่ที่ประชุม และหาแนวทางในการปรับปรุงการเรียนการสอนต่อไป 

5.4.2 ช่องทางการแจ้งข่าวสารให้นิสิต  

หลักสูตรแจ้งข่าวสารให้ผู้เรียนทราบผ่าน Social Media เป็นส่วนใหญ่ (Line และ เพจเฟสบุ๊ค) และทางโทรศัพท์  

5.5 Students have ready access to appeal procedure (8) ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 
 คณะฯ 
 ฝ่ายกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรีและอาจารย์ประจ าสาขาฯประชุมวางแผนกระบวนการการร้องทุกข์ของนิสิต 
ให้มีความเหมาะสมการร้องทุกข์ให้มีช่องทางหลักในการร้องทุกข์ของนิสิตที่หลากหลายเพ่ืออ านวยความสะดวกแก่นิสิต 
นิสิตสามารถร้องทุกข์ผ่านจดหมาย และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ Social media (Facebook, Line, etc.) 
โทรศัพท์ และติดต่อด้วยตนเองไปสู่การพิจารณาด าเนินการโดยยึดหลักบทบัญญัติ หรือหลักเกณฑ์ในการควบคุม 
ก ากับความประพฤติ/พฤติกรรมของนิสิต ด้วยวิธีการต่างและข้ันตอนเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
(AUN-05-06) โดยมีกระบวนการตามตารางที่5.1และภาพที่ 5.1 ดังนี้ 
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ตารางที่ 5.1 ช่องทางการร้องทุกข์ของผู้เรียน 
 

ระดับ วิธีการ 
อาจารย์ประจ าวิชา 1. เข้าพบอาจารย์ประจ าวิชาโดยตรง 

2. ทางโทรศัพท์ 
3. ผ่านระบบ Social media 

อาจารย์ที่ปรึกษา 1. การร้องทุกข์ผ่านอาจารย์ประจ าวิชา 
2. เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง 
3. ทางโทรศัพท์ 
4. ผ่านระบบ social media 
5. การร้องทุกข์ผ่านระบบคณะกรรมการร้องทุกข์ของฝ่าย
กิจการนิสิต 

ประธานสาขาวิชา 1. การเข้าพบประธานสาขาโดยตรง 
2. การร้องทุกข์ผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ประจ า
วิชา 
3.ทางโทรศัพท์ 
4. การร้องทุกข์ผ่านระบบ social media 
5. การร้องทุกข์ผ่านระบบคณะกรรมการร้องทุกข์ของฝ่าย
กิจการนิสิตคณะ 

 
คณบดี 

 
1. การร้องทุกข์ผ่านอาจารย์ประจ าวิชา/ อาจารย์ที่ปรึกษา 
และ/หรือ ประธานสาขา/ หรืออาจารย์ท่านอ่ืนๆในคณะ 
2. การร้องทุกข์ผ่านระบบคณะกรรมการร้องทุกข์ฝ่ายกอง
กิจการนิสิต 
3. การร้องทุกข์โดยการเข้าพบคณบดีโดยตรง 
4. ผ่านระบบประเมินและแบบสอบถามในวันคณบดีพบ
นิสิตแต่ละสาขา 
5. ช่องทางการร้องทุกช์ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ ผ่านหัวข้อสายตรงคณบดี 

วันคณบดีพบปะนิสิต 
 

1.นัดหมายนิสิตในหลักสูตรทุกชั้นปีประชุมพร้อมกัน 
2.นิสิตแสดงความเห็นและร้องเรียนหรือร้องทุกข์ด้านต่างๆ
ผ่านแบบประเมิน 
3.คณบดีเข้าพบปะพูดคุย ตอบข้อสงสัย ความเห็นต่างๆที่
ได้รับจากแบบประเมิน 
รวมถึงเปิดโอกาสให้นิสิตซักถาม ร้องเรียนในประเด็นต่างๆ
เพ่ิมเติม 
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ภาพที่5.2 การร้องทุกข์ของนิสิต 
 

 
หมายเหตุ : ระดับความรุนแรง ระดับ G คือ เสียชื่อเสียง อาจเกิดการฟ้องร้อง ระดับ H คือ เรียกร้องค่าเสียหาย ระดับ I 
คือ เกิดการฟ้องร้อง 
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AUN - QA criterion 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 
 

Sub Criterion 6 
1. Both short-term and long-term planning of academic staff establishment or needs 

(including succession, promotion, re-deployment, termination, and retirement 
plans) are carried out to ensure that the quality and quantity of academic staff 
fulfil the needs for education, research and service. 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ หรือ 
ความต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาว (เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากร
สายวิชาการมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย  
และการบริการวิชาการ 

2. Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the 
quality of education, research and service. 
มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนา
คุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

3. Competences of academic staff are identified and evaluated. A competent 
academic staff will be able to: 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ ประกอบด้วย  
● design and deliver a coherent teaching and learning curriculum; 

การออกแบบการเรียนการสอน และจัดการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ 
ในหลักสูตร 

● apply a range of teaching and learning methods and select most 
appropriate assessment methods to achieve the expected learning 
outcomes; 
การใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลาย และการเลือกวิธีการประเมินที่เหมาะสม 
เพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  

● develop and use a variety of instructional media; 
การพัฒนาและใช้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย 

● monitor and evaluate their own teaching performance and evaluate 
courses they deliver; 
การก ากับและการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนและรายวิชาที่สอน  

● reflect upon their own teaching practices; and 
การเรียนการสอนสะท้อนจุดที่ควรปรับปรุง หรือแก้ไขในวิธีการสอน และ 

● conduct research and provide services to benefit stakeholders 
การท าวิจัยและให้บริการที่เป็นผลประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
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4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 
includes teaching, research and service. 
การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพ้ืนฐานของ
ระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ  

5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and 
understood. 
มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และเป็นที่
เข้าใจตรงกัน  

6. Duties allocated to academic staff are appropriate to qualifications, experience, 
and aptitude. 
มีการมอบหมายงานให้บุคลากรสายวิชาการอย่างเหมาะสมกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และ
ความสามารถ 

7. All academic staff members are accountable to the university and its 
stakeholders, taking into account their academic freedom and professional ethics. 
บุคลากรสายวิชาการมีความรับผิดชอบต่อมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยค านึงถึง
เสรีภาพทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพ 

8. Training and development needs for academic staff are systematically identified, 
and appropriate training and development activities are implemented to fulfil the 
identified needs. 
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายวิชาการอย่างเป็นระบบ และจัด
กิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
  เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

10. The types and quantity of research activities by academic staff are established, 
monitored and benchmarked for improvement. 
มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรม
ด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
6.1 Academic staff planning (considering succession, 

promotion, re-deployment, termination, and 
retirement) is carried out to fulfill the needs for 
education, research and service (1) 

  มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้า
ทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง 
การเลิกจ้าง  และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็ม 

 ความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
 การบริการวิชาการ 

 
 
 
 
3 

 
 
 
 
4 

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

 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของ
ผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียน
การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 
 
3 

 
 
3 

6.3 Recruitment and selection criteria including 
ethics and academic freedom for appointment, 
deployment and promotion are determined 
and communicated (4,5,6,7) 

 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรม
วิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน 
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ 

 ให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
 
 
3 

 
 
 
3 

6.4  Competences of academic staff are identified 
 and evaluated (3) 
 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากร 
 สายวิชาการ 

 
 
2 

 
 
2 

6.5  Training and developmental needs of academic 
 staff are identified and activities are 
 implemented to fulfill them (8) 
 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากร 
 สายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตาม 
 ความต้องการนั้น  

 
 
3 

 
 
4 
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6.6  Performance management including rewards 
 and recognition is implemented to motivate 
 and support education, research and service (9) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 
 ให้เกียรติเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ  

 
 
2 

 
 
2 

6.7  The types and quantity of research activities by 
 academic staff are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (10) 
 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนา
 เกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัย
 ของบุคลากรสายวิชาการ 

 
 
2 

 
 
3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
6.1 Academic staff planning (considering succession, promotion, re-deployment, termination, and 

retirement) is carried out to fulfill the needs for education, research and service (1) 
 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้าทาง
สายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็มความจ าเป็น ด้าน
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
 

ด้านการพัฒนาวิชาชีพ 
การวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ 

ด้านการเรียนการสอน 1. ศึกษาดูงานศูนย์ฝึกลูกเรือการบินไทย และท่าอากาศยาน 
2. Cambridge Day Thailand 2019 
3. อบรมแนวทางการจัดท าหลักสูตรที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้เรียน 
   และความต้องการของประเทศ 
4. 39th Thailand TESOL International Conference 

ด้านการวิจัย 1. สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่น 7 
2. The 6th Social Sciences, Arts and Media International  
   Conference 2019 
3. Chulalongkorn University Language Institute International   
   Research Seminar 2019 “Innovative and sustainable  
   Development of English Language Teaching (ELT) in the Digital  
   World” 
4. 39th Thailand TESOL International Conference 

ด้านการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ - 
ด้านความก้าวหน้าทางสายงาน 1. อบรมโครงการปฐมนิเทศพนักงานและลูกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพา  
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วิทยากร 
รายการ วิทยากร 

1. วิทยากรบรรยายและจัดกิจกรรมด้านอาเซียนศึกษา  ธนนท์รัฐ นาคท่ัง 
2. วิทยากรโครงการอบรมครูภาษาอังกฤษร่วมกับ   
   ส านักพิมพ์แคมบริดจ์ 

ธนนท์รัฐ นาคท่ัง 

3. วิทยากรบรรยาย "การพัฒนาบุคลิกภาพ" ธนนท์รัฐ นาคท่ัง 
4. วิทยากรติวภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผลการสอบ  
    ระดับชาติ O-Net 
 

ธนนท์รัฐ นาคท่ัง 
ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ 
ชนาภา ตรีวรรณกุล 

 
หลักสูตรมีการด าเนินงานสนับสนุนให้คณาจารย์มีความก้าวหน้าทางวิชาชีพและพัฒนาศักยภาพตามความสนใจเพ่ือ 
พัฒนาการเรียนการ การวิจัย การบริการวิชาการ หรือภารกิจอ่ืนๆที่หลักสูตรมีความต้องการ มีการติดตามผลเพ่ือเก็บข้อมูล
ด้านต่างๆ และเพ่ือวางแผนในการปรับปรุงพัฒนาแผนความก้าวหน้าตามสายงานของแต่ละบุคคล 
 
6.2 Staff-to-student ratio and workload are measured and monitored to improve the quality of 

education, research and service (2) 
  มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการ

สอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
ด้านการเรียนการสอน 
ตารางข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ประเภท  ชาย 

หญิง รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 
หรือคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก  

 
 

จ านวน 
(ราย) 

FTE 

1. ศาสตราจารย์      
2. รองศาสตราจารย์      
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์      
4. อาจารย์ 3 4 7 10.61 1 
5. อาจารย์ชาวต่างชาติ 2  2 2.58  
6. อาจารย์พิเศษ 
(Visiting professors/ 
lecturers) 

     

รวม 5 4 9 13.19 1 
 

หมายเหตุ :   1. คุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก  เช่น แพทย์ที่ได้รับวุฒิบัตร  
2. อาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และอาจารย์จ้างบางส่วนเวลา ให้น าไปนับรวม 

ในประเภทที่ 1 – 4  
  3. การค านวณ FTE ของอาจารย์ ยึดวิธีการค านวณตามคู่มือ AUN QA Version3 หน้า 30 วิธีที่ 1 โดย
ก าหนด 1 FTE เท่ากับการท างาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
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ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/

เกษียณใน
ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
เข้าใหม่

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2559 6 1 1 7 กลับจากลาศึกษา
ต่อต่างประเทศ 1 
ราย  

2560 6 1 2 7 - ลาออกระหว่าง
ปีการศึกษา 2560 
จ านวน 1 ราย 
- บรรจุอาจารย์
ใหม่ระหว่างปี
การศึกษา 2560 
จ านวน 2 ราย 

2561 6 1 - 7 - 
 

ตารางข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย์
และนักวิจัย 

สัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 

2559 48.33 0.86 56.12 
2560 156.69 1.83 86 
2561 235.75 14.43 16.34 

  
 จากตารางแสดงให้เห็นภาระงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 และหลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) ในปีการศึกษา 2561 มีค่า FTE สัดสว่นรายวิชาที่สอนในหลักสูตรอยู่ที่ 14.43  ค่า FTE สัดส่วน
นิสิตต่ออาจารย์อยู่ที่ 16.34   
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ด้านการวิจัย 
ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัย 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ตรี/โท/เอก 

(ระบ)ุ 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหล่งเผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

2559 ปริญญาตรี ผศ.ดร ฉลองชัย ธี
วสุนทรสกุล / ดร.
วศิน ยุวนะเตมีย์ / 
ดร.ชิราภรณ์ ศรี
พุทธ / อาจารย์
สุทธิรักษ์ สุวรรณ
เดชา 

The Process of 
Activity Design 
for STEM 
Education in 
secondary 
School in 
Physics Subject 

24 พ.ค. 2560 
 
 

2560 ปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
ปริญญาตรี 
 

อาจารย์ธนนท์รัฐ 
นาคทั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ปิยะพร 
อิสสรารักษ์ / 
อาจารย์ธนยศ 
กุลฑล / อาจารย์
ชนาภา ตรีวรรณ
กุล / อาจารย์คม
ธัช สืบสายชล 
 
ดร. ภาวดี ศรีสังข์ 
Jo Fletcher, 

การศึกษาการใช้
ภาษาอังกฤษใน
บริบทการค้า
ชายแดนไทย-
กัมพูชา หลังเข้าสู่
ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน 
(กรณีศึกษาจุดผ่าน
แดนถาวรสาม
จังหวัดภาค
ตะวันออก : 
สระแก้ว จันทบุรี 
ตราด) 
 
 
 
An Exploratory 
Factor Analysis 
of Logistics and 
Supply Chain 
Management 
Course   
 
 
Impacts of 
inferential skills 

8 ธ.ค. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 ธ.ค. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
1 ม.ค. 2561 
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ปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 

Amir Sadeghi & 
John Everatt 
 
 
 
ผศ.ดร.ฉลองชัย ธี
วสุนทรสกุล / 
อาจารย์ศตวรรษ
ไชยสิทธิ์ 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ศตวรรษ 
ไชยสิทธิ์ / 
อาจารย์ภาณุพงศ์ 
ศีลสังวรณ์ 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ธนนท์รัฐ  
นาคทั่ง / อาจารย์
สุทธิรักษ์ สุวรรณ
เดชา / อาจารย์
ชนาภา ตรีวรรณ
กุล 
 

on reading 
comprehension 
in Thai (L1) and 
English (L2) 
 
A STEM 
Education 
Activity in 
Physics on 
“Designing And 
Making Khom 
Loy (Small Thai 
Traditional Hot-
Air Balloon” 
 
Feedback of 
Stakeholders’ 
Requirement on 
B.A. English for 
Business 
Communication 
Curriculum 
Design and 
Development 
 
ความสัมพันธ์
ระหว่าง
ความสามารถ
ทางการออกเสียง
ภาษาอังกฤษและ
ทัศนคติต่อการออก
เสียงภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
5 พ.ค. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 พ.ค. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 พ.ค. 2561 
 
 
 
 
 

2561 ปริญญาตรี อาจารย์ธนนท์รัฐ 
นาคทั่ง / อาจารย์
ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ 
/ อาจารย์สุทธิรักษ์ 
สุวรรณเดชา  
 
 

Students’ 
Attitudes and 
Satisfaction 
towards English 
Pronunciation 
Lessons at 
University Level  

13 มิ.ย. 2561 
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อาจารย์ศตวรรษ 
ไชยสิทธิ์ / 
อาจารย์ชนาภา 
ตรีวรรณกุล / 
Steven Bodley 
 

 
Grammatical 
Error Made in 
Writing by Thai 
Students 
Majoring in 
English at 
Burapha 
University, 
Chanthaburi 
Campus  

 
13 มิ.ย. 2561 

 

2559 (2016) 
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2560 (2017) 
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อาเซียน: กรณีศึกษาจุดผ่านแดนถาวรในสามจังหวัดภาคตะวันออก (สระแก้ว จันทบุรี และตราด). ใน การประชุม
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ออกเสียงภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติทางศิลป
ศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7, (หน้า 257-266). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า เจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 

Issararak, P., Kulthon, T., Suebsaichol, K., & Treewannakul, C. (2017). An exploratory factor analysis of 
logistics and supply chain management course. In Proceedings of The 12th National and 
International Sripatum University Conference (SPUCON 2017), (pp. 33-41). Bangkok: Sripatum 
University.  

Chaiyasit, S., & Seensangworn, P. (2018). Feedback of stakeholders’ requirements on B.A. in English for 
business communication curriculum design and development. In Proceedings of the 1st 
International Conference on Applied Liberal Arts (ICAA2018), (pp. 38-41). Bangkok: King 
Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang. 
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Srisang, P., Fletcher, J., Sadeghi, A., & Everatt, J. (2018). Impacts of inferential skills on reading 
comprehension in Thai (L1) and English (L2). Asian Pacific Journal of Developmental 
Differences, 5(1), 113-132. 

Teevasuthornsakul, C., & Chaiyasit, S. (2018).  A STEM education activity in physics on designing and 
 making Khom Loy (small Thai traditional hot-air balloons)”. International Journal of 
 Modern Engineering Research (IJMER), 8(5), 10-13. 

2561 (2018) 

Naktang, T., Chaiyasit, S., & Suwandecha, S. (2019). Students’ Attitudes and Satisfaction  
 towards English Pronunciation Lessons at University Level. In Proceeding of the  
 6th Social Sciences, Arts And Media International Conference 2019, Bangkok:  
 Srinakharinwirot University. 
 
Treewannakul, C., Chaiyasit, S., & Bodley, S. (2019). Grammatical Errors Made in Writing by Thai 
 Students Majoring in English at Burapha University, Chanthaburi Campus. In Proceedings of 
 the 6th Social  Sciences, Arts And Media International Conference 2019, Bangkok: 
 Srinakharinwirot University. 
    
ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัยในหลักสูตร 
ผลงานวิชาการ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2559 1 - - - 1 1:7 
2560 2 - 4 - 6 6:8 
2561 - - 2 - 2 2:9 
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ผลงานสร้างสรรค์ 

ปี 
ผลงานเผยแพร่ 

รวม 
จ านวนผลงานต่อ

อาจารย์และ
นักวิจัย 

ระดับ
ภูมิภาค 

ระดับชาติ ระดับนานาชาติ 
Proceeding วารสาร Proceeding วารสาร 

2556        
2557        
2558        
2559        
2560        

    
 ในปีการศึกษา 2561  คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้น าเสนอผลงานวิจัยทั้งระดับระดับนานาชาติใน 
หัวข้อที่เก่ียวกับภาษาอังกฤษเพ่ือสนับสนุน ปรัชญา จุดประสงค์ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร และยังเป็นการ 
เพ่ิมพูนความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ รวมทั้งบูรณาการภาษาอังกฤษไปกับศาสตร์อ่ืนๆที่ 
เกี่ยวข้อง โดยได้รับค าแนะน าและค าปรึกษากับคณาจารย์ต่างสาขา 
    
 
ด้านการบริการวิชาการ 
  โครงการบริการวิชาการของหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ 
1 สนุกสุขใจไปกับภาษาอังกฤษ  อ. ชุติมา สถิตเสถียร 

ดร. ภาวดี ศรีสังข์ 
2. การพัฒนาบุคลิกภาพและการสร้างจิตบริการ

แก่พนักงานเทศบาลต าบลพลับพลา  
อ.ธนนท์รัฐ นาคท่ัง 
อ.ชนาภา   ตรีวรรณกุล 

3. แนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
แบบ active learning เพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน CEFR และการใช้สื่อการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 

อ.ธนนท์รัฐ นาคท่ัง 

 
6.3 Recruitment and selection criteria including ethics and academic freedom for appointment, 

deployment and promotion are determined and communicated (4,5,6,7) 
   ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การ

จ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ 
 ให้ทราบโดยทั่วกัน 
   หลักสูตรและคณะฯยึดถือแนวการด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์

มหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งข้อมูลการสรรหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรอบอัตราที่สรรหา  นอกจากนี้คณะฯยัง
พิจารณาความดีความชอบตามแนวทางมาตรฐานภาระงานและได้ก าหนดช่วงเวลาและติดตามการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการเพ่ือการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ อีกทั้งคณะฯยังส่งเสริมให้อาจารย์ร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ในด้าน
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จริยธรรมวิชาชีพและเสรีภาพทางวิชาการมีการยึดหลักจรรยาบรรณของอาจารย์ตามแนวทางของมหาวิทยาลัยตามที่
ประกาศไว้  

   หลักสูตรประชาสัมพันธ์การสรรหาและคัดเลือกต าแหน่งงานว่าง และการจ้างงานผ่านเว็บไซต์คณะฯและ
มหาวิทยาลัย รวมทั้งสื่อสังคมออนไลน์ส่วนของอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือกระจายข่าวสาร 

   หลักสูตรไม่มีการบรรจุอาจารย์ใหม่ระหว่างปีการศึกษา 
 
 หลักสูตรและคณะฯยังมีการก าหนดมาตรการส่งเสริมความก้าวหน้าทางสายงานของอาจารย์เพ่ือยกระกับคุณวุฒิ
การศึกษาและเข้าสู่การด ารงต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามตารางด้านล่าง 
รายละเอียดตามตารางดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล วุฒิ
การศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 หมายเหตุ 

1. อ.ชุติมา สถิตย์เสถียร ปริญญาโท x x ผศ. x x x - 
2. อ.สุทธิรักษ์   
   สุวรรณเดชา 

ปริญญาโท x x x ผศ. x x - 

3. อ.ธนนท์รัฐ   
   นาคท่ัง* 

ปริญญาโท x ผศ. x X ลา
ศึกษาต่อ 
ป.เอก 

x x ก าลังรอ
ผลการ

พิจารณา
การขอ

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 
5. ดร.ภาวดี ศรีสังข ์ ปริญญาเอก x X x ผศ. x x - 
6 อ.ชนาภา  ตรีวรรณ
กุล 

ปริญญาโท - - - - - - ขอ ผศ. 
ในปี 2564 

8. Afonsos De 
Lemos 

ปริญญาโท - - เริ่มสัญญา
จ้าง

ปีงบประม
าณ 2561 

- - - ต่อสัญญา
จ้าง

ปีงบประม
าณ 2563 
จนถึงวันท่ี 
30 ก.ย. 
2563 

9. Steven John 
Bodley 

อนุปริญญา
โท 

- - เริ่มสัญญา
จ้าง

ปีงบประม
าณ 2562 

- - - ต่อสัญญา
จ้าง

ปีงบประม
าณ 2564 
จนถึงวันท่ี 
30 ก.ย. 
2565 

9 อ. ภาณุพงศ์ ศีล
สังวรณ ์

ปริญญาโท - - - - - - ขอ ผศ. 
ในปี 2565 
(บรรจุเมื่อ 
มกราคม 
2561) 
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10. อ. ศตวรรษ ไชย
สิทธ์ิ 

ปริญญาโท - - - - - - ขอ ผศ. 
ในปี 2565 
(บรรจุเมื่อ 
เมษายน 
2561) 

 
หมายเหตุ   

(*)    หมายถึง ก าหนดเวลาในการลาศึกษาต่อ 
(**)  หมายถึง ก าลังศึกษา 
เอก / โท   หมายถึง ปีท่ีคาดว่าจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท (ส าหรับบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ) 
X หมายถึง ได้จบการพัฒนาด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (อาจารย์) หรือระดับปริญญาโท (สายสนับสนุน) 
ผศ./ รศ. หมายถึง ปีท่ีคาดว่าจะได้รับต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) และรองศาสตราจารย์ (รศ.) 

    
 โดยเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงานเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินงาน
ในปีการศึกษาที่ผ่านมาสอดคล้องตามแผนที่วางไว้หรือไม่และน าผลการประชุมมาหารือเพ่ือวางแผนและเตรียมการพัฒนา
ผลการด าเนินงานที่ยังไม่สมบูรณ์ 
 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated (3) 
 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 
  หลักสูตรร่วมกับคณะฯมีการพิจารณาค่าตอบแทนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกปีการศึกษาโดยมีการก าหนด
ข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะการปฏิบัติราชการ โดยค่าตอบแทนจะเป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
แบ่งเป็นภาระงานสอน และภาระงานวิจัยส าหรับสายวิชาการ ภาระงานบริหาร และภาระงานอ่ืนๆ โดยให้อาจารย์ในแต่ละ
หลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดท าเกณฑ์กลางในการตรวจประเมินภาระงาน คณะฯมีการจัดท าข้อตกลงการประเมินผล
สัมฤทธิ์ฯ รายบุคคลโดยให้อาจารย์ทุกท่านกรอกข้อมูลในแบบรายงานแล้วน าข้อมูลที่ได้เสนอให้คณบดีพิจารณา โดยคณบดี
จะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะการปฏิบัติราชการรายบุคคลที่มาจากสาขาวิชาต่างๆ สาขาละ 2 
ราย ซึ่งหลักสูตรส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 ราย เข้าเป็นกรรมการประเมินสมรรถนะและลการปฏิบัติราชการ ได้แก่ 
อาจารย์ชุติมา สถิตย์เสถียร อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง เพ่ือร่วมพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน   
 ด้านสวัสดิการคณะมีการแต่งตั้งกรรมการสวัสดิการประจ าคณะเพ่ือร่วมกันเป็นตัวแทนพิจารณาก าหนดสวัสดิการ
ต่างๆ แก่อาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ โดยมีหน้าที่ในการจัดท าระเบียบปฏิบัติการด าเนินงานจัดสวัสดิการส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในคณะฯ คณะฯยังมีการสร้างแรงจูงใจในการท างานโดยมีการสนับสนุนทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนโดยสอบถามความต้องการไปยังหลักสูตร หลังจากนั้นหลักสูตรจะมีการจัดประชุมเพ่ือเสนอทรัพยากร สื่อการเรียนการ
สอนที่ต้องการกลับไปยังคณะ 
 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are implemented 
to fulfill them (8) 
 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 
 หลักสูตรได้รับการสอบถามความต้องการในการอบรมพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ จากกองบริหารวิทยาเขต คณะฯ 
เพ่ือเข้าอบรมพัฒนาองค์ความรู้สายวิชาการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น e-mail และสื่อสังคมออนไลน์ นอกจากนี้หลักสูตรยัง
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สอบถามความต้องการการเข้าอบรมพัฒนาของอาจารย์ประจ าหลักสูตร หรือให้อาจารย์ที่มีความสนใจการเข้าอบรมพัฒนา
เรื่องต่างๆสามารถเสนอต่อกรรมการบริหารหลักสูตรได้   
 
ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่ออาจารย์
ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

1.  นายธนนท์รัฐ นาคท่ัง Cambridge Day Thailand 2019 
“Connecting Language and Life” 

ปรับกลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
ช่วยเหลือทางด้านจิตวิทยาการศึกษา 
(counselling psychology) 

การวางแผนให้ความ
ช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหา
ทางด้านจิตใจ 

  การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ
ประกันคุณภาพ โครงการจัดตั้งภาควิชา
อุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
นครปฐม 

ประยุกต์และวางแผนกล
ยุทธ์การพัฒนาหลักสูตร
และการประกันคุณภาพ 

  โครงการเทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี 

เป็นแนวทางในการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
และยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

  โครงการให้ความรู้เพ่ือการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นแนวทางในการศึกษา
ต่อต่างประเทศแก่
คณาจารย์และนิสิต 

2.  นางสาวสุทธิรักษ์ 
สุวรรณเดชา 

การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ
ประกันคุณภาพ โครงการจัดตั้งภาควิชา
อุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
นครปฐม 

ประยุกต์และวางแผนกล
ยุทธ์การพัฒนาหลักสูตร
และการประกันคุณภาพ 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
ช่วยเหลือทางด้านจิตวิทยาการศึกษา 
(counselling psychology) 

การวางแผนให้ความ
ช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหา
ทางด้านจิตใจ 

  โครงการให้ความรู้เพ่ือการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นแนวทางในการศึกษา
ต่อต่างประเทศแก่
คณาจารย์และนิสิต 

3.  นายศตวรรษ ไชยสิทธิ์ The 6th Social Sciences, Arts and Media 
International Conference 2019 (SAMIC 

ปรับกลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
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2019) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กทม แลกเปลี่ยนทัศนะด้านการ
วิจัยทางภาษาอังกฤษ 

  การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ
ประกันคุณภาพ โครงการจัดตั้งภาควิชา
อุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
นครปฐม 

ประยุกต์และวางแผนกล
ยุทธ์การพัฒนาหลักสูตร
และการประกันคุณภาพ 

  โครงการเทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี 

เป็นแนวทางในการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
และยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม"่ (ลูกไก)่ รุ่นที่ 7 ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา 
23-27 เมษายน พ.ศ. 2562 

ปรับกลยุทธ์การวิจัยทาง
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ และการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
ช่วยเหลือทางด้านจิตวิทยาการศึกษา 
(counselling psychology) 

การวางแผนให้ความ
ช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหา
ทางด้านจิตใจ 

  โครงการให้ความรู้เพ่ือการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นแนวทางในการศึกษา
ต่อต่างประเทศแก่
คณาจารย์และนิสิต 

4. นายภาณุพงศ์  
ศีลสังวรณ์ 

Chulalongkorn University Language 
Institute International Research Seminar 
2019 “Innovative and sustainable 
Development of English Language 
Teaching (ELT) in the Digital World” 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ปรับกลยุทธ์การจัดการ
เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 

  การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตรและการ
ประกันคุณภาพ โครงการจัดตั้งภาควิชา
อุตสาหกรรมบริการและนวัตกรรมภาษา คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน 
นครปฐม 

ประยุกต์และวางแผนกล
ยุทธ์การพัฒนาหลักสูตร
และการประกันคุณภาพ 

  โครงการเทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี 

เป็นแนวทางในการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
และยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ การวางแผนให้ความ
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ช่วยเหลือทางด้านจิตวิทยาการศึกษา 
(counselling psychology) 

ช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหา
ทางด้านจิตใจ 

  โครงการให้ความรู้เพ่ือการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นแนวทางในการศึกษา
ต่อต่างประเทศแก่
คณาจารย์และนิสิต 

5.  นางสาวชนาภา 
ตรีวรรณกุล 

โครงการเทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี 

เป็นแนวทางในการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
และยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

  อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่น
ใหม"่ (ลูกไก)่ รุ่นที่ 7 ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา 
23-27 เมษายน พ.ศ. 2562 

ปรับกลยุทธ์การวิจัยทาง
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ และการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

  โครงการเทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี 

เป็นแนวทางในการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
และยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
ช่วยเหลือทางด้านจิตวิทยาการศึกษา 
(counselling psychology) 

การวางแผนให้ความ
ช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหา
ทางด้านจิตใจ 

  โครงการให้ความรู้เพ่ือการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นแนวทางในการศึกษา
ต่อต่างประเทศแก่
คณาจารย์และนิสิต 
 
 

6. นางสาวชุติมา  
สถิตย์เสถียร 

โครงการเทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี 

เป็นแนวทางในการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
และยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความ
ทางวิชาการเพ่ือการตีพิมพ์ 

เป็นแนวทางในการตีพิมพ์
ผลงานทางวิชาการ 

7. นางสาวภาวดี ศรีสังข์ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
ช่วยเหลือทางด้านจิตวิทยาการศึกษา 
(counselling psychology) 

การวางแผนให้ความ
ช่วยเหลือนิสิตที่มีปัญหา
ทางด้านจิตใจ 

  โครงการเทคนิคการเขียนบทความเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑  ณ 
มหาวิทยาลัยบูรพา  วิทยาเขตจันทบุรี 

เป็นแนวทางในการพัฒนา
ความก้าวหน้าทางวิชาการ
และยื่นขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 

  39th Thailand TESOL international ปรับกลยุทธ์การจัดการ
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conference, 18-19 มกราคม 2562 เรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ 
และการวิจัยทาง
ภาษาอังกฤษ 

 
6.6  Performance management including rewards  and recognition is implemented to motivate and 
support education, research and service (9) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติเพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการ 
 หลักสูตรร่วมกันคณะฯมีการประกาศค่าตอบแทน และรางวัลเพ่ือส่งเสริมการท าวิจัยและการน าเสนอผลงานของ
คณาจารย์ในหลักสูตร รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย การให้รางวัล
นักวิจัย และการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกผ่านทางอีเมล์และหนังสือเวียน 
 
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established, monitored and 
benchmarked for improvement (10) 
 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของ
บุคลากรสายวิชาการ 
 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 และ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
หลักสูตรวางแผนเทียบเคียงมาตรฐานเกี่ยวกับ
ประเภทและปริมาณการวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการดังนี้ 
 

หลักสูตรวางแผนเทียบเคียงมาตรฐานเกี่ยวกับ
ประเภทและปริมาณการวิจัยของบุคลากรสาย
วิชาการดังนี้ 

 
1. ประชุมหารือเพ่ือเลือกหลักสูตรภายสถาบัน
เดียวกันในการเทียบเคียงมาตรฐาน (หลักสูตรศิลป
ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
บางแสน) และภายนอกสถาบัน (หลักสูตรศิลป
ศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
อุตสาหกรรมบริการ คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ก าแพงแสน) 

 

1. ผู้แทนหลักสูตร (ประธานหลักสูตรและผู้
ประสานงานหลักสูตร) ประชุมหารือด้านการประกัน
คุณภาพภายในสถาบัน(หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน) โดย
ประเด็นที่เทียบเคียงมีดังนี้ 1. อัตราการรับเข้า 2. 
อัตราการตกออก 3. อัตราการได้งานท า 4. ความพึง
พอใจของผู้ใช้บัณฑิต 5. ประเภทและปริมาณ
งานวิจัยบุคลากรสายวิชาการ 

2. ประชุมหารือเก่ียวกับประเด็นที่ต้องการ
เทียบเคียงมาตรฐาน ซึ่งที่ประชุมเห็นพ้องต้องกันใน
ประเด็นเหล่านี้ คือ อัตราการรับเข้า อัตราการตก
ออก อัตราการมีงานท า ความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิต และประเภทและปริมาณงานวิจัย 

2. หลักสูตรจัดโครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนา
หลักสูตรและการประกันคุณภาพกับภายนอก
สถาบัน (หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมบริการ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
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ก าแพงแสน) เพ่ือหารือพูดคุยในประเด็นด้านการ
ประกันคุณภาพดังนี้ 1. อัตราการรับเข้า 2. อัตรา
การตกออก 3. อัตราการได้งานท า 4. ความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 5. ประเภทและปริมาณงานวิจัย
บุคลากรสายวิชาการ 

 

การด าเนินงานด้านการวิจัยในหลักสูตร 

ตารางแสดงการด าเนินงานด้านการวิจัยในหลักสูตร 
การด าเนินงานด้านการวิจัยในหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2560 ปีการศึกษา 2561 
จ านวนโครงการวิจยั จ านวนงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร ่ จ านวนโครงการวิจยั จ านวนงานวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร ่

2 2 1 2 
 
 ฝ่ายวิจัยของหลักสูตรมีการก าหนดแผนในการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ผ่านกลไกที่คณะฯและมหาวิทยาลัยก าหนด 
โดยหลักสูตรพยายามสรรหาผู้ที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของหลักสูตร เช่น การศึกษาทาง
ภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ  เป็นต้น เพ่ือให้มีการแปลกเปลี่ยนแนวคิดด้านการวิจัยเพ่ือพัฒนาการ
เรียนการสอน และสร้างสรรค์องค์ความรู้ส าหรับการสร้างนวัตกรรมที่จ าเป็นกับหลักสูตร นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้
นักวิจัยหน้าให้เข้าอบรมเกี่ยวกับการพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่โดยเปิดโอกาสให้นักวิจัยเสนอเวทีวิจัยตามความสนใจเพ่ือเข้า
ร่ วมพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย  ทั้ งนี้ ข้อมูลดั งกล่ าว ปรากฏอยู่ ในตารางการพัฒนาทางวิชาชีพด้ า นบน
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2561 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วิธีการกรอกข้อมูล : ขอความกรุณากรอกข้อมูล หรือ ท าสัญลักษณ์ ✓ ในช่องที่ตรงกับความเป็นจริงของหลักสูตรและส่วนงาน 
ค าอธิบาย “ผลงานทางวิชาการ” อาจอยู่ในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ หรือผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของ

ผู้ประกอบการในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในระดับสถาบัน ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับนานาชาติ 

ที่ 

ชื่ออาจารย์
ประจ า/
นักวิจัย 

ระดับหลักสตูร 

ชื่อผลงาน 

ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ระดับเผยแพร ่
ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์ การบูรณาการกบัหน่วยงาน 

ตร ี โท เอก ที่ประชุม
วิชาการ 

วารสาร ลิขสิทธิ์/
สิทธิบตัร 

อื่นๆ (ระบุ
ประเภท) 

สถาบัน ชาติ นานาชาต ิ ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

ภายนอก
มหาลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

1.  นายธนนท์รัฐ 
นาคทั่ง 

   Students’ 
Attitudes 
and 
Satisfaction 
towards 
English 
Pronunciati
on Lessons 
at 
University 
Level 

       มศว 13-14 
มิ.ย. 
2562 

            

2. นางสาวสุทธิ
รักษ์ สุวรรณเด
ชา 

   Students’ 
Attitudes 
and 
Satisfaction 

       มศว 13-14 
มิ.ย. 
2562 

            



97 
 

towards 
English 
Pronunciati
on Lessons 
at 
University 
Level 

3.  นายศตวรรษ 
ไชยสิทธิ์ 

   - Students’ 
Attitudes 
and 
Satisfaction 
towards 
English 
Pronunciati
on Lessons 
at 
University 
Level 
- 
Grammatic
al Error 
Made in 
Writing by 
Thai 
Students 
Majoring in 
English at 

       มศว 13-14 
มิ.ย. 
2562 
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Burapha 
University, 
Chanthabur
i Campus 

4.  นางสาวชนา
ภา ตรีวรรณ
กุล 

   Grammatic
al Error 
Made in 
Writing by 
Thai 
Students 
Majoring in 
English at 
Burapha 
University, 
Chanthabur
i Campus 

       มศว 13-14 
มิ.ย. 
2562 

            

รวม 2   2 2      2 1    2          
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AUN - QA criterion 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 

 

Sub Criterion 7 
1. Both short-term and long-term planning of support staff establishment or needs 

of the library, laboratory, IT facility and student services are carried out to ensure 
that the quality and quantity of support staff fulfil the needs for education, 
research and service. 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความ
ต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ 
และด้านการจัดบริการแก่นิสิต เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณท่ี
เพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

2. Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion of 
support staff are determined and communicated. Roles of support staff are well 
defined and duties are allocated based on merits, qualifications and experiences. 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสาย
งานของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่
ความรับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจน และมีการมอบหมายงานให้บุคลากร 
สายสนับสนุนอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจริยธรรม คุณสมบัติ และประสบการณ์ 

3. Competences of support staff are identified and evaluated to ensure that their 
competencies remain relevant and the services provided by them satisfy the 
stakeholders' needs. 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสมรรถนะ
และการให้บริการ สร้างความพึงพอใจแก่ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. Training and development needs for support staff are systematically identified, 
and appropriate training and development activities are implemented to fulfill the 
identified needs. 
มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างเป็นระบบ  
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น  

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

  การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุน 
  การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 7 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
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) 

มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความต้องการจ าเป็น 
(ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และ
ด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับการเรียนการสอน  
การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

7.2 Recruitment and selection criteria for 
appointment, deployment and promotion are 
determined and communicated (2) 
ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่ง
งาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากร
สายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน  

 
 
1 

 
 
3 
 

7.3 Competences of support staff are identified and 
evaluated (3) 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสาย
สนับสนุน 

 
 
1 

 
 
3 

7.4 Training and developmental needs of support 
 staff are identified and activities are 
 implemented to fulfil them (4) 
 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของ
 บุคลากรสายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและ
 พัฒนาตามความต้องการนั้น 

 
 
1 

 
 
3 

7.5 Performance management including rewards  
 and recognition is implemented to motivate  
 and support education, research and service (5) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่อง 
 ให้เกียรติ เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
 การสอน การวิจัย และการบริการ 

 
 
 
1 

 
 
 
3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 1 3 
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ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของพนักงานต าแหน่งสนับสนุนวิชาการ เช่น นักวิทยาศาสตร์  
พนักงานทดลอง ช่างเทคนิค ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในหลักสูตร (ถ้ามี) 
 
ล าดับ ชื่อพนักงาน

ต าแหน่งสนับสนุน
วิชาการ 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน์/การได้
รางวัลและการยอมรับ 

1 นายทัตพล พุ่มดารา การใช้ระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ส าหรับ
บุคลากร  
มกราคม 2562 

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  การขอต าแหน่งทางวิชาการสายสนับสนุน 
มีนาคม 2562 

เพ่ือกระตุ้น และ
เตรียมพร้อมในการพัฒนา
ความก้าวหน้าของอาชีพ 

2 นางสาว เพ็ญนภา 
ไกรฉวี 

การใช้ระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ส าหรับ
บุคลากร  
มกราคม 2562 

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  การขอต าแหน่งทางวิชาการสายสนับสนุน 
มีนาคม 2562 

เพ่ือกระตุ้น และ
เตรียมพร้อมในการพัฒนา
ความก้าวหน้าของอาชีพ 

3 นางสาวยุพา วิสาร
วุฒิ 

การใช้ระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ส าหรับ
บุคลากร  
มกราคม 2562 

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  การขอต าแหน่งทางวิชาการสายสนับสนุน 
มีนาคม 2562 

เพ่ือกระตุ้น และ
เตรียมพร้อมในการพัฒนา
ความก้าวหน้าของอาชีพ 

4 นางสาวชนัญชิดา 
ปาณะวงค์ 

การใช้ระบบจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ส าหรับ
บุคลากร  
มกราคม 2562 

เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และ
ใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

  การขอต าแหน่งทางวิชาการสายสนับสนุน 
มีนาคม 2562 

เพ่ือกระตุ้น และ
เตรียมพร้อมในการพัฒนา
ความก้าวหน้าของอาชีพ 

 

ผลการด าเนินงาน   

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

บุคลากรสายสนับสนุน ทางหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทาง
ธุรกิจมิได้มีการบริหารจัดการโดยตรง การบริหารจัดการอยู่ในระดับคณะ โดยระดับคณะมีการประชุม
วางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม มีการส ารวจ ติดตามการอบบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ การวาง
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แผนพัฒนาให้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการประเภทสายสนับสนุน เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้ง
คุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ใน
ปีการศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มีบุคลากรสายสนับสนุนที่ท างานเกี่ยวข้องกับ
สาขาวิชา ทั้งสิ้น 4 คน ใช้บุคลากรสายสนับสนุนร่วมกันทุกหลักสูตร เพ่ือเป็นการประหยัดทรัพยากรบุคคล 
และใช้ทรัพยากรของคณะได้อย่างคุ้มค่ามากที่สุด  

อย่างไรก็ตามหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจได้แจ้งและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุนวางแผนด าเนินการหาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาความรู้ และวางแผนการขอต าแหน่งทาง
วิชาการประเภทสายสนับสนุน โดยท างานวิจัยร่วมกับบุคลากรในสาขาวิชา  
 ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน ด้านห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้าน
การจัดบริการแก่นิสิตและอาจารย์ อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของกองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี 
มหาวิทยาลัยบูรพา หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานผ่านกลไก
ระดับคณะ โดยแจ้งปัญหาที่เกิดข้ึนระหว่างการท างานร่วมกับส่วนงานต่างๆ เช่น การเงิน ห้องสมุด กอง
บริหารวิทยาเขตจันทบุรีได้มีการประชุมร่วมระหว่างหน่วยงานภายในวิทยาเขตเพ่ือแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ 
เช่นการบริการ ก าลังคน เพื่อให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ 

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

ในปีการศึกษา 2561 สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจยังไม่มีบุคลากรสายสนับสนุน แต่
อย่างไรก็ตามหากสาขามีความจ าเป็นที่จะบรรจุแต่งตั้งพนักงานสายสนับสนุน ทางสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารทางธุรกิจด าเนินงานผ่านทางคณะ มีกลไกที่ชัดเจนในการสรรหาและคัดเลือกในการแต่งตั้งเพ่ือ
ด ารงต าแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน โดยจะต้องผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นจากคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ และออกประกาศการคัดเลือกตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยบูรพา โดยพิจารณา
จากคุณวุฒิเพ่ือให้เป็นไปตามความต้องการของหลักสูตรหรือเหมาะสมตามต าแหน่งที่ต้องการ ส าหรับการ
พิจารณาเลื่อนขัน้เงินเดือนประจ าปี อยู่ภายใต้มาตรฐานภาระงานสายสนับสนุนตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย
บูรพาและมาตรฐานภาระงานสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ซึ่งมีคณะกรรมการด้าน
ภาระงานส าหรับสายสนับสนุนเฉพาะ มีการร่วมกันก าหนดภาระงานระหว่างคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่
สายสนับสนุน เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ด้านความก้าวหน้าในการ
ท างาน คณะฯ ได้ประสานงานจัดการอบรมให้ความรู้การขอต าแหน่งทางวิชาการประเภทสายสนับสนุน
และกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนวางแผนเพื่อให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายงานที่เก่ียวข้อง 

 
7.3 Competences of support staff are identified and evaluated  

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจและคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ได้ใช้เกณฑ์การประเมินสมรรถนะบุคลากรตามเกณฑ์มหาวิทยาลัยบูรพาและมาตรฐาน
ภาระงานสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เพ่ือใช้ในการประเมินภาระงานของพนักงาน
สายสนับสนุน ซึ่งพนักงานสายสนับสนุนจะต้องจัดท าเอกสารรายงานการประเมินตนเองปีละ 1 ครั้ง โดย
เสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามข้ันตอนต่อไป จากกลไกดังกล่าวช่วยในการสร้างความม่ันใจถึงสมรรถนะของ
บุคลากรสายสนับสนุนว่ามีคุณภาพต่อความในด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
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7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities 
are Implemented to fulfill them 

หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจมีการด าเนินงานผ่านทางคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ โดยตระหนักถึงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน มีการส่งเสริมให้พนักงานสายสนับสนุนได้รับ
การพัฒนา โดยมีการจัดสรรงบประมาณ ส าหรับใช้ในการพัฒนาตนเอง อย่างเท่าเทียมกัน สม่ าเสมอ และ
ต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการส ารวจความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุนน าไปสู่
การพัฒนาตนเอง และสามารถน ามาบูรณาการในการเรียนการสอน และการท าวิจัยได้ต่อไป  

 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service (5) 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจมีการด าเนินงานผ่านการบริหารงานของคณะ
วิทยาศาสตร์ มีการสร้างขวัญก าลังใจเป็นไปตามระบบของคณะฯ โดยให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติคือ รางวัล
ขวัญใจนักวิทย์ แก่บุคลากรสายสนับสนุนที่มีผลงานที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเป็นการกระตุ้นให้แก่บุคลากร
ท่านอ่ืนปฏิบัติงานอย่างเต็มสมรรถนะ และเพ่ือเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บุคลากรอ่ืนต่อไป  
 

รายการหลักฐาน 
ล าดับที่ หลักฐาน 

AUN7.1-1 บันทึกการประชุมคณะ 
AUN7.1-2 แผนพัฒนาบุคลาการสายสนับสนุน 
AUN7.1-3 มาตรฐานภาระงานสายสนับสนุนของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
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AUN - QA criterion 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรยีน (Student Quality and Support) 

Sub Criterion 8 
1. The student intake policy and the admission criteria to the programme are clearly 

defined, communicated, published, and up-to-date. 
มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ 
อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

2. The methods and criteria for the selection of students are determined and 
evaluated. 
มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

3. There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload. Student progress, academic performance and 
workload are systematically recorded and monitored, feedback to students and 
corrective actions are made where necessary. 
มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียน 
อย่างเพียงพอ มีการเก็บข้อมูล ติดตาม และให้ข้อมูลป้อนกลับกับแก่ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  
และให้การแก้ไขถ้าจ าเป็น 

4. Academic advice, co-curricular activities, student competition, and other student 
support services are available to improve learning and employability. 
มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน  
และการบริการอ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

5. In establishing a learning environment to support the achievement of quality 
student learning, the institution should provide a physical, social and 
psychological environment that is conducive for education and research as well  
as personal well-being. 
ในการสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ เพ่ือสนับสนุนคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน สถาบันควร 
จัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การวิจัย 
รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 8 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
8.1 The student intake policy and admission criteria 

are defined, communicated, published, and  
 up-to-date (1)  
 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่าง

ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 
 

 
 
3 

 
 
4 

8.2 The methods and criteria for the selection of 
students are determined and evaluated (2) 

 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

 
2 

 
3 
 
 

8.3 There is an adequate monitoring system for 
student progress, academic performance, and 
workload (3) 
มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ  

 
 
3 

 
 
3 
 

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

มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร 
กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการ
อ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะ การประกอบอาชีพ 

 
 
 
3 

 
 
 
4 

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

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และ
จิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะ
ของผู้เรียน 

 
 
3 

 
 
3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 

. 
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ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ปี
การศึกษา 

นิสิต 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 
ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

2558 47 45 37 37 36 36 35 35   35 
2559 64 61 52 51 51 51     51 
2560 60 41 41 39       39 
2561 46 43         43 

 
หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 

2. ในช่องรวม ให้นับจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกัน 
 
ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

จ านวนนิสิตที่จบภายในระยะเวลา จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี 
< 4 ปี 4 ปี > 4 ปี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

2557 9  8 1 0 0 0 0 
2558 37 0 0 0 0 0 2 0 
2559 53 0 0 0 0 2 0 0 
2560 60 0 0 0 19 2 0 0 
2561 46 0 0 0 3    

 
ผลการด าเนินงาน   
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8.1 The student intake policy and admission criteria are defined, communicated, 
published, and up-to-date (1)  

  มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่าง
ทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

 
ตารางข้อมูลการรับเข้าของนิสิตในหลักสูตร (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

ภาคการศึกษา/ 
ปีการศึกษา 

จ านวนผู้สมัคร 
(No. Applied) 

จ านวนที่ประกาศ
รับ 

(No. Offered) 

จ านวนผู้มสีิทธิเข้า
ศึกษา 

(No. Admitted) 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

(No. Enrolled) 

จ านวนนิสิต 
ณ สัปดาห์
แรกของ 

ภาคปลาย 
(เฉพาะ ป.ตรี) 

1/2559 163 40 71 64 61 
1/2560 128 40 60 41 41 
1/2561 423 40 49 46 43 

 
หมายเหตุ : ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องกรอกช่องสุดท้าย ให้ใส่ค าว่า N/A 
   
หลักสูตรและคณะฯร่วมก าหนดคุณสมบัติการรับเข้าตามระบบการรับเข้าของคณะฯและมหาวิทยาลัย และ
มีการประกาศคุณสมบัติผู้สมัครโดยการประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาต่อผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
นอกจากนี้ยังมีการออกประชาสัมพันธ์ตามโรงเรียนมัธยมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราดเกี่ยวกับโครงการ
รับตรงของคณะฯ ควบคู่ไปกับการประกาศผ่านหน้าเว็บไซต์คณะฯ 
ตารางแสดงประเภทโครงการรับเข้าศึกษาต่อของหลักสูตร 
 
ล าดับที่ ประเภทโครงการ จ านวนรับเข้า 

1 Admission กลาง 9 
2 ความสามารถพิเศษท่ัวประเทศ 1 
3 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น รอบ 2 1 
4 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี 6 
5 รับตรง 12 จังหวัด 6 
6 รับตรงทั่วประเทศ 16 
7 รับตรงทั่วประเทศรอบ 2  3 
8 โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน) 1 
9 โครงการโรงเรียนพระราชทานแกราชอาณาจักรกัมพูชา 1 

รวม 44 
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8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
(2) มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

 
ตารางประเภทของคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก 
    

รหัส รายละเอียด ร้อยละของคะแนน 
GAT (85) ความถนัดทั่วไป 80 

GPAX ผลการเรียนสะสม 20 
 
 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการระบุเกณฑ์การคัดเลือกผู้เรียนร่วมกับคณะฯ และประกาศผ่านระบบ
การรับเข้าของมหาวิทยาลัย และมีการพิจารณาจ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกรวมทั้งติดตามสถานภาพการคง
อยู่ของผู้เรียนเมื่อสิ้นภาคเรียนปลายปลาย 
    

จ านวนที่ผ่านการคัดเลือก 
จ านวนนิสิตที่คงอยู่เมื่อสิ้น ภาค
เรียนปลายและมีผลการเรียนเกิน 

2.00 
หมายเหตุ 

 
49 

 
40 

1. คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 2.00   
   จ านวน 2 คน 
2. ลาออก 2 คน 

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

มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียน
อย่างเพียงพอ 

หลักสูตรมีการหารือเกี่ยวกับการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีเพื่อติดตามความก้าวหน้าในการ
เรียน เช่น การลงทะเบียนเรียน และผลการเรียนเฉลี่ยสะสมของนิสิต และมีการใช้ระบบการติดตามภาระ
การเรียนของผู้เรียน นอกจากนี้มีการจัดช่วงเวลาให้นิสิตพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 2 ครั้ง หลักสูตร
มีการก าหนดภาระการเรียนในแต่ละภาคการศึกษาระหว่าง 9-21 หน่วยกิต  

 
เป้าหมายการจัดแผนการเรียนแต่ละภาคการศึกษา 
 ปี 1 เน้นวิชาพ้ืนฐาน ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ  
 ปี 2 ความรู้พื้นฐานทางภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน และ การแปล 
 ปี 3 เน้นที่วิชาบังคับท้ังทฤษฎี และปฏิบัติในหลักสูตร (ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะ) 
 ปี 4 เน้นรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาชีพ การฝึกงานและสหกิจศึกษา เพ่ือการประกอบ

อาชีพ        และการสมัครงานในอนาคต 
 
นอกจากนี้หลักสูตรยังมีโครงการนัดพบนิสิตที่มีผลการเรียนและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการพ้นสภาพ

การเป็นนิสิตโดยการให้ค าปรึกษา ค าแนะน า เพ่ือให้นิสิตสามารถใช้ชีวิตและศึกษาในมหาวิทยาลัยได้จนจบ
การศึกษา ในกรณีท่ีนิสิตมีความประสงค์ที่จะลาออก หรืออยู่ในสถานะพ้นสภาพการเป็นนิสิต หลักสูตรมี
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การพูดคุยและสัมภาษณ์เกี่ยวกับความประสงค์ และปัญหาต่างๆผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ในปี
การศึกษาท่ีผ่านมามีนิสิตที่ลงหน่วยกิตเกิน 21 หน่วยกิต จ านวน 4 คน โดยการวัดประเมินผลเป็นแบบ 
Audit  

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

มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมการประกวดแข่งขันของผู้เรียน และ
การบริการอ่ืน ๆ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และทักษะการประกอบอาชีพ 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการชั้นปี เพื่อท าหน้าที่ดูแล
พฤติกรรมด้านการเรียนและความประพฤติ โดยก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปีต้อดูแลนิสิตในที่
ปรึกษาตลอดระยะเวลา การจัดอาจารย์ที่ปรึกษานั้นจะจัดให้ชั้นปีละ 2-3 คน ดังนี้ 

 
ชั้นปี อาจารย์ท่ีปรึกษา 

นิสิตชั้นปีที่ 1 อาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ และ Mr. Steven Bodley 
นิสิตชั้นปีที่ 2 อาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา และ อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล 
นิสิตชั้นปีที่ 3 อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคท่ัง และ อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ 
นิสิตชั้นปีที่ 4 อาจารย์ ดร.ภาวดี ศรีสังข์  อาจารย์ชุติมา สถิตเสถียร และ Mr. Afonso Lemos 

 
 หลักสูตรก าหนดและวางแผนการจัดอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าชั้นปี โดยอาจารย์ที่ปรึกษา

จะท าหน้าที่ตั้งแต่รับเข้ามาศึกษาจนถึงส าเร็จการศึกษา จากนั้นเมื่อครบชั้นปีที่ 4 จะกลับมาเป็นอาจารย์ที่
ปรึกษาให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ในปีถัดไป นอกจากนี้ยังมีการก าหนดจ านวนชั่วโมงให้ค าปรึกษา (Office Hour)               
จ านวน 6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์      

 หลักสูตรมีการก าหนดแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตร ทั้งในระดับ สาขา คณะฯ มหาวิทยาลัย 
และด าเนินการติดตามจัดตามแผนที่วางไว้ ตามตารางด้านล่าง ดังนี้  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



110 
 

 
โครงการของสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  
ภาคเรียนที่ 1/ 2561  

 
ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

1 สนุกสุขใจไปกับภาษาอังกฤษ อาจารย์ ดร.ภาวดี ศรีสังข์ 

นักเรียน
ระดับประถม
ศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

2 EBC Practicum Talk and Share อาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 
นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษฯ ทุก
ชั้นปี 

3 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ศูนย์ฝึกลูกเรือการ
บินไทย 

อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ 
นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษฯ ชั้น
ปีที่ 4 

4 
บรรยายพิเศษด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
Special Talk on Sustainable Tourism 

อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง 

นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษฯ ชั้น
ปีที่ 4 

 

5 ปรับพื้นฐานการเขียน อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล 

นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษฯ ชั้น
ปีที่ 1 

 

6 Cultural Awareness through Films  อาจารย์ชุติมา สถิตย์เสถียร 
นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษฯ ทุก
ชั้นปี 

7 
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ การท่าอากาศยาน
แห่งประเทศไทย 

อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ 
นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษฯ ชั้น
ปีที่ 3 
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ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

8 ติวและจัดสอบโทอิค อาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 

นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษฯ ชั้น
ปีที่ 2 3 และ 4 
และนิสิตสาขาวิชา
อ่ืนที่สนใจ 

9 แนะแนวฝึกงานและสหกิจศึกษา อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล 
นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษฯ ชั้น
ปีที่ 3 

10 ภาษาไทยกับการแปล อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคท่ัง 
นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษฯ ชั้น
ปีที่ 2 

11 
ฝึกปฏิบัติภาคสนาม น าเที่ยว และพากษ์
ทัวร์ 

อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ 
นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษฯ ชั้น
ปีที่ 4 

 

ภาคเรียนที่ 2/ 2561 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

1 คุณธรรมน าความสุขสู่ชีวิต อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ 

นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษฯ ชั้นปี
ที่ 2 และ 3 และ
นิสิตที่สนใจ 

2 Pronunciation อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง 
นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษฯ ชั้นปี
ที่ 1 และ 2 

3 
นัดพบนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงในเรื่องการ
เรียนและพฤติกรรม 

อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล 
นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษฯ ทุก
ชั้นปี 
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ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ กลุ่มเป้าหมาย 

4 
อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการ
ช่วยเหลือทางด้านจิตวิทยาการปรึกษา 
(Counseling Psychology) 

อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ 
คณาจารย์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ 

5 EBC Career Path Guidance  อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล 
นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษฯ ชั้นปี
ที่ 3 

6 EBC Personality Training  อาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 
นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษฯ ชั้นปี
ที่ 3 และ 4 

7 
EBC ร่วมสืบสานต านานนาฏศิลป์และ
บทเพลงลูกทุ่งไทย 

อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง 
นิสิตและคณาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ 

8 
ศึกษาดูงานด้านการโรงแรมและ
มารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล 
(Hilton Pattaya) 

อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ 
นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษฯ ชั้นปี
ที่ 2 

9 
EBC on Campus Job Recruitment 
and Interview  

อาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 
นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษฯ ชั้นปี
ที่ 4 

10 

ศึกษาดูงานด้านการพัฒนาหลักสูตร
และประกันคุณภาพ โครงการจัดตั้ง
ภาควิชาอุตสหกรรมบริการและ
นวัตกรรมภาษา คณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง 
คณาจารย์สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษฯ 

11 
เสวนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืนจังหวัดจันทบุรี  

อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ 
นิสิตสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษฯ ชั้นปี
ที่ 4 
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8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being (5) 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การ
วิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรร่วมกันคณะฯมีการจัดสรรอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อ
การจัดการเรียนการสอน การวิจัย และซ่อมแซมปรับปรุงสื่ออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้การไม่ได้เพ่ือให้พร้อมและ
เพียงพอต่อการเรียนการสอนอยู่เสมอมีการใช้คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตช่วยในการจัดการ
เรียนการสอนด้วย software ต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดห้องเรียนและจ านวนห้องเรียนได้เหมาะสมกับ
สภาพวิชาเรียนและจ านวนนิสิต ส าหรับด้านสุขภาวะหลักสูตรร่วมกับคณะฯและวิทยาเขตจัดสรรห้อง
พยาบาลเพ่ือเป็นระบบสุขภาวะพ้ืนฐานขั้นต้นที่จ าเป็นให้แก่นิสิตก่อนส่งต่อไปยังหน่วยงานสาธารณสุข
ระดับอ่ืนๆ จึงส ารวจความต้องการของคณาจารย์ในการใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีจะสนับสนุนการเรียน
การสอนให้กับคณาจารย์และนิสิตในแต่ละปีการศึกษา โดยนิสิตเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ของคณาจารย์ และ นิสิตเสนอความต้องการให้ทางคณะฯ รับทราบ 

จ านวนสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ ส่วนใหญ่ เพียงพอต่อความต้องการ  เช่น ห้องเรียนและ
ห้องปฏิบัติการทางภาษาและอุปกรณ์ท่ีจ านวนเพียงพอรองรับการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยได้จัดบริการ
คอมพิวเตอร์ ให้นิสิตสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างอิสระในห้องสมุด และจัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
เพ่ือให้นิสิตสามารถเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ wifi ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีบริการ 
ฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น สื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการสนับสนุนสื่อส าหรับการค้นคว้าเอกสารจากแหล่งต่างๆ 

ในส่วนการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ วิทยาเขตจันทบุรีมีอาคาร
กิจกรรมนิสิตเพ่ือให้นิสิตสามารถใช้เป็นสถานที่ในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การติวหนังสือ การเตรียม
กิจกรรมโครงการ และวิทยาเขตฯ ได้เปิดโอกาสในนิสิตจัดตั้งและเข้าร่วมชมรมตามความสนใจเพ่ือให้นิสิต
ได้มีกิจกรรมท านอกเวลาเรียน นอกจากนี้วิทยาเขตฯ ยังมีสถานที่ออกก าลังกาย ได้แก่ สวนสาธารณะ สระ
ว่ายน้ า สนามฟุตบอล และโรงยิมเพ่ือให้นิสิตได้ท ากิจกรรมสันทนาการตามความสนใจของตน ทั้งนี้ในปี
การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยฯได้เพ่ิม ห้องออกก าลังกาย (Fitness Centre) เพ่ือส่งเสริมและสร้างความ
ตระหนักด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีในมหาวิทยาลัย โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนิสิตที่เข้า
รับบริการ และในแต่ละหอพักของวิทยาเขตฯ ยังมีห้อง common room ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น 
เครื่องปรับอากาศ ทีวี Internet เพ่ือให้นิสิตมีพ้ืนที่ในการอ่านหนังสือ พบปะพูดคุย ท ากิจกรรม และผ่อน
คลายนอกเวลาเรียน โดยมีผลการประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ระดับ 3.27 จากค่าเป้าหมาย 3.00 

ผลที่ได้จากการจัดบรรยากาศการเรียนรู้คือนิสิตมีสถานที่ในการท ากิจกรรมตามความสนใจของตน 
ทั้งในด้านการเรียนและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ทั้งในและนอกเวลาเรียน อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัย
มีการจัดเครือข่ายระบบInternet ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น  
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AUN - QA criterion 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 

 
Sub Criterion 9 

1. The physical resources to deliver the curriculum, including equipment, materials 
and information technology are sufficient. 
มีทรัพยากรทางด้านกายภาพอย่างเพียงพอ ได้แก่ อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. Equipment is up-to-date, readily available and effectively deployed. 
อุปกรณ์มีความทันสมัย พร้อมใช้ และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

3. Learning resources are selected, filtered, and synchronised with the objectives of 
the study programme. 
มีการคัดเลือก กลั่นกรอง และประสานการใช้ทรัพยากรการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4. A digital library is set up in keeping with progress in information and 
communication technology. 
มีห้องสมุดดิจิตอล เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสาร 

5. Information technology systems are set up to meet the needs of staff and 
students. 
มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนองความต้องการของบุคลากร และผู้เรียน  

6. The institution provides a highly accessible computer and network infrastructure 
that enables the campus community to fully exploit information technology for 
teaching, research, services and administration. 
สถาบันจัดให้มีคอมพิวเตอร์และโครงสร้างเครือข่ายพ้ืนฐานที่เข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้บุคลากร 
และผู้เรียนสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสอนวิจัย บริการ และ 
การบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

7. Environmental, health and safety standards and access for people with special 
needs are defined and implemented. 
มีการระบุและใช้มาตรฐานทางด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย ส าหรับบุคคลที่มี
ความต้องการพิเศษ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 9 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
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) 

 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
ทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

 (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

 
 
 
3 

 
 
 
3 

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

 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัย 
 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย  

 
3 

 
3 

9.3 The laboratories and equipment are adequate 
and updated to support education and research 
(1,2) 

 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

 
 
3 

 
 
3 

9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure 
 are adequate and updated to support education 
 and research (1,5,6) 
 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้าง
 พ้ืนฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและ
 ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

 
 
2 

 
 
3 

9.5  The standards for environment,  health and 
 safety; and access for people with special needs 
 are defined and implemented (7) 
 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และ 
 ความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มี 
 ความต้องการพิเศษ 

 
 
2 

 
 
3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
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ผลการด าเนินงาน   

ตารางการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
2559 3.76 
2560 3.73 
2561 3.27 

   
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) 
 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัยที่สนับสนุนการเรียนการสอน และ
การวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

หลักสูตรและคณะฯมีการวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องเรียน อุปกรณ์ 
สื่อวัสดุที่ใช้ในการเตรียมการสอน เพ่ือให้คณะได้จัดสรรทรัพยากรตามความเหมาะสม  โดยเฉพาะ
งบประมาณส าหรับหลักสูตรเพ่ือการจัดซื้อหนังสือและสื่อต่างๆ เพ่ือใช้ในการเตรียมสอนของอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  ผลที่ได้คือหลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอกับความต้องการในการเตรียมการ
สอน 

ทั้งนี้คณะฯได้จัดซื้อสื่อการสอนที่ตรงกับความต้องการของอาจารย์และนิสิต  ผลที่ได้คือสิ่ง
สนับสนุนการเรียนการสอนถูกใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังซ่อมแซมอุปกรณ์ที่สามารถซ่อมได้
เพ่ือช่วยประหยัดงบการใช้จ่ายของคณะฯ ท าให้สามารถน าเงินในส่วนนี้ไปใช้จ่ายในส่วนอ่ืนระดับคะแนน
ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เฉลี่ยอยู่ที่ 3.27 ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

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

  มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 
 
1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดของวิทยาเขต 
 จากข้อมูลสื่อสารสนเทศท่ีจัดหาเข้าห้องสมุดทั้งหมด ของปี พ.ศ. 2559 – 2560  มีจ านวน 4,681 
รายการ และส าหรับข้อมูลสื่อสารสนเทศที่จัดหาเข้าห้องสมุดทั้งหมด ทั้งหมด ของปี พ.ศ. 2561 มีจ านวน 
955 รายการ (ข้อมูลจากฝ่ายห้องสมุด โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยา
เขตจันทบุรี) ซึ่งอาจารย์ในวิทยาเขตร่วมกันพิจารณาเลือกสื่อเข้าห้องสมุด โดยในแต่ละหลักสูตรก็จะส่ง
ตัวแทนอาจารย์ร่วมคัดเลือกสื่อที่เหมาะสมต่อการพัฒนานิสิตในหลักสูตร 
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2. ด้านทรัพยากรของส านักหอสมุด บางแสน ชลบุรี 
 ห้องสมุดของวิทยาเขตอ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์และนิสิตในการบริการการยืมคืนหนังสือ
จากส านักหอสมุด บางแสน ชลบุรี เพ่ือให้อาจารย์และนิสิตใช้ประกอบกับการเรียนการสอน นอกจากนี้
ห้องสมุดยังจัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือให้อาจารย์และนิสิตสามารถศึกษา
และท าวิจัยได้ เช่น IEEE Explore เป็นต้น 
 ในส่วนของการเขาถึงฐานข้อมูลงานวิจัยอื่นๆที่จ าเป็น นอกเหนือจากฐานข้อมูลส านักหอสมุด บาง
แสน ชลบุรี หลักสูตรจะติดต่อกับส าหนักหอสมุดเพ่ือประสานงานต่อกับองค์กรที่ดูแลฐานข้อมูลนั้นๆเพ่ือ
การเข้าถึงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน 
 นอกจากนีห้ลักสูตร คณะ รวมกับวิทยาเขตมีการส ารวจความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเกี่ยวกับหนังสือ ต ารา วารสาร และเอกสารต่างๆ และจัดงบประมาณเพ่ือ
จัดซื้อเอกสารต าราเพ่ือปรับเปลี่ยนพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย รวมทั้งจัดสื่อทัศนูปกรณ์ และ
คอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานเพ่ือการท างาน และศึกษาค้นคว้าได้โดยสะดวกทั้งในห้องเรียนและห้องท างาน  
ผลที่ได้คือหลักสูตรมีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนระดับคะแนนผลการ
ประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 3.27 ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
 

ตารางการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

ปีการศึกษา คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย 
2559 3.76 
2560 3.73 
2561 3.67 
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9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 

and research (1,2) 
 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการ
วิจัย หลักสูตรและคณะฯได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทางภาษาเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ผลที่ได้คือ
หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการทางภาษารวม 3 ห้อง  ที่มีระบบเครื่องเสียงและสื่อที่เหมาะสมในการเรียนการ
สอน และวิจัย เหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนิสิตทั้งเรื่องจ านวน และขนาดของห้องเรียน 
รวมถึงสื่อการสอน มีการบ ารุงรักษาซ่อมแซมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ นอกจากนี้มีการ
จัดซื้อสื่อการสอนเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของอาจารย์และนิสิต ระดับคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 
3.67 และ 4.70 ตามล าดับถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
 
9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 

support education and research (1, 5, 6) 
  มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่าง
เพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 
  หลักสูตรและคณะฯ ร่วมกับวิทยาเขต ได้จัดเครือข่ายสนับสนุนการเรียนการสอนในบริเวณต่างๆ 
ทั้งท่ีอาคารเรียน ศูนย์กิจกรรม และหอพักนิสิต 

หลักสูตรและคณะฯมีการสอบถามถึงความต้องการของหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ    
มหาวิทยาลัยมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตและเครือข่ายทั่วบริเวณเพ่ือให้นิสิต
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก นอกจากนี้วิทยาเขตมีความร่วมมือกับภาคเอกชนในการขยายจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ตในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน ได้แก่ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 1 
อาคารเรียนรวม ศูนย์กิจกรรมนิสิต และหอพักนิสิต จากผลการส ารวจความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนและ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรพบว่าระดับคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ที่ 4.70 และ 4.12 ตามล าดับ ถือว่าอยู่
ในระดับน่าพอใจ  

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

 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้
ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 
 หลักสูตร คณะฯ และวิทยาเขต มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ นอกจากนีว้ิทยาเขตได้มีการจัด
สภาพแวดล้อมให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ เช่น ทางลาด และ มีการ
จัดสรรห้องพยาบาลที่มีพยาบาลประจ าทุกวันเพ่ือให้บริการแก่นิสิต รวมไปถึงห้องออกก าลังกายและสระ
ว่ายน้ า 
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สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย 
การจัดแยกขยะก่อนทิ้ง มีศูนย์กีฬา มี รปภ.  
 ห้องพยาบาล กล้องวงจรปิด 
  มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย 
  มีการจัดการให้ความรู้เกี่ยวกับ

การป้องกันอัคคีภัย 
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AUN - QA criterion 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 
 
Sub Criterion 10 

1. The curriculum is developed with inputs and feedback from academic staff, 
students, alumni and stakeholders from industry, government and professional 
organisations. 
ในการพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลและข้อมูลป้อนกลับจากบุคลากรสายวิชาการ ผู้เรียน ศิษย์เก่า  
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ และองค์กรวิชาชีพ  

2. The curriculum design and development process is established and it is 
periodically reviewed and evaluated. Enhancements are made to improve its 
efficiency and effectiveness. 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร มีการทบทวนและประเมินผลหลักสูตรเป็นระยะๆ 
รวมทั้ง มีการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาน าผลการประเมินมาปรับปรุงเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

3. The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment to the expected 
learning outcomes. 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

4. Research output is used to enhance teaching and learning. 
มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  

5. Quality of support services and facilities (at the library, laboratory, IT facility and 
student services) is subject to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

6. Feedback mechanisms to gather inputs and feedback from staff, students, alumni 
and employers are systematic and subjected to evaluation and enhancement. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ 
จากบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบและนายจ้างอย่างเป็นระบบ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as 

input to curriculum design and development (1) 
ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความ
ต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
เป็นปัจจัยน าเข้า 

 
 
3 

 
 

4 

10.2 The curriculum design and development 
process is established and subjected to 
evaluation and enhancement (2) 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรประเมิน
หลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

 
 
4 

 
 

4 

10.3 The teaching and learning processes and 
student assessment are continuously reviewed 
and evaluated to ensure their relevance and 
alignment (3) 
มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและ 
การประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้อง 
กับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
 
 
3 

 
 
 

4 

10.4 Research output is used to enhance teaching 
 and learning (4) 

มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  

 
3 

 
4 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและ 
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ  
สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการ
ผู้เรียน) 

 
 
 
3 

 
 
 

3 

10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are 
 systematic and subjected to evaluation and 
 enhancement (6) 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจาก
ปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
 
2 

 
 

3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 4 



122 
 

 
ผลการด าเนินงาน   

10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as input to curriculum design and 
development (1) 

 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยน าเข้า 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ช่องทางการรับความ

ต้องการ / ข้อมูล
ป้อนกลับ 

ตัวอย่างความต้องการที่
ได้รับ 

ตัวอย่างการพัฒนา
หลักสูตรจากข้อมูล

ป้อนกลับ 
นักเรียน/ผู้ปกครอง แบบส ารวจความ

ต้องการ เพจเฟสบุ๊ค 
กลุ่มไลน์  

รายวิชาที่ทันสมัย  
การประยุกต์กับการ
ประกอบอาชีพ 

P: ประชุมหารือและ
ก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาหลักสูตรจาก
ข้อมูลป้อนกลับ 
 
D: หลักสูตรมีการ
ปรับปรุงรายวิชาตาม
รอบการปรับปรุง
หลักสูตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
โดยน าข้อมูลป้อนกลับ
เป็นองค์ประกอบในการ
พิจารณา 
 
C: หลังจากท่ีหลักสูตร
ปรับปรุงถูกน ามาใช้ใน
ระยะหนึ่ง หลักสูตรมี
การประชุมหารือเพ่ือ
ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของการปรับปรุงต่างๆ 
 
A: น าผลการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพไปใช้
พิจารณาแก้ไขส่วนที่ยัง
ไม่สมบูรณ์ 
 

ศิษย์เก่า 

แบบส ารวจความ
ต้องการ เพจเฟสบุ๊ค 
กลุ่มไลน์  

รายวิชาที่ทันสมัย เช่น 
การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ การฟัง
ภาษาอังกฤษด้วยการ
ออกเสียงที่หลากลหาย 
 
การประยุกต์กับการ
ประกอบอาชีพ เช่น 
computer skills ที่ใช้
ในการท างาน ภาษาท่ี 3 
วิชาเลือกที่หลากหลาย
และเฉพาะทางมากข้ึน 
และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

ผู้ใช้บัณฑิต แบบส ารวจความพึง
พอใจ 

ทักษะด้านภาษา 
สนับสนุนการจัดสอบ 
TOEIC 

นิสิตปัจจุบัน 

แบบส ารวจความ
ต้องการ เพจเฟสบุ๊ค 
กลุ่มไลน์  

รายวิชาที่ทันสมัย เช่น 
การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ การฟัง
ภาษาอังกฤษด้วยการ
ออกเสียงที่หลากลหาย 
 
การประยุกต์กับการ
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ประกอบอาชีพ เช่น 
computer skills ที่ใช้
ในการท างาน ภาษาท่ี 3 
วิชาเลือกที่หลากหลาย
และเฉพาะทางมากข้ึน 
และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

อาจารย์มหาวิทยาลัย การประชุมภายใน
หลักสูตร 

เพ่ิมวิชาทางธุรกิจ ภาษา
ที่ 3 อาจารย์
ชาวต่างชาติเจ้าของ
ภาษาท่ีใช้ภาษาอังกฤษ
ที่หลากหลายและองค์
ความรู้ด้านธุรกิจ เพ่ิม
วิชาที่มีการเรียนรู้จาก
หน้างานจริงให้มากข้ึน 
 

 
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement (2) 

มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร รอบการ
ปรับหลักสูตร ปรับใหญ่ ทุกๆ 5 ปี ปรับย่อยทุกๆ 2 ปี ระบบกลไกดังนี้ 

 ในปีการศึกษา 2561 หลักสูตรเริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 ตามรอบที่
มหาวิทยาลัยก าหนด และมีการปรับหลักสูตรย่อยทุกๆ 2 ปี โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 
1. ส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักเรียน ม.ปลาย นิสิตปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรผู้ใช้บัณฑิต) 
2. ตั้งกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร โดยมีทั้งกรรมการภายใน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
3. ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามแบบฟอร์มและข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยร่วมกับงานหลักสูตรและ   
   พัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 
4. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามวาระต่างๆ เช่น รายวิชาในหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การ 
   ประเมินผลนิสิต ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
4. เข้าประชุมกลั่นกรองหลักสูตรกับคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
5. เข้าประชุมกลั่นกรองหลักสูตรกับสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้หลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อปี พ.ศ. 2560 ซ่ึงสภาวิชาการให้ความเห็นชอบ
หลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 6/2561 วันที่ 26 มิ.ย. 2561 และสภามหาวิทยาลัยให้ความเห็นชอบในการ
ประชุมครั้งที่ 14/2561  วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 
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10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment (3) 

มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2556 
 - ก่อนเรียน : มีการจัดท า มคอ.3 โดยมีการปรับปรุงจาก มคอ.5 ของรายวิชาเดิม ตามผลการ
เรียนรู้ที่   
                    คาดหวังของหลักสูตร  
  1. มีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  
  2. ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือแสวงหาและเพ่ิมพูนความรู้ 
  3. มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้น าและผู้ร่วมพัฒนาสังคมและ 
              ประเทศชาติ ระบุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
 โดยรายวิชาที่มีการทวนสอบมีดังต่อไปนี้  
  1. หลักการอ่าน 
  2. การน าเสนอทางธุรกิจ 
  3. การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ทางธุรกิจ 
  4. ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาต่อรอง 
  5. ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชุมทางธุรกิจ 
  6. การแปลทางธุรกิจ 
  7. โครงสร้างและความหมายภาษาอังกฤษ 
- หลังเรียน : มีการจัดท า มคอ.5 และมีการทวนสอบรายวิชาในแง่ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ได้ 
- เมื่อสิ้นปีการศึกษาก็มีการสรุป มคอ.7 
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561 
- ก่อนเรียน : มีการจัดท า มคอ.3 โดยมีการปรับปรุงจาก มคอ.5 ของรายวิชาเดิม ตามผลการเรียนรู้ที่ 
                คาดหวังของหลักสูตร  
  1. มีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ  
  2. มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือแสวงหาและเพ่ิมพูนความรู้ (lifelong 
learning) 
  3. มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้น าและผู้ร่วมพัฒนาสังคมและ 
              ประเทศชาติ  
  4. มีความสามารถประยุกต์สื่อและเทคโนโลยี การวิเคราะห์ข้อมูล กับการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ 
     ทางธุรกิจ 
  5. มีบุคลิกภาพดี เหมาะสม มีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีมนุษย
สัมพันธ์ดี  
     สามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนในองค์การ และสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา 
  6. มีความเข้าใจวัฒนธรรมของกลุ่มผู้ที่ใช้ภาษาอังกฤษในองค์การธุรกิจที่หลากหลาย  
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 โดยรายวิชาที่มีการทวนสอบมีดังต่อไปนี้  
  1. หลักการอ่าน 
  2. ภาษาอังกฤษส าหรับการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
  3. ภาษาอังกฤษส าหรับงานส านักงาน 
 
 - หลังเรียน : มีการจัดท า มคอ.5 และมีการทวนสอบรายวิชาในแง่ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังที่ได้ 
 - เมื่อสิ้นปีการศึกษาก็มีการสรุป มคอ.7 
 

10.4 Research output is used to enhance teaching and learning (4) 
มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  
 - ประเด็นผลการวิจัยคนอ่ืน  

วิชาหลักการแปลใช้วิธีการอภิปราย และวิเคราะห์ผลงานวิจัยร่วมกันในชั้นเรียน และ
น ามาใช้ในการแปลบทความภาษาไทย-อังกฤษ-ไทย 

 
 - ประเด็นผลการวิจัยในสาขา ช่วง 5 ปี ย้อนหลัง  
 

โครงการวิจัย การเรียนการสอนรายวิชา และหรือโครงงาน
นักศึกษา 

Impacts of inferential skills on reading 
comprehension in Thai (L1) and English 
(L2) 

282371  Analytical and Critical Reading in 
Business การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ทาง
ธุรกิจ 
282324  Reading and Summary การอ่าน
และการย่อความ 

การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการค้า
ชายแดนไทย-กัมพูชา หลังเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน (กรณีศึกษาจุดผ่านแดนถาวร
สามจังหวัดภาคตะวันออก : สระแก้ว จันทบุรี 
ตราด) 
 

270113 อาเซียนศึกษา 
282472 ภาษาอังกฤษเพ่ือการค้าและ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการออก
เสียงภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ 
 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  (เช่น ห้องสมุด 
ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

 
 

ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 
สิ่งสนับสนุนด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
การบริการผู้เรียน 

ส ารวจและสอบถาม
ความต้องการ หลักสูตรชี้แจง

ความต้องการ
เกี่ยวกับหนังสือ 

และสั่งซื้อหนังสือ
เพ่ิมเติมที่เก่ียวข้อง

กับสื่อการเรียน
การสอนและวิชา
ด้านภาษาอังกฤษ 

หลักสูตรจัด
ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษา จ านวน 3 

ห้องและได้ส ารวจ
คุณภาพอุปกรณ์

ภายใน
ห้องปฏิบัติการโดย
การสอบถามไปยัง
ผู้เรียนผ่านอาจารย์

ประจ ารายวิชา 

หลักสูตรจัดหา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่พร้อมใช้งานให้กับ
นิสิต เช่น ความเร็ว
ของอินเตอร์เน็ต 

จ านวนคอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอ  

หลักสูตรมีการ
สอบถามไปยัง

อาจารย์ผู้สอนใน
รายวิชาต่างๆเพ่ือ

ส ารวจความ
ต้องการเกี่ยวกับ
การให้ค าปรึกษา
ด้านการเรียน 

เปรียบเทียบสิ่งที่มีอยู่ 
และจัดหา 

ข้อมูลสื่อ
สารสนเทศที่จัดหา

เข้าห้องสมุด
ทั้งหมด ของปี 
พ.ศ. 2559 – 

2560  มีจ านวน 
4,681 รายการ 

และส าหรับข้อมูล
สื่อสารสนเทศท่ี

จัดหาเข้าห้องสมุด
ทั้งหมด ทั้งหมด 

ของปี พ.ศ. 2561 
มีจ านวน 955 

รายการ   

  

หลักสูตรก าหนด
จ านวนชั่วโมง 

Office Hour 6 
ชั่วโมงต่อสปดาห์ 

ประเมินผล 

 
อุปกรณ์ต่างๆที่อยู่
ในห้องพร้อมใช้

งาน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
อยู่ในสภาพพร้อมใช้

งาน 

นิสิตสามารถเข้า
พบอาจารย์ได้ตาม 
Office Hour หรือ
หากมีเรื่องเร่งด่วน 

สามารถติดต่อ
อาจารย์ได้ทาง 

ไลน์ หรือโทรศัพท์ 
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ปรับปรุงเพิ่มเติม 

 

หลักสูตรมีการแจ้ง
การปรับปรุงสภาพ
เครื่องปรับอากาศ 

ฝ้าเพดานใน
ห้องปฏิบัติการและ

เครื่องเสียง 
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ผลการประเมิน ปีการศึกษา 59 60 เทียบกับ 61 (นิสิต) 
 

หัวข้อการประเมิน 2559 2560 2561 
1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการ
เรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน  

3.95 3.82 3.66 

2. ห้องเรียน มีจ านวนที่นั่งเพียงพอ 
สะดวกส าหรับการเรียน 

4.1 3.91 3.85 

3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มี
คุณภาพดี และมีความปลอดภัย 

3.89 3.78 3.64 

4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอ
ต่อการเรียน 

3.94 3.83 3.76 

5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร 
ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่
เพียงพอ และเหมาะสม 

3.77 3.73 3.71 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความ
เพียงพอ 

3.67 3.65 3.68 

7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม 
เพียงพอต่อการใช้งาน 

3.4 3.52 3.51 

8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตสะดวก
และเหมาะสม 

3.75 3.75 3.70 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท า
วิจัย เช่น ทุนอุดหนุนการค้นคว้า
อิสระ การท าวิทยานิพนธ์ / ดุษฎี
นิพนธ์ ค่าวัสดุและสารเคมี ค่า
เดินทาง เป็นต้น 

3.64 3.68 3.58 

10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่
ห้องเรียน) เพ่ือให้นิสิตเข้าใช้ได้
สะดวกในการท าวิจัย 

3.64 3.67 3.64 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่
จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 

3.66 3.69 3.68 

ค่าเฉลี่ย 3.76 3.73 3.67 
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ผลการประเมิน ปีการศึกษา 59 60 เทียบกับ 61 (อาจารย์) 
 

หัวข้อการประเมิน 2559 2560 2561 
1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการ
เรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน  

4 4.16 3.85 

2. ห้องเรียน มีจ านวนที่นั่งเพียงพอ 
สะดวกส าหรับการเรียน 

4 3.83 4.14 

3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มี
คุณภาพดี และมีความปลอดภัย 

4 3.83 4.00 

4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอ
ต่อการเรียน 

3 4.16 4.28 

5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร 
ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่
เพียงพอ และเหมาะสม 

3 2.83 4.14 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความ
เพียงพอ 

4 3.33 4.14 

7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม 
เพียงพอต่อการใช้งาน 

4 3 3.57 

8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตสะดวก
และเหมาะสม 

4 4.16 4.28 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท า
วิจัย เช่น ทุนอุดหนุนการค้นคว้า
อิสระ การท าวิทยานิพนธ์ / ดุษฎี
นิพนธ์ ค่าวัสดุและสารเคมี ค่า
เดินทาง เป็นต้น 

4 4.33 4.28 

10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่
ห้องเรียน) เพ่ือให้นิสิตเข้าใช้ได้
สะดวกในการท าวิจัย 

3 3.33 4.14 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่
จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 

4 3.83 4.00 

ค่าเฉลี่ย 3.72 3.71 4.70 
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10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to evaluation 
and enhancement (6) 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ช่องทางการรับความ

ต้องการ / ข้อมูล
ป้อนกลับ 

ตัวอย่างความต้องการที่
ได้รับ 

ตัวอย่างการพัฒนา
หลักสูตรจากข้อมูล

ป้อนกลับ 
นักเรียน/ผู้ปกครอง แบบส ารวจความ

ต้องการ เพจเฟสบุ๊ค 
กลุ่มไลน์  

รายวิชาที่ทันสมัย  
การประยุกต์กับการ
ประกอบอาชีพ 

P: ประชุมหารือและ
ก าหนดเป้าหมายการ
พัฒนาหลักสูตรจาก
ข้อมูลป้อนกลับ 
 
D: หลักสูตรมีการ
ปรับปรุงรายวิชาตาม
รอบการปรับปรุง
หลักสูตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
โดยน าข้อมูลป้อนกลับ
เป็นองค์ประกอบในการ
พิจารณา 
 
C: หลังจากท่ีหลักสูตร
ปรับปรุงถูกน ามาใช้ใน
ระยะหนึ่ง หลักสูตรมี
การประชุมหารือเพ่ือ
ตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของการปรับปรุงต่างๆ 
 
A: น าผลการตรวจสอบ
ประสิทธิภาพไปใช้
พิจารณาแก้ไขส่วนที่ยัง
ไม่สมบูรณ์ 
 

ศิษย์เก่า 

แบบส ารวจความ
ต้องการ เพจเฟสบุ๊ค 
กลุ่มไลน์  

รายวิชาที่ทันสมัย เช่น 
การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ การฟัง
ภาษาอังกฤษด้วยการ
ออกเสียงที่หลากลหาย 
 
การประยุกต์กับการ
ประกอบอาชีพ เช่น 
computer skills ที่ใช้
ในการท างาน ภาษาท่ี 3 
วิชาเลือกที่หลากหลาย
และเฉพาะทางมากข้ึน 
และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

ผู้ใช้บัณฑิต แบบส ารวจความพึง
พอใจ 

ทักษะด้านภาษา 
สนับสนุนการจัดสอบ 
TOEIC 

นิสิตปัจจุบัน 

แบบส ารวจความ
ต้องการ เพจเฟสบุ๊ค 
กลุ่มไลน์  

รายวิชาที่ทันสมัย เช่น 
การออกเสียง
ภาษาอังกฤษ การฟัง
ภาษาอังกฤษด้วยการ
ออกเสียงที่หลากลหาย 
 
การประยุกต์กับการ
ประกอบอาชีพ เช่น 
computer skills ที่ใช้
ในการท างาน ภาษาท่ี 3 
วิชาเลือกที่หลากหลาย
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และเฉพาะทางมากข้ึน 
และกิจกรรมเสริม
หลักสูตร 

อาจารย์มหาวิทยาลัย การประชุมภายใน
หลักสูตร 

เพ่ิมวิชาทางธุรกิจ ภาษา
ที่ 3 อาจารย์
ชาวต่างชาติเจ้าของ
ภาษาท่ีใช้ภาษาอังกฤษ
ที่หลากหลายและองค์
ความรู้ด้านธุรกิจ เพ่ิม
วิชาที่มีการเรียนรู้จาก
หน้างานจริงให้มากข้ึน 
 

 
ผลการประเมินการปรับปรุงคุณภาพท่ีรวบรวมปัจจัยน าเข้า 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ตัวอย่างการพัฒนา
หลักสูตรจากข้อมูล

ป้อนกลับ 

ช่องทางการรับผล
การประเมิน 

ผลการประเมิน 
แผนการ

ปรับปรุงแก้ไข 

นักเรียน/ผู้ปกครอง หลักสูตรปรับปรุง
เนื้อหาและข้อมูล
เพจเฟสบุ๊ค 
และไลน์ ให้
ทันสมัย 

เพจเฟสบุ๊ค ไลน์ นักเรียนและ
ผู้ปกครองมีความ
พึงพอใจด้าน
เนื้อหาเพจเฟสบุ๊ค
และไลน์ 

P: ประชุมหารือ
และก าหนด
เป้าหมายการ
พัฒนาหลักสูตร
จากข้อมูล
ป้อนกลับ 
 
D: หลักสูตรมี
การปรับปรุง
รายวิชาตาม
รอบการ
ปรับปรุง
หลักสูตร 
(หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 
2561) โดยน า
ข้อมูลป้อนกลับ
เป็น
องค์ประกอบใน
การพิจารณา 
และจัดท าเพจ
เฟสบุ๊คและไลน์ 

ศิษย์เก่า สร้างเพจเฟสบุ๊ค 
และไลน์ 

แบบส ารวจความ
ต้องการ เพจ
เฟสบุ๊ค กลุ่มไลน์  

ศิษย์เก่ามีความพึง
พอใจที่หลักสูตรมี
เพจเฟสบุ๊ค
และไลน์ 

ผู้ใช้บัณฑิต หลักสูตรสนับสนุน
การจัดการการสอบ 
TOEIC 

แบบสอบถาม
ความพึงพอใจผู้ใช้
บัณฑิต 

ผลประเมินความ
พึงพอใจด้านทักษะ
ทางภาษาอังกฤษดี
ขึ้น 

นิสิตปัจจุบัน สร้างเพจเฟสบุ๊ค 
และไลน์ 

แบบส ารวจความ
ต้องการ เพจ
เฟสบุ๊ค กลุ่มไลน์  

ศิษย์เก่ามีความพึง
พอใจที่หลักสูตรมี
เพจเฟสบุ๊ค
และไลน์ 

อาจารย์
มหาวิทยาลัย 

น าข้อมูลจากการ
ประชุมหลักสูตรมา
พัฒนาการเรียน
การสอนและพัฒนา
หลักสูตร 

รายงานการ
ประชุมหลักสูตร 

มีวิชาทางธุรกิจ 
ภาษาท่ี 3 และ
อาจารย์
ชาวต่างชาติ
เจ้าของภาษาท่ีใช้
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ภาษาอังกฤษที่
หลากหลายและ/
หรือมีองค์ความรู้
ด้านธุรกิจเพ่ิมขึ้น  

 
C: หลังจากท่ี
หลักสูตร
ปรับปรุง เพจ
เฟสบุ๊ค และไลน์
ถูกน ามาใช้ใน
ระยะหนึ่ง 
หลักสูตรมีการ
ประชุมหารือ
เพ่ือตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ
ของการ
ปรับปรุงต่างๆ 
 
A: น าผลการ
ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพไป
ใช้พิจารณา
แก้ไขส่วนที่ยังไม่
สมบูรณ์ 
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AUN - QA criterion 11 ผลผลิต (Output) 
 
Sub Criterion 11 

1. The quality of the graduates (such as pass rates, dropout rates, average time to 
graduate, employability, etc.) is established, monitored and benchmarked; and the 
programme should achieve the expected learning outcomes and satisfy the needs 
of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานคุณภาพบัณฑิต (เช่น อัตราการสอบผ่าน 
อัตราการตกออก ระยะเวลาในการศึกษา การได้งานท า ฯลฯ) หลักสูตรควรบรรลุผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังและตอบสนองความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

2. Research activities carried out by students are established, monitored and 
benchmarked; and they should meet the needs of the stakeholders. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานกิจกรรมงานวิจัยของผู้เรียน และควร
ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

3. Satisfaction levels of staff, students, alumni, employers, etc. are established, 
monitored and benchmarked; and that they are satisfied with the quality of the 
programme and its graduates. 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของบุคลากร ผู้เรียน 
ศิษย์เก่า นายจ้าง  ผู้ใช้บัณฑิต ฯลฯ ด้วยคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพบัณฑิต 

 
ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2560 2561 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 

 
 
1 

 
 
2 

11.2 The average time to graduate is established, 
monitored and benchmarked for improvement (1) 
มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระยะเวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

 
1 

 
2 

11.3 Employability of graduates is established, 
monitored and benchmarked for improvement (1) 

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การได้งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

 

 
 
1 
 
 
 

 
 
2 
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11.4 The types and quantity of research activities by 
 students are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (2) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ  

 
 
1 

 
 
2 

11.5 The satisfaction levels of stakeholders are 
 established, monitored and benchmarked for 
 improvement (3) 

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

 
 
1 

 
 
2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 1 2 
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ตารางข้อมูลผลงานของผู้เรียน และผู้ส าเร็จการศึกษา 

นิยาม "ผลงานของผู้เรียน" หมายถึง ผลงานวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ สิ่งประดิษฐ์ ผลงานที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรม ที่สอดคล้องกับสาขานั้น ๆ หรือ Program 
Outcome ตามบริบทของหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา 

ที่ 

ชื่อ-นามสกุล 
นิสิต/ผู้ส าเร็จ

การศึกษา 

ระดับหลักสตูร 

อาจารย์ที่
ปรึกษา/นักวิจัย
ที่ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน ประเภท 
แหล่งเผยแพร ่

ชื่อแหล่ง
เผยแพร ่

วัน/เดือน/ปี 
ที่เผยแพร ่

การบูรณาการกบัศาสตรท์ี่ส าคัญ ๗ ศาสตร ์
หมายเหต ุ

ตร ี โท เอก 

วารสาร 

ท่ี
ประ
ชุม
วิชา
การ 

อื่นๆ  
(ระบุ

ประเภท
อื่นๆ) 

ทาง
ทะเล 

ผู้สูงอาย ุ การ 
ศึกษา 

แรงงาน 
และการ
ท างาน 

ภาษา 
ตะวัน
ออก 

โลจิส 
ติกส ์

ภาค
ตะวัน
ออก 

ไม่
เกี่ยว
ข้อง 

                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      
                      

รวม                     
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ผลการด าเนินงาน   

 ตารางเปรียบเทียบอัตราการรับเข้า ตกออก ภาวะการได้งานท า ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  
ของนิสิต/บัณฑิต 

รหัสแรกเข้า 

อัตราการรับเข้า 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือุตสา
หกรรมการบริการ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 

2560 - หลักสูตรประชุมวางแผนและ
ก าหนดอัตราการรับเข้าท่ีจะใช้
เทียบเคียงมาตรฐาน 

2561 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เทียบเคียงมาตรฐาน 

หลักสูตรเข้าศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนาหลักสูตรและการประกัน
คุณภาพ ระบุประเด็นด้านการ
เทียบเคียงมาตรฐานระหว่าง
สถาบัน 

 

รหัสแรกเข้า 

อัตราการตกออก 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือุตสา
หกรรมการบริการ คณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 

2560 - หลักสูตรประชุมวางแผนและ
ก าหนดอัตราการรับเข้าท่ีจะใช้
เทียบเคียงมาตรฐาน 

2561 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เทียบเคียงมาตรฐาน 

หลักสูตรเข้าศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนาหลักสูตรและการประกัน
คุณภาพ ระบุประเด็นด้านการ
เทียบเคียงมาตรฐานระหว่าง
สถาบัน 



137 
 

 

รหัสแรกเข้า 

ภาวะการมงีานท า 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
อุตสาหกรรมการบริการ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ คณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 

2560 - หลักสูตรประชุมวางแผนและ
ก าหนดอัตราการรับเข้าท่ีจะใช้
เทียบเคียงมาตรฐาน 

2561 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เทียบเคียงมาตรฐาน 

หลักสูตรเข้าศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนาหลักสูตรและการประกัน
คุณภาพ ระบุประเด็นด้านการ
เทียบเคียงมาตรฐานระหว่าง
สถาบัน 

 
 

รหัสแรกเข้า 

ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ

อุตสาหกรรมการบริการ คณะ
ศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยา
เขตก าแพงแสน 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ คณะ

วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต

จันทบุรี 
2560 - หลักสูตรประชุมวางแผนและ

ก าหนดอัตราการรับเข้าท่ีจะใช้
เทียบเคียงมาตรฐาน 

2561 อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อ
เทียบเคียงมาตรฐาน 

หลักสูตรเข้าศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนาหลักสูตรและการประกัน
คุณภาพ ระบุประเด็นด้านการ
เทียบเคียงมาตรฐานระหว่าง
สถาบัน 
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11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked for 
improvement (1) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือ
การปรับปรุงคุณภาพ 

ตารางข้อมูลจ านวนนิสิตในแต่ละชั้นปี (ใช้ได้กับหลักสูตรในทุกระดับการศึกษา) 

รหัส 
แรกเข้า 

นิสิต 

รวม ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 > ปี 4 
ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

ภาค
ต้น 

ภาค
ปลาย 

2559 64 61 52 51 51 51     51 
2560 60 41 41 39       39 
2561 46 43         43 

 
หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 

2. ในช่องรวม ให้นับจ านวนนิสิตเฉพาะภาคปลาย ของทุกปีการศึกษามาบวกกัน 
 

ตารางข้อมูลอัตราการสอบผ่านตามแผนการศึกษาแต่ละชั้นปี ประจ าปีการศึกษา 2559 2560 และ 2561 

รหัสแรกเข้า ชั้นปี 
จ านวนนิสิตเม่ือ
ต้นปีการศึกษา 

จ านวนนิสิตเม่ือ
สิ้นปีการศึกษา 

ร้อยละของนิสิตที่
สอบผ่านตามแผน
ก าหนดการศึกษา 

2559 3 51 51 100 
2560 2 41 39 100 
2561 1 46 43 93.48 

 
11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement (1) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระยะเวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุง
คุณภาพ 

ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 
 2559 2560 และ 2561 

 
รหัส 

แรกเข้า 
จ านวนที่

ลงทะเบียน 
จ านวนนิสิตที่จบภายในระยะเวลา จ านวนนิสิตที่พ้นสภาพแต่ละชั้นปี 
< 4 ปี 4 ปี > 4 ปี 1 2 3 4 เป็นต้นไป 

2558 37  35    2  
2559 53     2   
2560 60    19    
2561 53    12    
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11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement (1) 
 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 
  

หัวข้อแบบประเมิน 2557 2558 2559 2560 2561 
จ านวนผู้ตอบแบบสอบถาม 7     
จ านวนการได้งานท าตรงสาขา 5     
จ านวนการได้งานท าไม่ตรง
สาขา 

0     

จ านวนผู้ท างานก่อนจบ 0     
จ านวนผู้เกณฑ์ทหาร 1     
เงินเดือนของผู้ส าเร็จการศึกษา 19,367     
ร้อยละของผู้ท าอาชีพอิสระ 
ภายใน 1 ปี 

0     

 
หลักสูตรฯเพิ่งมีบัณฑิตเพียง 1 รุ่นจึงต้องรอข้อมูลของบัณฑิตปีการศึกษา 2562 ในการเทียบเคียง
มาตรฐานการได้งานท าเพ่ือปรับปรุงคุณภาพ 
 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, monitored 
and benchmarked for improvement (2) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือ
การปรับปรุงคุณภาพ 

 
 ปี 2560  
ประเภทโครงงาน/งานวิจัย 

ล าดับ ชื่อโครงงาน ชื่อนิสิต อาจารย์ที่ปรึกษา 
ได้รับการตีพิมพ์

เผยแพร่ 
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ประเภทโครงงานสหกิจ 

ล าดับ ชื่อโครงงาน ชื่อนิสิต 
อาจารย์ที่
ปรึกษา 

ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ 

ระดับความพึง
พอใจของ

ผู้ประกอบการ 
1. Method and 

Knowledge of 
cosmetic Import in 
Thailand 

น.ส.พิริญา มาก
อ าไพ 

อาจารย์
ศตวรรษ ไชย
สิทธิ์ 
 
อาจารย์ภาณุ
พงศ์ ศีลสังวรณ์ 

 มีความพึง
พอใจมาก 
(เฉลี่ย 4.5) 

2. E-Book Sharing in 
Global UGRAD 
Experience  

นายกิตติ วงษ์
กระสัน 

อาจารย์ธนนท์
รัฐ นาคท่ัง 
 
อาจารย์ 
STEVEN 
BODLEY 

 มีความพึง
พอใจมาก 
(เฉลี่ย 4.5) 

3.  Service 
Communication 
Manual  

นางสาวธัญธารยี์ 
สุนทรพิสิทธ์ิ 

อาจารย์ธนนท์
รัฐ นาคท่ัง 
 
อาจารย์ 
STEVEN 
BODLEY 

 มีความพึง
พอใจมาก 
(เฉลี่ย 4.5) 

4.  The Menu Dictionary: 
All International 
Branches’ Menus by 
Greyhound Café  

นางสาวศุทธิ
ลักษณ์  
ขุนภักดี 

ดร. ภาวดี ศรี
สังข ์
 
อาจารย์ชุติมา 
สถิตย์เสถียร 

 มีความพึง
พอใจมาก 
(เฉลี่ย 4.5) 

5.  The Elephant Camp 
Business in Thailand 

นายศาตราวุฒิ 
ทัศนาพร 

อาจารย์สุทธิ
รักษ์ สุวรรณกุล 
และอาจารย์
ชนาภา 
ตรีวรรณกุล 

 มีความพึง
พอใจมาก 
(เฉลี่ย 4.5) 
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11.5 The satisfaction levels of stakeholders are established, monitored and benchmarked 
for improvement (3) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 
ผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
 
 

ผลการ
เรียนรู้ 

 

 
 
 

คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

บัณฑิต (ความคาดหวัง) 
ของผู้ใช้บัณฑิต 

 
ความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  

 
 

 
ค่าเป้าหมาย  

ปีการศึกษา 
2560 
 

ปีการศึกษา 
2561  

ปีการศึกษา 
2560 
 

ปีการศึกษา 
2561 
 

1. คุณธรรม 
จริยธรรม 

- ความตรงต่อเวลา 
- ความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและผู้อื่น 

5 4.52 3.5 3.5 

2. ความรู้ - ด้านการพูด
ภาษาอังกฤษ 
- ด้านการฟัง
ภาษาอังกฤษ 
- ด้านการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 
- ด้านการเขียน
ภาษาอังกฤษ 
- ด้านการแปล 
- ความเข้าใจใน
วัฒนธรรมข้ามชาติ 
- ความสามารถในการ
ใช้โปรแกรม 
  คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 

4.33 4.26 3.5 3.5 

3. ทักษะทาง
ปัญญา 

- ความสามารถในการ
ประยุกต์ทักษะ 
  ความรู้ทาง
ภาษาอังกฤษกับการ
ท างานใน 
  ภาพรวม 
- ความสามารถในการ
น าเสนอต่อที่สาธารณะ 
- มีการใฝ่หาความรู้
เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 

4.66 4.05 3.5 3.5 
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- มีความคิดสร้างสรรค์
ในการท างาน 
- ความสามารถในการ
แก้ไขปัญหางานที่ได้รับ 
  มอบหมาย 
- ความสามารถในการ
ท างานอย่างมีระบบ
และ 
  มีประสิทธิภาพ 

4. ทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

- มีจิตสาธารณะ 
ค านึงถึงประโยชน์
ส่วนรวม 
- เป็นผู้มีสัมมาคารวะ 
ปฏิบัติตนในทางที่   
  เหมาะสมตาม
มารยาทในสังคม 
- ความรับผิดชอบต่อ
งานที่ได้รับมอบหมาย 
- ความสามารถในการ
ปรับตัวและท างาน  
  ร่วมกับผู้อ่ืน 

5 4.28 3.5 3.5 

5. ทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี 

- ความสามารถในการ
วิเคราะห์ทางเลือกและ  
  ผลกระทบจาก
ทางเลือกเพ่ือประยุกต์
กับ 
  สถานการณ์ต่างๆได้ 
- ความสามารถในการ
วิเคราะห์ตัวเลขและ    
  ตีความข้อมูลได้ 

4 4.44 3.5 3.5 

 
คะแนนเฉลี่ย 

                                                              

 
4.6 

 
4.31 

 
3.5 

 
3.5 
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ผลการประเมิน ปีการศึกษา 59 60 เทียบกับ 61 (นิสิต) 
 

หัวข้อการประเมิน 59 60 61 
1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการ
เรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน  

3.95 3.82 3.66 

2. ห้องเรียน มีจ านวนที่นั่งเพียงพอ 
สะดวกส าหรับการเรียน 

4.1 3.91 3.85 

3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มี
คุณภาพดี และมีความปลอดภัย 

3.89 3.78 3.64 

4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอ
ต่อการเรียน 

3.94 3.83 3.76 

5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร 
ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่
เพียงพอ และเหมาะสม 

3.77 3.73 3.71 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความ
เพียงพอ 

3.67 3.65 3.68 

7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม 
เพียงพอต่อการใช้งาน 

3.4 3.52 3.51 

8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตสะดวก
และเหมาะสม 

3.75 3.75 3.70 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท า
วิจัย เช่น ทุนอุดหนุนการค้นคว้า
อิสระ การท าวิทยานิพนธ์ / ดุษฎี
นิพนธ์ ค่าวัสดุและสารเคมี ค่า
เดินทาง เป็นต้น 

3.64 3.68 3.58 

10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่
ห้องเรียน) เพ่ือให้นิสิตเข้าใช้ได้
สะดวกในการท าวิจัย 

3.64 3.67 3.64 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่
จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 

3.66 3.69 3.68 

ค่าเฉลี่ย 3.76 3.73 3.67 
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ผลการประเมิน ปีการศึกษา 59 60 เทียบกับ 61 (อาจารย์) 
 

หัวข้อการประเมิน 59 60 61 
1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อการ
เรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้งาน 

4 4.16 3.85 

2. ห้องเรียน มีจ านวนที่นั่งเพียงพอ 
สะดวกส าหรับการเรียน 

4 3.83 4.14 

3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มี
คุณภาพดี และมีความปลอดภัย 

4 3.83 4.00 

4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวนเพียงพอ
ต่อการเรียน 

3 4.16 4.28 

5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร 
ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่
เพียงพอ และเหมาะสม 

3 2.83 4.14 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับสืบค้น
ข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมีความ
เพียงพอ 

4 3.33 4.14 

7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเหมาะสม 
เพียงพอต่อการใช้งาน 

4 3 3.57 

8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิตสะดวก
และเหมาะสม 

4 4.16 4.28 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือท า
วิจัย เช่น ทุนอุดหนุนการค้นคว้า
อิสระ การท าวิทยานิพนธ์ / ดุษฎี
นิพนธ์ ค่าวัสดุและสารเคมี ค่า
เดินทาง เป็นต้น 

4 4.33 4.28 

10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่
ห้องเรียน) เพ่ือให้นิสิตเข้าใช้ได้
สะดวกในการท าวิจัย 

3 3.33 4.14 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่
จ าเป็นและเหมาะสมในการท าวิจัย 

4 3.83 4.00 

ค่าเฉลี่ย 3.72 3.71 4.70 
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ผลการประเมิน ปีการศึกษา 61 (ศิษย์เก่า) 
 

หัวข้อการประเมิน 61 
1. ห้องเรียนมีอุปกรณ์เหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอ 3.29 
2. ห้องปฏิบัติการมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้และเพียงพอ 3.29 
3. ระบบบริการสารสนเทศของวิทยาเขตจันทบุรีเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้และ 
   เพียงพอ 

3.29 

4. ห้องสมุดของวิทยาเขตจันทบุรีเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้และเพียงพอ 3.29 
5. สถานที่ออกก าลังกายของวิทยาเขตจันทบุรีเหมาะสม เอื้อต่อการเรียนรู้และ 
   เพียงพอ 

3.29 

6. หอพักและพ้ืนที่พักผ่อนของวิทยาเขตจันทบุรีเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้และ 
   เพียงพอ 

3.43 

ค่าเฉลี่ย 3.31 
 
 หลักสูตรใช้ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากส่วนกลางของวิทยาเขต โดยในแต่ละปี
การศึกษา  หลักสูตรได้ท าการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตท าแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบ
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย  โดยผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ใน 
ปีการศึกษา 2561 อยู่ที่ระดับ 3.67 ในส่วนของอาจารย์อยู่ที่ระดับ 4.70  และในส่วนของศิษย์เก่าอยู่ที่
ระดับ 3.31 คะแนนในภาพรวมในด้านนี้อยู่ในระดับเป็นที่หน้าพอใจ ผลที่ได้จากการประเมินฯ ถูกส่งต่อไป
ยังคณะและคณะจะด าเนินการปรับปรุงในส่วนที่สามารถจะท าได้  จากนั้นส่งข้อมูลต่อไปยังกองบริหาร
วิทยาเขตจันทบรุีเพ่ือทราบและปรับปรุงพัฒนาต่อไป
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