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 หน้า ก รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ค ำน ำ 
 

รายงานการประเมินตนเอง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ส าหรับผลงานรอบปีการศึกษา 2560 (ผลงานระหว่าง
วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแสดงผลการประเมิน
ตนเอง ในการด าเนินกิจกรรมการประกันคุณภาพของ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามเกณฑ์การประเมินของ สกอ. 
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน และ เกณฑ์ AUN QA Version 3 น าเสนอต่อคณะกรรมการตรวจ
ประเมินการประกันคุณภาพที่มหาวิทยาลัยบูรพาแต่งตั้ง น าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของมหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผล
การด าเนินงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน สาระส าคัญของรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program 
Profile) ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง และส่วนที่ 4 ภาคผนวก 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ คณะวิทยาศาสตร์และ     
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความคาดหวังว่า รายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัย
บูรพา ปีการศึกษา 2560 ฉบับนี้ จะเป็นเอกสารส าคัญที่แสดงถึงการมีคุณภาพตามมาตรฐานในการจัด
การศึกษา อันจะน าไปสู่การสร้างความเชื่อมั่น และความมั่นใจในมาตรฐานและคุณภาพของบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยบูรพา และเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้สนใจ 
 
 
 

 
 

                                                          คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

………………………………………….. 

 ( ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ ) 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ ข 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร  ค 
วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา จ 
ส่วนที่ 1 โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 1 
 ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 2 
 ELO 3 

โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 4 
ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ี CUPT QA ระดับหลักสูตร 5 
  องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 6 
 AUN QA Version 3 15 
 AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 17 
 AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 23 
 AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 29 
 AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach) 35 
 AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) 40 
 AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) 48 
 AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) 68 
 AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) 71 
 AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) 80 
 AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) 85 
 AUN. 11 ผลผลิต (Output) 96 
ส่วนที่ 3 สรุปผลการประเมินตนเอง 104 
 ตารางสรุปผลการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ ์สกอ. และ AUN QA 105 
 รายงานจุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 109 
ส่วนที่ 4 ภาคผนวก 113 
 รายการหลักฐานอ้างอิง 114 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เปิดสอนในระดับปริญญาตรี มีนิสิต 137 คน 
อาจารย์ประจ า 5 คน คณาจารย์มีต าแหน่ง ทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 0 คน โดย
คณาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าจ านวน 1 คน  

งบประมาณในปี 2560 รวมทั้งสิ้น  2,488,031.75 บาท ซึ่งมาจากงบประมาณเงินแผ่นดิน 
1,046,197.05 บาท และเงินรายได ้1,441,834.70 บาท  
 

 ผลกำรประเมินทั้ง 10 ตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวม มีระดับการประเมนิเท่ากับ......3........ 
เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวบ่งชี้ ได้แก่  
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน  เป็นไปตามเกณฑ์  
AUN QA Version 3 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) ระดับ ....3.... 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) ระดับ ....3.... 
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and Content) 
 ระดับ ....3.... 
AUN. 4 การสอนและการเรียนรู้วิธีการ (Teaching and Learning Approach) ระดับ ....3.... 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน (Student Assessment) ระดับ ....3.... 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality) ระดับ ....3.... 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality) ระดับ ....ไม่ประเมิน.... 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support) ระดับ ....3.... 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ (Facilities and Infrastructure) ระดับ ....3.... 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา (Quality Enhancement) ระดับ ....3.... 
AUN. 11 ผลผลิต (Output) ระดับ ....3.... 
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จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนา 
 
จุดเด่น 
1. ปรับหลักสูตรในปีที่ผ่านมาท าให้มีการก าหนด ELO ที่ชัดเจน ซึ่งระบุไว้ใน มคอ. 2 
2. มีการปรับเปลี่ยนอัตลักษณ์ให้สอดคล้องและชัดเจนกับ ELO มากขึ้น โดยผ่านการปรับหลักสูตร 
3. การปรับหลักสูตรท าให้การบริหารจัดการรายวิชาต่างๆง่ายขึ้น 
4. หลักสูตรเน้นการปฏิบัติจริงในรายวิชาต่างๆมากกว่าการสอบเก็บคะแนน 
5. หลักสูตรมีการจัดการเรียนปรับพื้นฐานเฉพาะส าหรับนิสิตก่อนเข้าชั้นปีที่ 1 โดยเน้นให้นิสิตเรียนกับ
เจ้าของภาษา 
6. หลักสูตรจัดโครงการจัดสอบโทอิค (TOEIC) เพ่ือวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน 
7. หลักสูตรมีการบูรณาการเทคนิคการสอนที่หลากหลายโดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
8. หลักสูตรเน้นการเรียนการสอนไปทางด้านการท ากิจกรรมจริงมากกว่าการเรียนตามเนื้อหาในหนังสือ 
9. หลักสูตรสนับสนุนรายวิชาต่างๆ ให้มีกิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อประเมินนิสิต และจัดการเรียนการสอนได้
อย่างเหมาะสม 
10. บุคลากรในหลักสูตร 1 รายอยู่ในขั้นตอนการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
11. อาจารย์มีความมุ่งมั่นและให้ความส าคัญในการสร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
12. หลักสูตรมีระบบก ากับติดตามความก้าวหน้าในการเรียนและมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้
และทักษะการประกอบอาชีพ 
13. หลักสูตรจัดการทวนสอบเพ่ือนน าผลการทวนสอบมาปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีคุณภาพอยู่เสมอ 
14. หลักสูตรเก็บข้อมูล และมีระบบการรักษาอัตราการสอบผ่าน ตกออก และระยะเวลาในการศึกษา 
 
จุดที่ควรพัฒนา 
1. หลักสูตรวางแผนเทียบเคียงคุณภาพงานวิจัย 
2. หลักสูตรวางแผนจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
3. หลักสูตรก าลังวางแผนเทียบเคียงมาตรฐานโดยได้ก าหนดคู่เทียบทั้งภายในและภายนอก 



 
หน้า จ รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

วิสัยทัศน์ พันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

“ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” 
 Wisdom of the East for the Future of the Nation 

 
ค านิยามวิสัยทัศน์และขอบเขตการด าเนินการ 
 

ขุมปัญญาตะวันออกเพ่ืออนาคตของแผ่นดิน (Wisdom of the East for the Future of the 
Nation) หมายถึง การเป็นมหาวิทยาลัยหลักของภาคตะวันออกของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการสร้าง 
รากฐานเพื่อการพัฒนาให้กับประเทศ พรอมทั้งแสดงบทบาทน าในการเตรียมความพร้อมให้กับทุกภาคส่วน 
ในสังคมไทย ด้วยองค์ความรูและวิทยาการที่ทันสมัย ภายใต้ขอบเขตของศาสตร์ทีส่ าคัญ 7 ด้าน 
ประกอบด้วย (1) ศาสตร์ทางทะเล (2) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ (3) ศาสตร์ทางด้านการศึกษา  
(4) ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับแรงงานและการท างาน (5) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับภาษาตะวันออก (ภาษาเกาหลี 
ภาษาจีน และภาษาญี่ปนุ) (6) ศาสตร์ทางด้านโลจิสติกส และ (7) ศาสตร์ทีเ่กี่ยวข้องกับภาคตะวันออก 
ของประเทศไทย บนพ้ืนฐานของคติพจน์ที่ว่า “การวิจัยน าการพัฒนา” (Research-led Development) 
ควบคกูับการส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาตะวันออก พร้อมด้วยบุคลากรที่มีศักยภาพสูง เพ่ือรองรับ 
การเปลี่ยนแปลงอันเกดิจากการพัฒนาทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ที่มีความเก่ียวพันเชื่อมโยงและมีผลกระทบอย่างเป็นพลวัตในปัจจุบันและในอนาคตได
อย่างมั่นคงจากค านิยามวิสัยทัศน์ที่กล่าวมา สามารถขยายความขอบเขตตามวิสัยทัศน์ ซึ่งเป็นไปตาม 
วัตถปุระสงค์ของการปรับปรุงและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ คือ มหาวิทยาลัยมุ่งมั่นที่จะพัฒนา 
ผลการด าเนินงานทีส่ าคัญใน 3 ด้าน คือ (1) ด้านคุณภาพของบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต (2) 
ด้านศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสังคมชุมชน และ (3) ด้านคุณภาพทางวิชาการ 
วิจัย และศักยภาพในการบริหารจัดการภายในของมหาวิทยาลัย 

 
พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
 

1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการ 
และการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ  

2. ด าเนินการพฒันาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่าง ๆ และ
ด าเนินการให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของ
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลง 
และการพัฒนา ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา และการกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทน าในการพัฒนาสังคมชุมชนและ 
สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง  
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 ส่วนที่ 1 
โครงร่างหลักสูตร 

(Program Profile) 
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ส่วนที ่ 1 
โครงร่างหลักสูตร (Program Profile) 

 
1. ปรัชญา ความส าคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร1  

1.1 ปรัชญา 
ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ให้มีความรอบรู้เท่าทัน

สถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีแนวคิดการเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการด าเนินธุรกิจ
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม และจริยธรรม  

 
1.2 ความส าคัญ 

  การด าเนินธุรกิจในปัจจุบันอยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อาทิ
เช่น ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ การแข่งขันสูงจากองค์การต่าง ๆ 
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศและระหว่างประเทศ การเปิดเขต
การค้าเสรีอาเซียน เป็นต้น ซึ่งความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจเป็นศาสตร์ที่มีความส าคัญ
ต่อการพัฒนาองค์การให้สามารถสื่อสารและการด าเนินธุรกิจดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ และสามารถน าองค์กรไปสู่ความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ ส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ  

 
1.3 วัตถุประสงค์ 
เมื่อสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแล้ว บัณฑิตจะมีความสามารถ ทักษะ คุณธรรม 

จริยธรรม ดังนี้ 
(1) มีความรู้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
(2) ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือแสวงหาและเพ่ิมพูนความรู้  
(3) มีคุณธรรมและจริยธรรมที่พึงประสงค์ สามารถเป็นผู้น าและผู้ร่วมพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 ข้อ 1 – 3 ให้ทุกหลกัสูตรอธิบายรายละเอยีดของโครงร่างหลกัสูตร (Program Profile) ประมาณ 1 – 2 หน้า โดยให้ครอบคลุมเนื้อหา มีความ

เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับหลักสูตร 
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2. Expected Learning Outcome (ELO)  
2.1  คุณธรรม จริยธรรม 

 2.1.1 ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) แสดงความซื่อสัตย์ สุจริตอย่างสม่ าเสมอ 
(2) มีวินัย ตรงต่อเวลา  
(3) เคารพในระเบียบและกฎเกณฑ์ขององค์การและสังคม 
(4) มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 
(5) มีจรรยาบรรณทางวิชาการและการประกอบอาชีพ 

2.2  ความรู้ 
 2.2.1 ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 

(1) มีความรู้ ในหลักการและสาระส าคัญของศาสตร์ทางภาษาอังกฤษ  
(2) มีความรู้ในหลักการของศาสตร์ทางบริหารธุรกิจ  
(3) ประยุกต์ศาสตร์ทางภาษาอังกฤษและศาสตร์ทางบริหารธุรกิจได้  
(4) มีความรู้ เกี่ยวกับความก้าวหน้าทางวิชาการและการประกอบอาชีพทาง

ภาษาอังกฤษธุรกิจ รวมทั้งมีความเข้าใจในสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงและผลกระทบอย่างมีพลวัตร 
2.3  ทักษะทางปัญญา 
 2.3.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะทางปัญญา 

(1) มีความสามารถในการวิเคราะห์สถานการณ์ โดยใช้หลักการที่เรียนมา 
ตลอดจนสามารถน าความรู้มาประยุกต์ในสถานการณ์จริงได้ 

(2) สามารถแก้ปัญหาในการสื่อสาร และการฝึกปฏิบัติต่าง ๆ เช่น การท า
กิจกรรม โครงงาน โดยน าหลักการต่าง ๆ มาประยุกต์ได้อย่างเหมาะสม 

(3) ใฝ่หาความรู้ และฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอ 
  

2.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 2.4.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 

(1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงานในองค์กร และบุคคลทั่วไป  
(2) มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
(3) ปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์และวัฒนธรรมองค์กรได้  
(4) มีภาวะผู้น า  

   
2.5  ทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 2.5.1 ผลการเรียนรู้ด้านทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ        

(1) มีทักษะการใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(2) สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตลอดจนน าเสนอ

ได้ 
(3) สามารถสื่อสารเพ่ืออธิบายและสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้อง ทั้งในรูปแบบ

การเขียนรายงานและการน าเสนอด้วยวาจา 
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(4) สามารถเลือกและใช้รูปแบบการน าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

(5) สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆ 
  

 
3. โครงสร้างหลักสูตร (แบบกระชับ) 

3.1 จ านวนหน่วยกิต หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต 
     3.2 โครงสร้างหลักสูตร 

 ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป     30 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาภาษา     12 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์     3 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์     3 หน่วยกิต 
  - วิชาคอมพิวเตอร์     3 หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์   4    หน่วยกิต 
  - กลุ่มวิชาเลือก(รวมวิชาทางด้านสุขภาพ)   5 หน่วยกิต   
        ข. หมวดวิชาเฉพาะ         ไม่น้อยกว่า  96 หน่วยกิต 
   - วิชาแกน     36 หน่วยกิต 
   -วิชาบังคับ     39 หน่วยกิต 
   -วิชาเลือก           ไม่น้อยกว่า  21 หน่วยกติ     
         ค. หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า    6 หน่วยกิต 
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 ส่วนที่ 2 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี ้
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รายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

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

(ถ้ามี) 
เป็นไปตามเกณฑ์ 

6 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ 

ไม่ประเมิน 

7 คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ไม่ประเมิน 
8 อาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่ประเมิน 
9 คุณสมบัติอาจารย์ผู้สอบวิทยานิพนธ์ ไม่ประเมิน 
10 การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานของผู้ส าเร็จการศึกษา ไม่ประเมิน 
11 ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า

อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
ไม่ประเมิน 

12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาของหลักสูตร
หรือทุกรอบ 5 ปี 

เป็นไปตามเกณฑ์ 

หมายเหตุ ส าหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรี 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 / คุณสมบัติของ
อาจารย์ประจ าหลักสูตร (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 1, 2, 3) 
รหัสหลักสูตร 25560191104593 
อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ในมคอ. 2 

ชื่ออาจารย์ประจ า
หลักสูตร  

คุณวุฒิ 
(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 
<<วุฒิตรง หรือ

สัมพันธ์>> 

ประเภท 
<<อาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หรืออาจารย์ประจ า
หลักสูตร>> 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

หมาย
เหตุ 

(ระบุเหตุผล 
การเปลี่ยนแปลง 
คุณวุฒิต าแหน่ง
ทางวิชาการของ

อาจารย์ท่ี
เปลี่ยนแปลงใหม่) 

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
ประยุกต์) 

อาจารย์ ป.โท ตรง ผู้รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

4.นายคมธัช สืบ 
สายชล 

ศศ.ม. 
(ภาษาศาสตร์
ประยุกต์) 

อาจารย์ ป.โท ตรง ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 

5.นายธนนท์รัฐ  
นาคทั่ง 

IMAS (ASEAN 
Studies) 
กศ.บ. (การสอน
ภาษาอังกฤษ) 
 

อาจารย์ ป.โท สัมพันธ์ ประจ า
หลักสูตร 

เป็นไปตาม
เกณฑ์ 
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อาจารยป์ระจ าหลักสูตร ณ สิ้นปีการศึกษาที่ประเมิน 
ชื่ออาจารย์ประจ า

หลักสูตร 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

วุฒิ
การศึกษา

สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

ประเภท 
 

ผลงานทาง
วิชาการเป็นไป

ตามเกณฑ์ 

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 ผู้ รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

5.นางสาวภาวดี  
ศรีสังข์ 

Ph.D. 
(Education) 

อาจารย์ ป.เอก ตรง ผู้ รับผิดชอบ เป็นไปตาม
เกณฑ์ 

 



หน้า 9 
 

                   
รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ผลการก ากับมาตรฐาน 
เกณฑ์ข้อ 1 จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (ปริญญาตรี) จ านวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจ าหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษาตามหลักสูตรนั้น 
  เป็นไปตามเกณฑ ์  
ใน มคอ. 2 มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรจ านวน 3 คน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 2 คน อาจารย์ทั้ง 5 
คน ไม่เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกิน 1 หลักสูตร ในระหว่างปีการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 3 คน ได้แก่ 
1. ดร.ภาวดี ศรีสังข์ (กลับจากศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ณ วันที่ 1 ก.พ. 2560) 
2. ดร.ธัญลักษณ์ สุนารัตน์ (ลาออก ณ วันที่ 1 ก.ค. 60)   
3. อาจารย์คมธัช สืบสายชล (ลาออก ณ วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561) 
และหลักสูตรฯได้ด าเนินการสรรหาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทดแทนทั้งหมด 1 คน ภายใน 90 วัน ได้แก่  
1. นางสาวชนาภา ตรีวรรณกุล (บรรจุเมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2560) 
ซึ่งท าให้หลักสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรคงอยู่ตลอดปีการศึกษา 2560 ครบตามจ านวน 
 
เกณฑ์ข้อ 2 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 
      (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1 ราย ปริญญาโท 4 ราย มีต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
โดยมี 1 ราย ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ราย ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 4 ราย 
และสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 1 ราย โดยอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกคนมีผลงานวิชาการตรงกับ
สาขาวิชา 
  เป็นไปตามเกณฑ์  
1. นางสาวชนาภา  ตรีวรรณกุล 
   ผลงานทางวิชาการ 
ธนนท์รัฐ นาคท่ัง, สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา, และชนาภา ตรีวรรณกุล. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
 ทางการออกเสียงภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ. ใน การประชุมวิชาการ
 ระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7, (หน้า 257-266). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระ
 จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
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.  
3. นางสาวสุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 
    ผลงานทางวิชาการ 
ธนนท์รัฐ นาคท่ัง, สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา, และชนาภา ตรีวรรณกุล. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
 ทางการออกเสียงภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ. ใน การประชุมวิชาการ
 ระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7, (หน้า 257-266). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระ
 จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
Teevassuthonsakul, C., Yuvanatheeme, V., Sriput, V., & Suwandecha, S. (2017). Design steps for 
 physic 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 
ธนนท์รัฐ นาคท่ัง, สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา, และชนาภา ตรีวรรณกุล. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
 ทางการออกเสียงภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ. ใน การประชุมวิชาการ
 ระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7, (หน้า 257-266). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระ
 จอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
ธนนท์รัฐ นาคทั่ง. (2560). การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการค้าชายแดนไทย -กัมพูชา หลังเข้าสู่
 ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาจุดผ่านแดนถาวรในสามจังหวัดภาคตะวันออก (สระแก้ว 
 จันทบุรี และตราด). ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 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.   
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เกณฑ์ข้อ 3 คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ประจ าหลักสูตร มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1 ราย ปริญญาโท 4 ราย มีต าแหน่งทางวิชาการ อาจารย์ 
โดยมี 1 ราย ได้ยื่นขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 ราย ตรงกับสาขาวิชาที่เปิดสอน 4 ราย 
และสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน 1 ราย โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนมีผลงานวิชาการตรงกับสาขาวิชา 

 เป็นไปตามเกณฑ์   
1. นางสาวชนาภา  ตรีวรรณกุล 
   ผลงานทางวิชาการ 
ธนนท์รัฐ นาคท่ัง, สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา, และชนาภา ตรีวรรณกุล. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
 ทางการออกเสียงภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ. ใน การประชุมวิชาการ
 ระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7, (หน้า 257-266). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
 เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง . 
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.  
3. นางสาวสุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 
    ผลงานทางวิชาการ 
ธนนท์รัฐ นาคท่ัง, สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา, และชนาภา ตรีวรรณกุล. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
 ทางการออกเสียงภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ. ใน การประชุมวิชาการ
 ระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7, (หน้า 257-266). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระ จ อ ม
 เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
Teevassuthonsakul, C., Yuvanatheeme, V., Sriput, V., & Suwandecha, S. (2017). Design steps for 
 physic 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. 
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4. นายธนนท์รัฐ  นาคทั่ง 
    ผลงานทางวิชาการ 
ธนนท์รัฐ นาคท่ัง, สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา, และชนาภา ตรีวรรณกุล. (2561). ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถ
 ทางการออกเสียงภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ. ใน การประชุมวิชาการ
 ระดับชาติทางศิลปศาสตร์ประยุกต์ ครั้งที่ 7, (หน้า 257-266). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีพระ จอม
 เกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง. 
ธนนท์รัฐ นาคทั่ง. (2560). การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการค้าชายแดนไทย -กัมพูชา หลังเข้าสู่
 ประชาคมเศรฐกิจอาเซียน: กรณีศึกษาจุดผ่านแดนถาวรในสามจังหวัดภาคตะวันออก (สระแก้ว 
 จันทบุรี และตราด). ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ 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). Asia Pacific Journal of Developmental 
 Differences, 5(1), 113-132.   
 
ตารางอาจารย์ผู้สอนและคุณสมบัติอาจารย์ผู้สอน (ตัวบ่งชี้ 1.1 เกณฑ์ข้อ 4, 5) 

รายช่ืออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

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) 

อาจารย์ 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. 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 
Administration) 

อาจารย ์ ป.เอก ตรง   
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รายช่ืออาจารย์ผู้สอน 
คุณวุฒิ 

(สาขาวิชา) 

ต าแหน่ง
ทาง

วิชาการ 

วุฒิการศึกษา
สูงสุด 

ความ 
สัมพันธ์ 

สถานภาพ 

อาจารย์
ประจ า 

อาจารย์
พิเศษ 

9. นางสาวปัทมา ศรีน ้าเงิน ปร.ด. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร) 

อาจารย ์ ป.เอก ตรง   

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

อาจารย ์ ป.เอก ตรง   

11. นางสาวมณีรัตน์ คูหาพิทักษ์
ธรรม 

ปร.ด. 
(เทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตร) 

อาจารย ์ ป.เอก ตรง   

12. นายจาตรุันต์ แช่มสุ่น วศ.ม. (วิศวกรรมอตุ
สาหการ) 

อาจารย ์ ป.โท ตรง   

13. นางสาวธีราพร ชาญพนา  วท.ม. (คณิตศาสตร์) อาจารย ์ ป.โท ตรง   
14. นางสาวรัฐดากร บ้ารุง
ศาสตร ์

บธ.ม. (การจัดการ
ทั่วไป) 

อาจารย ์ ป.โท ตรง   

15. นายไพฑรูย์ ศรีนลิ วศ.ม. (วิศวกรรม
คอมพิวเตอร์) 

อาจารย ์ ป.โท ตรง   

16. นายสมบตัิ ฝอยทอง วศ.ด. 
(วิศวกรรมไฟฟ้า) 

อาจารย ์ ป.เอก ตรง   

*17. MISS MA YALI  B.B.A. (Marketing) อาจารย ์ ป.ตร ี ตรง   
*18. MISS KONG MEIYING B.A. (Japanese) อาจารย ์ ป. ตร ี ตรง   
*19. MR. STEVEN BODLEY Graduate 

Diploma (South 
East Asian 
Studies) 

อาจารย ์ ป.โท ตรง   

*20. MR. ALBERT 
HODKINSON 

B.Sc (Business 
Information 
Technology) 

อาจารย ์ ป.ตร ี ตรง   

 
หมายเหตุ * หมายถึง อาจารย์พิเศษ 
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เกณฑ์ข้อ 4 คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจ า มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือสาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชา
ของรายวิชาที่สอนรายละเอียด อาจารย์ผู้สอนทุกคนในหลักสูตรมีคุณวุฒิและความสามารถตรงตามรายวิชาใน
หลักสูตร และมีการจัดรายวิชาที่สอนโดยค านึงถึงความรู้ ความถนัด ความสามารถ 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต.......................................................................... ........................ 
 
เกณฑ์ข้อ 5 คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) 
 (ปริญญาตรี) คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์พิเศษ (ถ้ามี) มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและมีประสบการณ์ท างานที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อยกว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอน
ไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา โดยมีอาจารย์ประจ าเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชานั้น 
   เป็นไปตามเกณฑ์   
 ข้อสังเกต..................................................................................................  
 
เกณฑ์ข้อ 12 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด 

1) เริ่มเปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี พ.ศ. 2556 
2) ตามรอบหลักสูตรต้องปรับปรุงให้แล้วเสร็จและประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2561 

 
สรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์ 12 ข้อ 

  เป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อ 
  ไมเ่ป็นไปตามเกณฑ์ 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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Rating Description 
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 

2559 2560 
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 

 

2 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 

1 2 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 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 าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 
 
วิสัยทัศน์ พันธกิจมหาวิทยาลัย และคณะฯ 
 
วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยบูรพา 
  “ขุมปัญญาตะวันออก เพ่ืออนาคตของแผ่นดิน” 
 “Wisdom of the East for the future of the nation” 
 
วิสัยทัศน์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 “บูรณาการวิทยาการต่างศาสตร์ เพื่อพัฒนาสังคมทันสมัย สร้างคนรุ่นใหม่ให้อุดมคุณธรรมและจริยธรรม” 
 “Interdisciplinary Integration for Modernized Society, Moral and Ethic - Based People” 
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พันธกิจมหาวิทยาลัยบูรพา 
1. ด าเนินการจัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม ควบคู่กับการเสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่ 
   เรียนรู้ตลอดชีวิต บนพ้ืนฐานของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. ด าเนินการพัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์แขนงต่างๆ และด าเนินการ   
    ให้บริการทางวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐและ 
    ภาคเอกชน ตลอดจนสังคมชุมชน ให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านการเมือง  
    เศรษฐกิจ และสังคมที่มีความเป็นพลวัตสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะในรูปแบบต่าง ๆ โดยครอบคลุมการ ท านุบ ารุงศิลปะ   
    วัฒนธรรม ศาสนา และกีฬา รวมทั้งแสดงบทบาทนาในการพัฒนาสังคม ชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 
พันธกิจคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ยึดถือพันธกิจของมหาวิทยาลัยบูรพา กล่าวคือ 
1. จัดการศึกษาอย่างเสมอภาคเท่าเทียม เสริมสร้างเสรีภาพทางวิชาการและการใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตบนพื้นฐาน 
    ของหลักคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2. พัฒนาคุณภาพงานวิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ ทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
    ให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้สามารถรองรับการ   
    เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา กีฬา แสดงบทบาทน าในการ 
    พัฒนาสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 
 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
1. มีความรู้ความช านาญในศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและมีทักษะในการประยุกต์ความรู้ 
    ดังกล่าวทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนในบริบททางธุรกิจ รวมไปถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมที่  
    หลากหลายของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ  
2. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความน่าเชื่อถือ และมีทักษะด้านการติดต่อประสานงานในองค์กรธุรกิจที่ 
    หลากหลาย 
3.  มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการประกอบอาชีพ 
 
อัตลักษณ์ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
 “บัณฑิตมีมนุษยสัมพันธ์” 
 
 อัตลักษณ์ของบัณฑิตในหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

“ภาษาเด่น บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์” 
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 เนื่องจากในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการก าหนดอัตลักษณ์บัณฑิตเพ่ือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) และพัฒนาผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในรอบการปรับหลักสูตร 5 ปี
(ปีการศึกษา 2561) โดยระบุไว้ใน มคอ.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2561 เพ่ือให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ AUN-QA Version 3 
 
ตารางแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวังทีแ่ละสอดคล้องกับพันธกิจของคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง พันธกิจ ข้อ 1 พันธกิจ ข้อ 2 พันธกิจ ข้อ 3 
1. มีความรู้ความช านาญในศาสตร์
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง
ธุรกิจและมีทักษะในการประยุกต์
ความรู้ดังกล่าวทางด้านการฟัง พูด 
อ่านและเขียนในบริบททางธุรกิจรวม
ไปถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมที่
หลากหลายของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ 

   

2. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มี
ความน่าเชื่อถือ และมีทักษะด้านการ
ติดต่อประสานงานในองค์กรธุรกิจที่
หลากหลาย 

   

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและ
จิตส านึกในการประกอบอาชีพ 

   

 
หลักฐาน 
- EBC-1.1-01 คู่มือการบริหารหลักสูตร 
- EBC-1.1-02 เอกสารการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
- EBC-1.1-03 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ. 2) 
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1.2 The expected learning outcomes cover both subject specific and generic (i.e. 
transferable) learning outcomes (3) 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมท้ังผลการเรียนรู้เฉพาะทางของศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 
 ตารางผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
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 

 
หลักฐาน 
- EBC-1.2-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ. 2) 
- EBC-1.2-02 มคอ.3 ในรายวิชาของหลักสูตรทีเ่ปิดสอนในปีการศึกษา 2560 
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1.3 The expected learning outcomes clearly reflect the requirements of the stakeholders 
(4) ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างชัดเจน ตารางรายงานผลการ
ส ารวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

 
ผลการเรียนรู้ 

 

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

บัณฑิต (ความคาดหวัง) ของผู้ใช้บัณฑิต 

 
ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต 
 
 

1. คุณธรรม จริยธรรม - ความตรงต่อเวลา 
- ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 

5 

2. ความรู้ - ด้านการพูดภาษาอังกฤษ 
- ด้านการฟังภาษาอังกฤษ 
- ด้านการอ่านภาษาอังกฤษ 
- ด้านการเขียนภาษาอังกฤษ 
- ด้านการแปล 
- ความเข้าใจในวัฒนธรรมข้ามชาติ 
- ความสามารถในการใช้โปรแกรม 
  คอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 

4.33 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ทักษะทางปัญญา - ความสามารถในการประยุกต์ทักษะ 
  ความรู้ทางภาษาอังกฤษกับการท างานใน 
  ภาพรวม 
- ความสามารถในการน าเสนอต่อที่สาธารณะ 
- มีการใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมอย่างต่อเนื่อง 
- มีความคิดสร้างสรรค์ในการท างาน 
- ความสามารถในการแก้ไขปัญหางานที่ได้รับ 
  มอบหมาย 
- ความสามารถในการท างานอย่างมีระบบและ 
  มีประสิทธิภาพ 

4.66 

4. ทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

- มีจิตสาธารณะ ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 
- เป็นผู้มีสัมมาคารวะ ปฏิบัติตนในทางท่ี   
  เหมาะสมตามมารยาทในสังคม 
- ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย 
- ความสามารถในการปรับตัวและท างาน  
  ร่วมกับผู้อ่ืน 

5 
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ผลการเรียนรู้ 

 

 
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ 

บัณฑิต (ความคาดหวัง) ของผู้ใช้บัณฑิต 

 
ความพึงพอใจของผู้ใช้

บัณฑิต 
 
 

5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยี 

- ความสามารถในการวิเคราะห์ทางเลือกและ  
  ผลกระทบจากทางเลือกเพ่ือประยุกต์กับ 
  สถานการณ์ต่างๆได้ 
- ความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลขและ    
  ตีความข้อมูลได้ 

4 

คะแนนเฉลี่ย                                                              4.6 
 
หลักฐาน 
- EBC-1.3-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ. 2) 
 
AUN - QA criterion 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification) 
 

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

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

2. Program 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 program and its study elements. 
รายละเอียดของหลักสูตรรวมถึงรายละเอียดของรายวิชาก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดย 
ครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ที่ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงวิธีการเรียนการสอน ที่ส่งเสริม
ผลสัมฤทธิ์ วิธีการประเมิน ที่แสดงให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์นั้น ๆ และความสัมพันธ์ของหลักสูตร
กับองคป์ระกอบที่เก่ียวข้องกับการเรียนการสอนอ่ืน ๆ 
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ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 2 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
2.1 The information in the program specification is 

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

2 3 

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

 รายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรมีความครอบคลุมและ
ทันสมัย 

2 3 

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

 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียด 
 ของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
 
ผลการด าเนินงาน   
2.1 The information in the programme specification is comprehensive and up-to-date 
(1,2) รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 
การปรับปรุงหลักสูตรล่าสุด 
 หลักสูตรมีการด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยยึดประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558 เพื่อเป็นการปรับปรุงให้
หลักสูตรมีความทันสมัยและทันต่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ในศตวรรษที่ 
21 และตรงต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 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 รวมทั้งยุบรวมรายวิชาที่มีความ 
   ซ้ าซ้อนกัน เช่น วิชาการเขียนเชิงธุรกิจ การอ่านเชิงธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชุมทางธุรกิจและเจรจา 
   ต่อรอง ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอทางธุรกิจ ภาษาศาสตร์สังคมในโลกธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการ 
   ธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม ภาษาอังกฤษเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการ 
   บิน การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อประสิทธิภาพทางธุรกิจ ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมเบื้องต้น และโครงสร้าง 
   ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
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หลักฐาน 
- EBC-2.1-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ. 2) 
- EBC-2.1-02 เอกสารรับรองอนุมัติเปิดหลักสูตร 
 
 โดยมีการประชุมอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทาง 
การพัฒนาหลักสูตร และรายวิชาต่างๆ รวมถึงการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้โดยยึดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
(ELO) เป็นองค์ประกอบหลักในการปรับปรุงหลักสูตร นอกจากนี้หลักสูตรมีการส ารวจความต้องการของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย เช่น ผู้เรียน ผู้สอน และผู้ใช้บัณฑิต (สถานประกอบการ) แตด่้วยหลักสูตรยังไม่มีบัณฑิตจึงไม่ได้ท า
การส ารวจดังกล่าวในกลุ่มของศิษย์เก่า จากนั้นน าผลการส ารวจมาหารือกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรอีกครั้งเพื่อ
เตรียมความพร้อมเข้าสู่การวิพากษ์หลักสูตรโดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะฯ 
และน าข้อวิพากษ์จากกรรมการวิพากษ์หลักสูตรมาปรับแก้ไขให้หลักสูตรเป็นไปตามปรัชญา ความส าคัญ และ
วัตถุประสงค์ ของหลักสูตร กรรมการวิพากษ์หลักสูตรประกอบด้วยนักวิชาการจากสถาบันอุดมศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญและเก่ียวข้องกับเนื้อหาวิชาในหลักสูตร รูปแบบ การวางแผน และการออกแบบหลักสูตร รวมไปถึง
ผู้แทนจากสถานประกอบการ รวมทั้งสิ้น 3 ราย  
  
รายละเอียดของหลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังโดยครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะ และทัศนคติ ดังตาราง
ด้านล่าง และหลักสูตรได้ก าหนดกลยุทธ์การสอนที่ใช้พัฒนาการเรียนรู้และกลยุทธ์ในการประเมินผลการเรียนรู้ 
ที่สะท้อนให้เห็นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 
 

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

   

2. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความน่าเชื่อถือ และมีทักษะด้านการ
ติดต่อประสานงานในองค์กรธุรกิจที่หลากหลาย 

   

3. มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการประกอบอาชีพ    
 
การปรับปรุงหลักสูตรตามผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น ค าอธิบายรายวิชา หรือกระบวนการเรียนการสอน 
 กระบวนการการปรับปรุงหลักสูตรตามที่อธิบายข้างต้นมีการยึดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) เป็น
องค์ประกอบหลักในการปรับปรุงรายวิชา และกระบวนการเรียนการสอนเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ต่างๆทั้งภายในและภายนอกประเทศ รวมถึงตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่มีความ
ต้องการผู้มีทักษะด้านภาษาอังกฤษทางธุรกิจมากขึ้น หลักสูตรจึงมีการปรับรายวิชาให้ทันสมัยและใช้งานได้จริง
ตามค าแนะน าของคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรดังนี้ 
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กลุ่มวิชาใหม่ 
 การจัดการทรัพยากรมนุษย์  ภาษาอังกฤษเพ่ือสุขภาพและการรักษาพยาบาล  
 การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ภาษาอังกฤษส าหรับสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
 การสื่อสารด้วยวาจา II   ภาษาอังกฤษส าหรับงานส านักงาน 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือสื่อสารมวลชน  ภาษาอังกฤษด้านกฎหมายธุรกิจ 
กลุ่มวิชาปรับปรุง 
 การอ่านเชิงธุรกิจ    ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชุมทางธุรกิจและเจรจาต่อรอง
 การเขียนเชิงธุรกิจ   การฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพ่ือประสิทธิภาพทางธุรกิจ 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเสนอทางธุรกิจ โครงสร้างภาษาอังกฤษเบื้องต้น 
 ภาษาศาสตร์สังคมในโลกธุรกิจ  ประสบการณ์ข้ามวัฒนธรรมเบื้องต้น 
 ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมการบิน ภาษาอังกฤษเพ่ือการค้าระหว่างประเทศ 
 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวและการโรงแรม 

หลังจากท่ีปรับรายวิชาตามค าแนะน าของกรรมการวิพากษ์หลักสูตรแล้ว หลักสูตรฯมีการประชุม
อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อร่วมหารือวิธีการจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) 
และความเหมาะสมของการวัดประเมินผลผู้เรียน นอกจากนี้หลักสูตรฯมีการเชิญผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา
เฉพาะที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาต่างๆในหลักสูตรร่วมจัดการเรียนการสอนกับอาจารย์ประจ าวิชา รวมไปถึงการจัด
โครงการเตรียมความพร้อม เช่น การเสวนาทางวิชาการ การศึกษาดูงานนอกสถานที่ การอบรมเฉพาะกิจที่
สอดคล้องกับรายวิชาและผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (การแต่งหน้า อบรมการใช้ทักษะคอมพิวเตอร์ การพัฒนา
บุคลิกภาพ)  
 
หลักฐาน 
- EBC-2.1-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ. 2) 
- EBC-2.1-02 เอกสารรับรองอนุมัติเปิดหลักสูตร 
 
2.2 The information in the course specification is comprehensive and up-to-date (1, 2)
รายละเอียดของรายวิชาหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 
 หลักสูตรมีการประชุมอาจารย์ผู้สอนเพื่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาในการจัดการเรียนการสอน รวมถึง
คะแนนของนิสิต โดยมีการวิเคราะห์ปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงในรายวิชาต่างๆ เช่น 

รายวิชา รายละเอียดที่ปรับปรุง 
ภาษาอังกฤษ
เพ่ือบุคลากร
โรงแรม 
(English for 
Hotel 
Personnel) 

รายวิชานี้มีการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนโดยประยุกต์ผ่านสื่อเทคโนโลยี เช่น กิจกรรม
จ าลองสถานการณ์ในโรงแรม การสัมภาษณ์ชาวต่างชาติตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพ่ือให้
ผู้เรียนน าทักษะที่เรียนจากเรียนจากในห้องเรียนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริง อีกท้ัง
รายวิชายังจัดกิจกรรมการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ สถานประกอบการจริง เพ่ือให้ผู้เรียนได้
เห็นบรรยากาศในการท างานจริงและมีโอกาสสอบถามข้อมูลจากวิทยาการที่มีประสบการณ์
ตรง ท าให้ผู้เรียนค านึงถึงแนวทางการประกอบอาชีพและการประยุกต์ความรู้ที่เรียนจากในชั้น
เรียน 
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รายวิชา รายละเอียดที่ปรับปรุง 
หลักการอ่าน 
(Reading 
Techniques) 

ปรับปรุงประมวลรายวิชาโดยเน้นให้นิสิตได้มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ต่อเรื่องที่อ่านและ
เชื่อมโยงกับประสบการณ์ของตน ไม่เพียงแค่การจับใจความส าคัญเท่านั้น นอกจากนี้มี
กิจกรรมให้นิสิตทีทักษะการคิดนอกรกอบและบูรณาการทักษะต่างๆผ่านการน าเสนอแนวคิด
จากเรื่องที่อ่านโดยรูปแบบต่างๆ เช่น กิจกรรมการขาย และการใช้แอพพลิเคชัน Kahoot เป็น
กิจกรรมเพ่ือน าเข้าสู่บทเรียน นอกจากนี้รายวิชายังก าหนดให้นิสิตมีกิจกรรมศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเองมากข้ึน รายวิชาปรับปรุงสัดส่วนของคะแนนโดยเน้นให้มีคะแนนจากกิจกรรมการเรียน
การสอนในชั้นเรียนมากกว่าคะแนนสอบ  

หลักการแปล 
(Principles of 
Translation)  

รายวิชามีการปรับปรุงกิจกรรมและเนื้อหาการเรียนการสอนให้ทันต่อสถานการณ์โลกท่ี
เปลี่ยนแปลงไป และบูรณาการทักษะอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการแปล เช่น ทักษะการฟัง และการ
พูด ผ่านกิจกรรมล่ามฉับพลันในชั้นเรียน นอกจากนี้รายวิชายังก าหนดให้ผู้เรียนและผู้สอนร่วม
ออกแบบเนื้อหาการเรียนการสอนตามความเหมาะสมและความต้องการของผู้เรียน อีกทั้งยังมี
การน าประเด็นปัญหาที่น่าสนใจจากงานวิจัยตามฐานข้อมูลต่างๆมาอภิปรายร่วมกันในชั้น
เรียนโดยจัดเป็นกิจกรรมกลุ่มเพ่ือให้นิสิตมีโอกาสค้นคว้าเพ่ิมเติมและแสวงหาองค์ความรู้ใหม่ๆ
ด้วยตนเองและยังสามารถน าข้อมูลดังกล่าวมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน
และผู้สอนโดยเน้นการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์เนื้อหาในงานวิจัยและเปรียบเทียบกับงาน
แปลของตนเอง 

พ้ืนฐาน
วัฒนธรรม
ตะวันตก 
(Introduction 
to Western 
Culture) 

รายวิชานี้มีการปรับการเรียนการสอนโดยการยกประเด็นต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกตะวันตก 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศในทวีปยุโรปที่มีวัฒนธรรมทั้งเหมือนและต่างกันผ่านกิจกรรมการ
อภิปรายในชั้นเรียน การโต้วาที และการเรียนรู้นอกสถานที่ในกิจกรรมมารยาทบทโต๊ะอาหาร
แบบสากล รวมถึงการบรรยายพิเศษในประเด็นส าคัญท่ีเกิดขึ้นทั่วโลก เช่น สิ่งแวดล้อม 
สงคราม เป็นต้น 

ภาษาอังกฤษ
เพ่ือธุรกิจ
ท่องเที่ยว 
(English for 
Tourism 
Business) 

รายวิชานี้เพิ่งจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2560 เป็นครั้งแรกตามโครงสร้างหลักสูตร 
อย่างไรก็ตามกิจกรรมในรายวิชาเน้นการปฏิบัติจริงผ่านการจ าลองสถานการณ์ด้านการ
ท่องเที่ยว เช่น การเป็นมัคคุเทศก์ การพากย์ทัวร์ การจัดการการเดินทาง เป็นต้น 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอนสอดแทรกไปในเนื้อหาด้านประวัติศาสตร์ 
ภูมิศาสตร์ และอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ท่องเที่ยว   

ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการประชุม
ทางธุรกิจ 
(English for 
Business 
Meeting) 

รายวิชานี้เน้นการประยุกต์ภาษาอังกฤษผ่านกิจกรรมกลุ่มโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในการ
วิเคราะห์ สถานการณ์การประชุมทางธุรกิจ เช่น เนื้อหาการประชุม การวิเคราะห์ปัญหาและ
ข้อเสนอแนะ โดยผู้เรียนมีโอกาสเลือกหัวข้อในการจัดกิจกรรมได้ตามอัธยาศัยและตามความ
เหมาะสม 
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หลักฐาน 
- EBC-2.2-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ. 2) 
 
2.3 The programme and course specifications are communicated and made available to 
the stakeholders (1, 2) 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร และข้อก าหนดรายวิชาได้ 
 ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก าหนดวิธีการเผยแพร่รายละเอียดของหลักสูตรเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (1. นิสิต 
2. อาจารย์ 3. นักเรียนและผู้ปกครอง และ 4. ผู้ใช้บัณฑิต) สามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร 
และรายละเอียดของรายวิชา ดังนี้  
 1) นิสิต  
 หลักสูตรมีการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ โดยมีการจัดท าคู่มือหลักสูตรที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆที่
จ าเป็น ได้แก่ รายละเอียดของหลักสูตร โครงสร้างหลักสูตร รายวิชาและข้อก าหนดรายวิชา กระบวนการเรียน
การสอนและวิธีการประเมินผล ที่ท าให้บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้หลักสูตรมี
การประชาสัมพันธ์รายละเอียดของหลักสูตรผ่านเว็บไซด์ของคณะฯและมหาวิทยาลัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่าน
เฟสบุ๊คแฟนเพจของสาขาฯ 

2) อาจารย์ 
หลักสูตรมีการประชุมในส่วนของอาจารย์ผู้สอนเพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดรายวิชาต่างๆรวมถึง

รายละเอียดที่เก่ียวข้องเป็นระยะและมีการจัดท า มคอ. 7 เพื่อให้มองเห็นภาพรวมของการจัดการเรียนการสอน
ตลอดทั้งปีการศึกษาเพ่ือน าข้อมูลมาใช้ในโอกาสต่อไป อีกทั้งผู้สอนในหลักสูตรยึดระบบการจัดการหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และสื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ ท าให้อาจารย์เข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของหลักสูตร 
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรมีการจัดท า มคอ. 3 และ มคอ. 5 เพื่อให้เห็นการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนารวมไปถึง
ภาพรวมของการจัดการเรียนการสอน ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆจากผู้เรียน 

3) นักเรียนและผู้ปกครอง  
 หลักสูตรประชาสัมพันธ์รายละเอียดและข้อมูลที่จ าเป็นในการเข้าศึกษาต่อ เช่น โครงสร้างหลักสูตร 
อาชีพหลังส าเร็จการศึกษา และค าอธิบายรายวิชาให้แก่นักเรียนและผู้ปกครองได้รับทราบและตัดสินใจในการส่ง
บุตรหลานเข้าศึกษาผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัย กิจกรรมแนะแนวหลักสูตรตามสถานศึกษาและการใช้รวมทั้ง
ประชาสัมพันธ์ผ่านเฟสบุ๊คแฟนเพจของสาขาฯ 

4)  ผู้ใช้บัณฑิต 
     หลักสูตรประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จ าเป็นต่อผู้ใช้บัณฑิตผ่านเว็บไซต์มหาวิทยาลัยและการนิเทศนิสิต
ฝึกงานและสหกิจศึกษากับสถานประกอบการที่เป็นผู้ใช้บัณฑิต เช่น โครงสร้างหลักสูตร อาชีพหลังส าเร็จ
การศึกษา และค าอธิบายรายวิชา เป็นต้น นอกจากนี้เม่ือนิสิตกลับมาจากการฝึกงานหรือสหกิจ ทางบางบริษัท
จะติดต่อมาเพ่ือขอท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์รับสมัครนิสิตฝึกงานและรับเข้าท างาน 
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หลักฐาน 
- EBC-2.3-01 Course syllabus / มคอ. 3 
- EBC-2.3-02 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
- EBC-2.3-03 แบบประเมินผลการเรียนการสอน 
 
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 program’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. 
หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาทีม่ีการเรียงล 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 specialization and incorporate more recent changes and developments in 
the field. 
หลักสูตรมีโครงสร้างทีย่ืดหยุ่นเพ่ือให้ผู้เรียนแสวงหาขอบเขตความเชี่ยวชาญ 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 

2559 2560 
3.1 The curriculum is designed based on 

constructive alignment with the expected 
learning outcomes (1) 

 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

2 3 

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

      แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผล
การเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

2 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) 2 3 
 
ผลการด าเนินงาน   
3.1 The curriculum is designed based on constructive alignment with the expected 

learning outcomes (1) การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
หลักสูตรได้รับออกแบบตามสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนตลอดเวลาเพ่ือให้ผู้เรียนได้รับองค์ความรู้ ทักษะที่

จ าเป็นทันสมัยและตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ชัดเจนและทันท่วงที โดยมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมไปถึงแนวทางการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษา โดยใน
ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรมีการก าหนดผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านความรู้ ด้าน
ทักษะทางปัญญา ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และทักษะในการวิเคราะห์ การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างไรก็ตามในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการประชุมวางแผน ก าหนด
สร้างอัตลักษณ์บัณฑิต (ภาษาเด่น บุคลิกดี มีมนุษยสัมพันธ์) เพ่ือเป็นแนวทางต่อการพัฒนาการสอนของผู้สอน
และการเรียนรู้ของผู้เรียน รวมถึงการวัดและการประเมินผล อีกทั้งหลักสูตรมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
ของหลักสูตรโดยเฉพาะใน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านความรู้ ด้านบุคลิกภาพและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ตามตารางท่ีปรากฏด้านล่าง 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) 
1. มีความรู้ความช านาญในศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและมีทักษะในการประยุกต์ความรู้ 
    ดังกล่าวทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนในบริบททางธุรกิจ รวมไปถึงความเข้าใจในวัฒนธรรมที่  
    หลากหลายของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ  
2. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความน่าเชื่อถือ และมีทักษะด้านการติดต่อประสานงานในองค์กรธุรกิจที่ 
    หลากหลาย 
3.  มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการประกอบอาชีพ 
 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างรายวิชา 

รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ELO 1 ELO 2 ELO 3 

282241 หลักการแปล Principles of 
Translation) 

3    

282242 การแปลทางธุรกิจ (Business 
Translation) 

3    

282291 พื้นฐานวัฒนธรรมตะวันตก 
(Introduction to Western 

Culture) 

3    

282324 การอ่านและการย่อความ (Reading 
and Summarizing) 

3    

282334 การเขียน 2 (Writing II) 3    
282232 การเขียนเชิงธรุกิจ 1 (Business 

Writing I) 
3    

282233 การเขียนเชิงธรุกิจ 2 (Business 
Writing II) 

3    

282312 การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
ทางธุรกิจ (English for Business 

Communication) 

3    

282313 การน าเสนอเนื้อหาด้านธรุกิจ 
(Business Presentation) 

3    

282361 เทคโนโลยีและสื่อในการสื่อสารธุรกิจ 
(Technology and Media for 
Business Communication) 

3    
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ELO 1 ELO 2 ELO 3 

282222 การอ่านเชิงธุรกิจ 1 
(Business Reading 1) 

3    

282223 การอ่านเชิงธุรกิจ 2 
(Business Reading 2) 

3    

282371 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณท์าง
ธุรกิจ (Analytical and Critical in 

Business) 

3    

282372 ภาษาอังกฤษเพือ่การประชุมทาง
ธุรกิจ 

(English for Business Meeting) 

3    

282481 สัมมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อ
เกี่ยวกับธุรกิจ 

(Seminar in Business in Related 
Topic) 

3    

282483 สหกิจศึกษา 
(Cooperative Education) 

6    

282482 ฝึกงาน 
(Practicum) 

3    

 การศึกษาอิสระในหัวข้อ
ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 

(Independent Study in Business 
English Language)  

3    

282376 ภาษาอังกฤษเพื่อการเข้าสังคม 
(English for Socializing) 

3    

282375 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน 
(English for Airline Business) 

3    

282373 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว 
(English for Tourism Business) 

3    

282374 ภาษาอังกฤษเพื่อบุคลากรโรงแรม 
(English for Hotel Personnel) 

3    

282472 ภาษาอังกฤษเพื่อการค้าและ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 

(English for International Trade 
and Industry) 

 

3    
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รหัสวิชา ชื่อวิชา หน่วยกิต ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ELO 1 ELO 2 ELO 3 

282471 ภาษาองักฤษเพื่อการเจรจาต่อรอง 
(English for Negotiation) 

3    

282473 ภาษาอังกฤษเพื่อการน าเข้าและ
ส่งออก 

(English for Importing and 
Exporting) 

3    

282474 ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ 
(English for Logistics 

Management) 

3    

282491 หัวข้อเลือกสรรทางภาษาอังกฤษ 
(Selected in English Topic) 

3    

 
หลักฐาน 
- EBC-3.1-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ. 2) 
- EBC-3.1-02 มคอ. 3 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
 
3.2 The contribution made by each course to achieve the expected learning outcomes 

is clear (2)  แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 
ทุกรายวิชาในหลักสูตรมีการก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง โดยมีการก าหนดกิจกรรมการเรียนการสอน 

และวัตถุประสงค์ของรายวิชาใน มคอ. 3 เช่น รายวิชาหลักการแปล มีการก าหนดกิจกรรมที่ใช้ทักษะการวิจัยโดย
ผ่านการวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์บทความวิจัยในชั้นเรียนและกิจกรรมการตรวจสอบทบทวนบทแปล  รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรโรงแรมมีการก าหนดกิจกรรมที่เสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริง และ
ประยุกต์สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนรู้ให้เหมาะสม เช่น กิจกรรมสัมภาษณ์ชาวต่างชาติตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 
การใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือจ าลองสถานการณ์ในโรงแรมและการเรียนรู้นอกสถานที่ ทั้งนี้เพ่ือบรรลุผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่ มคอ. 2 ก าหนด ตามตารางด้านล่าง 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รายวิชา (ตัวอย่าง) 

1. มีความรู้ความช านาญในศาสตร์ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจและมีทักษะในการประยุกต์ความรู้ดังกล่าว
ทางด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนในบริบททางธุรกิจ รวมไปถึง
ความเข้าใจในวัฒนธรรมที่หลากหลายของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ  

1. วิชาหลักการแปล 
2. วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรโรงแรม 

2. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ มีความน่าเชื่อถือ และมีทักษะ
ด้านการติดต่อประสานงานในองค์กรธุรกิจที่หลากหลาย 
3. มีคุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการประกอบอาชีพ 
 
หลักฐาน 
EBC–3.2-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ      
EBC–3.2-02 มคอ. 3 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
 
3.3 The curriculum is logically structured, sequenced, integrated and up-to-date (3,4,5,6) 
       หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่างเหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

หลักสูตรออกแบบรายวิชาตามโครงสร้างหลักสูตรจากง่ายไปยากและจากความรู้พ้ืนฐานไปสู่ความรู้ขั้น
สูงในแต่ละชั้นปีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยพิจารณากิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องผลการเรียนรู้ที่
คาดหวังตามที่หลักสูตรก าหนดขึ้นใหม่ โดยเมื่อเข้าสู่ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น นิสิตจะลงทะเบียนเรียนรายวิชา
สหกิจศึกษาหรือฝึกงาน ซึ่งนิสิตต้องบูรณาการความรู้จากรายวิชาต่างๆทั้งรายวิชาทางธุรกิจและภาษาอังกฤษ
ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 3 เพื่อเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงาน  

ในปีการศึกษา 2560 รายวิชาต่างๆมีความเชื่อมโยงและบูรณาการทักษะและความรู้ครอบคลุมในแต่ละ
ชั้นปี เช่น รายวิชาโครงสร้างและความหมายภาษาอังกฤษเชื่อมโยงบูรณาการและเป็นพ้ืนฐานให้กับรายวิชาในปี
ที่สูงขึ้น โดยแยกตามทักษะดังต่อไปนี้  

1) ทักษะการฟัง-พูด ได้แก่ การสื่อสารด้วยวาจา การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ การ 
    น าเสนอเนื้อหาด้านธุรกิจ ภาษาอังกฤษเพ่ือการประชุมทางธุรกิจ  

2) ทักษะการอ่าน ได้แก่ หลักการอ่าน การอ่านและการย่อความ การอ่านเชิงธุรกิจ 1 การอ่านเชิงธุรกิจ 
     2 การอ่านเชิงวิเคราะห์และวิจารณ์ทางธุรกิจ  

3) ทักษะการเขียน ได้แก่ โครงสร้างและความหมายของภาษาอังกฤษ การอ่านและการย่อความ  
    การเขียน 1 การเขียน 2 การเขียนเชิงธุรกิจ 1 และการเขียนเชิงธุรกิจ 2   
4) การแปล ได้แก่ หลักการแปล การแปลทางธุรกิจ  
5) ทักษะทางธุรกิจ ได้แก่ ความรู้ทั่วไปทางธุรกิจ หลักการตลาด และการจัดการและองค์การ  
6) ทักษะการบูรณาการ ได้แก่ เทคโนโลยีและสื่อในการสื่อสารธุรกิจ สัมมนาภาษาอังกฤษในหัวข้อ

    เกี่ยวกับธุรกิจ สหกิจศึกษา ฝึกงาน การศึกษาอิสระในหัวข้อภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หัวข้อเลือกสรร 
   ทางภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรโรงแรม     

    ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจการบิน ภาษาอังกฤษเพ่ือการเข้าสังคม ภาษาอังกฤษเพ่ือการเจรจาต่อรอง 
   ภาษาอังกฤษเพ่ือการค้าและอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ ภาษาอังกฤษเพ่ือการน าเข้าและส่งออก 
   ภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการโลจิสติกส์ ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 



หน้า 35 
 

                   
รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

   และ ภาษาอังกฤษเพ่ืออุตสาหกรรมเกษตร 
7) ทักษะทางวัฒนธรรม ได้แก่ พ้ืนฐานวัฒนธรรมตะวันตก ภาษาศาสตร์สังคม 
 

 ผลการด าเนินงานดังกล่าวพบว่านิสิตสามารถน าความรู้พ้ืนฐานมาต่อยอดในการฝึกงานและการปฏิบัติ
สหกิจศึกษาได้เป็นอย่างดี และหลักสูตรมีการจัดรายวิชาที่เป็นการบูรณาการความรู้ เช่น รายวิชาสัมมนา
ภาษาอังกฤษในหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจ การศึกษาอิสระในหัวข้อภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ หัวข้อเลือกสรรทาง
ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

หลักฐาน 
EBC-3.3-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ. 2) 
EBC-3.3-02 มคอ. 3 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
 
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  
ชุดของความเชื่อที่มีผลต่อเนื้อหา 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 
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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, program 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 instill in students a commitment of lifelong learning (e.g. commitment 
to critical inquiry, information-processing skills, a willingness to experiment with 
new ideas and practices, etc.). 
การจัดการเรียนการสอนพึงสนับสนุนการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (เช่น ความมุ่งม่ันที่จะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ทักษะ 
การประมวลผลข้อมูล สมัครใจในการทดลองแนวคิดและการปฏิบัติใหม่ ๆ ฯลฯ) 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 4 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
4.1 The educational philosophy is well articulated 

and communicated to all stakeholders (1) 
 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย 

2 3 

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

      กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับ 
 การบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

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

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
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ผลการด าเนินงาน   
4.1 The educational philosophy is well articulated and communicated to all 

stakeholders (1)  ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจน และสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 หลักสูตรมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารธุรกิจ ให้มีความรอบรู้เท่าทัน
สถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยมีแนวคิดการเป็นผู้ใช้ภาษาอังกฤษในการด าเนินธุรกิจต่างๆ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่กับการมีคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานที่
ต้องการบัณฑิตที่มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ  หลักสูตรมีกลยุทธ์การเรียนการสอนที่ชัดเจน ผู้สอนระบุ
กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนที่ชัดเจนทั้งในรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ. 2) และ รายละเอียดของรายวิชา 
(มคอ. 3) โดยการจัดการเรียนการสอนจะต้องค านึงถึงผลการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านที่มีการก าหนดไว้
อย่างชัดเจน 
 นอกจากนีป้รัชญาหลักสูตรเกิดขึ้นจากการมีส่วนร่วมของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและได้รับ
ค าแนะน าในขั้นตอนของการวิพากษ์หลักสูตรจากผู้เชี่ยวชาญและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ท าให้ปรัชญามีความชัดเจน 
สะท้อนให้เห็นถึงวัตถุประสงค์ของหลักสูตรทีแ่สดงไว้ในเล่ม มคอ. 2 เว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และ        
ศิลปศาสตร์ และเฟสบุ๊คแฟนเพจของหลักสูตรเพ่ือสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สะท้อนการ
สื่อสารและการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างรวดเร็ว เข้าถึงง่าย และเป็นรูปธรรม นอกจากนี้ยังใช้ช่องทางการ
ฝึกงานและการปฏิบัติสหกิจศึกษาเพ่ือสื่อสารปรัชญาหลักสูตรแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยมีสถานประกอบการที่
นิสิตออกปฏิบัติสหกิจศึกษา / ฝึกงาน มีความต้องการเข้ามาคัดเลือกนิสิตภายในสถาบันด้วยตนเอง ในส่วนของ
รายละเอียดหลักสูตรเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้สนใจที่ผ่านมายังไม่ได้มีการประเมิน
ความรู้ความเข้าใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการน าปรัชญานี้ไปใช้ อย่างไรก็ตามหลักสูตรมีการวางแผนแนว
ทางการประเมินดังกล่าวโดยคณะฯและคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรในคราวต่อไป 
 
หลักฐาน 
- EBC-4.1-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ. 2) 
- EBC-4.1-02 มคอ. 3 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
- EBC-4.1-03 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/ 
 
4.2 Teaching and learning activities are constructively aligned to the achievement of the 

expected learning outcomes (2,3,4,5) กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการ
บรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการ

สอน 
การประเมนิผู้เรียน ผลการประเมิน 

1. มีความรู้ความช านาญ
ในศาสตร์ด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจและมี
ทักษะในการประยุกต์
ความรู้ดังกล่าวทางด้าน
การฟัง พูด อ่านและ

- วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
บุคลากรโรงแรมก าหนด
กิจกรรมที่เสริมทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษใน
สถานการณ์จริง และ
ประยุกต์สื่อเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนรู้ให้
เหมาะสม เช่น กิจกรรม

- ประเมินผู้เรียนตาม
สภาพจริงจาก
กิจกรรมการเรียนรู้
มากกว่าคะแนนสอบ 
– TOEIC Test 

- ผู้เรียนสามารถ
ประยุกต์ใช้
ภาษาอังกฤษครบทั้ง 
4 ทักษะ 
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

การประเมนิผู้เรียน ผลการประเมิน 

เขียนในบริบททางธุรกิจ 
รวมไปถึงความเข้าใจใน
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ  

สัมภาษณ์ชาวต่างชาติ
ตามสถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ การใช้สื่อ
เทคโนโลยีเพ่ือจ าลอง
สถานการณ์ในโรงแรม
และการเรียนรู้นอก
สถานที่  

2. มีบุคลกิภาพดี มี
มนุษยสัมพันธ์ มีความ
น่าเชื่อถือ และมีทักษะ
ด้านการติดต่อ
ประสานงานในองค์กร
ธุรกิจที่หลากหลาย 

- วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การน าเสนอทางธุรกิจ 
จัดกิจกรรมให้นิสิต
น าเสนอผลงานในหัวข้อ
ที่เก่ียวกับธุรกิจ โดยเน้น
การน าเสนออย่างมือ
อาชีพเพ่ือสร้าง
บุคลิกภาพที่ดีและความ
น่าเชื่อถือในการท างาน
ทางด้านธุรกิจ 
- วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
การประชุมทางธุรกิจ มี
การจัดการจ าลองการ
ประชุม เพื่อให้นิสิตได้
ประยุกต์ความรู้และ
ทักษะที่ได้เรียนมาใช้ได้
จริงในบริบททางธุรกิจ 
- ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
เจรจาต่อรองทางธุรกิจ 
นิสิตสามารถบูรณาการ
ทักษะทางด้านธุรกิจและ
ภาษาอังกฤษในการ
เจรจาต่อรองทางธุรกิจ 

- สังเกตท่วงทีวาจา 
การยืน การเดิน การ
แสดงออกทางสีหน้า
แววตา อารมณ์ การ
แต่งการและการปรับ
บุคลิกในภาพรวมตาม
ความเหมาะสม 
 

- ผู้เรียนแสดงออกถึง
การวางตัว กิริยา
ท่าทางท่วงทีวาจาได้
ถูกต้องเหมาะสมตาม
บริบทเนื้อหาวิชาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

3. มีคุณธรรรม 
จริยธรรมและจิตส านึก
ในการประกอบอาชีพ 

- ทุกรายวิชาในหลักสูตร
ส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างจิตส านึกต่อ
การประกอบอาชีพ มี
คุณธรรม จริยธรรม ผ่าน
ข้อตกลงในชั้นเรียน
ร่วมกัน เช่น การส่งงาน

- ทุกรายวิชาใน
หลักสูตรประเมินโดย
การสังเกตพฤติกรรม
ในแต่ละครั้งที่จัดการ
เรียนการสอน 

- ผู้เรียนส่วนใหญ่ส่ง
งานตรงเวลา มีการ
อ้างอิงผลงานของ
ผู้อื่นถูกต้องตาม
หลักเกณฑ์ของทุก
รายวิชา นอกจากนี้
ผู้เรียนเคารพกติกาที่
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ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง กิจกรรมการเรียนการ
สอน 

การประเมนิผู้เรียน ผลการประเมิน 

ตรงเวลา การไม่คัดลอก
ผลงานผู้อื่น การอ้างอิง
ผลงานของผู้อ่ืนที่ถูกต้อง 
เป็นต้น 

ตกลงร่วมกันในชั้น
เรียน 

  
 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (ELO) เป็นแกนหลักเพ่ือให้ทุกรายวิชาสร้าง

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร นอกจากนี้ทุกรายวิชามีการเลือก
รูปแบบการวัดและประเมินผลเพื่อให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ของรายวิชาที่ปรับปรุงตามข้อก าหนดของ
หลักสูตร อีกท้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมหารือเรื่องความคืบหน้าด้านการวัดผลและติดตาม
ปรับปรุงปัญหาอุปสรรคต่างๆให้เป็นไปตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของทั้งรายวิชาและหลักสูตร 

 
หลักฐาน 
EBC-4.2-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ. 2) 
EBC-4.2-02 มคอ. 3 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
EBC-4.2-03 ชิ้นงานวิชาหลักการอ่าน Reading Techniques 
EBC-4.2-04 ตัวอย่างชิ้นงานวีดีโอรายวิชา English for Hotel Personnel 
EBC-4.2-05 ตัวอย่างชิ้นงานบทสัมภาษณ์รายวิชา English for Hotel Personnel 
EBC-4.2-06 ตัวอย่างชิ้นงานวิชา Business Translation 
EBC-4.2-07 ตัวอย่างชิ้นงาน Business Presentation 
 
4.3 Teaching and learning activities enhance  
 life-long learning (6) กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต กิจกรรมการเรียนการสอน ชั้นปี/ตัวอย่างวิชา 
1. ผู้เรียนมีทักษะการใช้
ทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็น
เครื่องมือในการแสวงหา
ความรู้อื่นๆ 

- ผู้สอนแนะน าการเข้าถึงข้อมูล
หรือความรู้อ่ืนๆโดยใช้
ภาษาอังกฤษเป็นค าส าคัญใน
การเข้าถึงเนื้อหาความรู้อ่ืนๆ
ผ่าน search engine และ 
database ชนิดต่างๆ เป็นต้น 
- ผู้เรียนยังสามารถประยุกต์
เทคนิคทางภาษาอังกฤษ เช่น 
การอ่านจับใจความ การอ่านหา
รายละเอียด และการเดาศัพท์
จากบริบท เป็นต้น ไปใช้
ประยุกต์กับเนื้อหาการอ่าน
ภาษาอังกฤษได้ทุกประเภท 

ชั้นปีที่ 2: วิชาหลักการแปล และ
การแปลทางธุรกิจ 
ชั้นปีที่ 1: วิชาหลักการอ่าน 
ชั้นปีที่ 2: วิชาการอ่านเชิงธุรกิจ 1
และ 2 
ชั้นปีที่ 3: วิชาการอ่านและการย่อ
ความ และการอ่านเชิงวิพากษ์และ
วิจารณ์ทางธุรกิจ เป็นต้น 
ชั้นปีที่ 4: วิชาสัมมนาภาษาอังกฤษ
ในหัวข้อเกี่ยวกับธุรกิจ วิชาการ
ฝึกงาน 
วิชาสหกิจศึกษา การศึกษาอิสระ
ในหัวข้อภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ 

http://tqf.buu.ac.th/
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หลักฐาน 
- EBC-4.3-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ. 2) 
- EBC-4.3-02 มคอ. 3 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
- EBC-4.3-03 ตัวอย่างชิ้นงานผู้เรียน วิชาหลักการแปลและการแปลธุรกิจ วิชาหลักการอ่าน วิชาการการอ่าน
ธุรกิจ 1 และ 2 วิชาการอ่านและการย่อความ วิชาการอ่านเชิงวิพากษ์และวิจารณ์ทางธุรกิจ วิชาสัมมนา
ภาษาอังกฤษฯ 
 
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 เพ่ือใช้ตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลวินิจฉัย 
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 และเกรด 
พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ  

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

6. Procedures and methods are applied to ensure that student assessment is valid, 
reliable and fairly administered. 
มีการใช้กระบวนการหรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อประกันว่าการประเมินผู้เรียนมีความเที่ยงตรง  
ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม  
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7. The reliability and validity of assessment methods should be documented and 
regularly evaluated and new assessment methods are developed and tested. 
ความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของวิธีการประเมินควรมีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และ
ประเมินผลวิธีการประเมินอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาวิธีการประเมินแบบใหม่ข้ึน และได้น าไปทดลองใช้  

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

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 5 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
5.1 The student assessment is constructively aligned 

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

 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของ 
 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3 3 

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 
และเปน็ธรรม 

2 3 

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

2 3 

5.5 Students have ready access to appeal procedure 
(8) 

 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 

3 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
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ผลการด าเนินงาน   
5.1 The student assessment is constructively aligned to the achievement of the 
expected learning outcomes (1,2) การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง วิธีการประเมินการรับเข้า วิธีการประเมินระหว่าง

การศึกษา 
วิธีการประเมินก่อนจบ

การศึกษา 
1. มีความรู้ความช านาญ
ในศาสตร์ด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจและมี
ทักษะในการประยุกต์
ความรู้ดังกล่าวทางด้าน
การฟัง พูด อ่านและเขียน
ในบริบททางธุรกิจ รวมไป
ถึงความเข้าใจใน
วัฒนธรรมที่หลากหลาย
ของผู้ใช้ภาษาอังกฤษ 

- รับเข้าตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
- ก าหนดค่าคะแนน GAT 
80% และ GPAX 20% 
- สัมภาษณ์รายบุคคล 
สังเกตความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษเชิงประจักษ์ 
  

- การทดสอบย่อยของแต่
ละรายวิชา 
- การสอบกลางภาค 
ปลายภาค 
- กิจกรรมในชั้นเรียน 
- งานที่ได้รับมอบหมายใน
ลักษณะงานเดี่ยว งานคู่
และงานกลุ่ม 
 

- การทดสอบย่อยของแต่
ละรายวิชา 
- การสอบกลางภาค 
ปลายภาค 
- กิจกรรมในชั้นเรียน 
- งานที่ได้รับมอบหมายใน
ลักษณะงานเดี่ยว งานคู่
และงานกลุ่ม 
- การทดสอบก่อนจบ
การศึกษาในรูปแบบ 
ข้อสอบ Exit Exam 
 

2. มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย
สัมพันธ์ มีความน่าเชื่อถือ 
และมีทักษะด้านการ
ติดต่อประสานงานใน
องค์กรธุรกิจที่หลากหลาย 

- สัมภาษณ์รายบุคคลเพ่ือ
สังเกตพฤติกรรมการ
สื่อสาร บุคลิกภาพ 

- สังเกตผู้เรียนในการ
แสดงออกเชิงพฤติกรรม
ต่อเพ่ือร่วมชั้นเรียน เพ่ือน
ต่างสาขา/คณะ อาจารย์
และบุคลากร 

- สังเกตการเปลี่ยนแปลง
เชิงพฤติกรรมในภาพรวม
ที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรและรายวิชา 

3. มีคุณธรรม จริยธรรม
และจิตส านึกในการ
ประกอบอาชีพ 

- สัมภาษณ์รายบุคล 
สังเกตทัศนคติต่อจิตส านึก
ในการประกอบอาชีพหลัง
จบการศกึษาและ
คุณธรรมจริยธรรมด้าน
อ่ืนๆ 

- สังเกตพฤติกรรมด้าน
จิตส านึก คุณธรรม
จริยธรรม เช่น การตรงต่อ
เวลา ความซื่อสัตย์ต่อ
ตนเองและบุคคลรอบข้าง 

- สังเกตการเปลี่ยนแปลง
เชิงพฤติกรรมในภาพรวม
ที่สอดคล้องกับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวังของ
หลักสูตรและรายวิชา 
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ผลการประเมิน  
หลักสูตรก าหนดวิธีการประเมินผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและของรายวิชา โดย

การประชุมหารือกับอาจารย์ผู้สอนทุกรายวิชาเพ่ือหาแนวทางในการประเมินผลผู้เรียนให้ตรงกับผลการเรียนรู้
ข้างต้น ตั้งแต่การรับเข้า การประเมินระหว่างการศึกษา และการประเมินก่อนจบกาศึกษาด้วยวิธีการต่อไปนี้ 

1) การรับเข้า 
 วิธีการประเมินผลผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรในกระบวนการรับเข้า หลักสูตร
มอบหมายให้อาจารย์ผู้สัมภาษณ์บุคคลที่สมัครเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรเป็นผู้ประเมินนิสิตแรกเข้า โดยมี
หลักเกณฑ์การรับเข้าศึกษาตามประกาศของมหาวิทยาลัย โดยหลักสูตรเป็นผู้ก าหนดค่าคะแนนการรับเข้าในวิชา
ต่างๆของผู้สมัครที่จ าเป็นต่อการศึกษารายวิชาต่างๆในหลักสูตรด้วยการก าหนดค่าคะแนน GAT 80% และ 
GPAX 20% จากนั้นอาจารย์ผู้สัมภาษณ์จะเป็นผู้ประเมินความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงประจักษ์ สังเกต
พฤติกรรมการสื่อสาร บุคลิกภาพ รวมทั้งทัศนคติต่อจิตส านึกในการประกอบอาชีพหลังจบการศึกษาและ
คุณธรรมจริยธรรมด้านอื่นๆ 
 การรับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร มีวิธีการรับเข้า 8 รูปแบบดังนี้ 
 1. แอดมิดชั่นกลาง 
 2. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น รอบ 2 
 3. โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี  
 4. โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
 5. รับตรง 12 จังหวัด 
 6. รับตรง 12 จังหวัด รอบ 2 
 7. รับตรงทั่วประเทศ 
 8. รับตรงทั่วประเทศ รอบ 2 
 2) วิธีการประเมินระหว่างการศึกษา 
 วิธีการประเมินผลผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรในระหว่างการศึกษา หลักสูตรมีการ
ประชุมหารือเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ข้างต้น ก าหนดให้ทุกรายวิชาเลือกรูปแบบการ
ประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร รูปแบบการประเมินผู้เรียนที่รายวิชาส่วน
ใหญ่น ามาใช้ ได้แก่ การทดสอบย่อย การสอบกลางภาค การสอบปลายภาค และกิจกรรมในชั้นเรียน รวมทั้งงาน
ที่ได้รับมอบหมายในลักษณะงานเดี่ยว งานคู่และงานกลุ่ม เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้
ผู้สอนในแต่ละรายวิชายังก าหนดวิธีการประเมินผลผู้เรียนด้านบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความน่าเชื่อถือ และ
ทักษะด้านการติดต่อประสานงานในองค์กรธุรกิจที่หลากหลายด้วยการสังเกตผู้เรียนในการแสดงออกเชิง
พฤติกรรมต่อเพ่ือร่วมชั้นเรียน เพื่อนต่างสาขา/คณะ อาจารย์และบุคลากร รวมถึงพฤติกรรมด้านจิตส านึก 
คุณธรรมจริยธรรม เช่น การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและบุคคลรอบข้าง 
 3) วิธีการประเมินก่อนจบการศึกษา 
 วิธีการประเมินผลผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรก่อนจบการศึกษา หลักสูตรมีการ
ประชุมหารือเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลผู้เรียนตามผลการเรียนรู้ข้างต้น ก าหนดให้ทุกรายวิชาเลือกรูปแบบการ
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ประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรเช่นเดียวกับวิธีการประเมินระหว่าง
การศึกษา และมีการเพ่ิมเติมในส่วนของการทดสอบก่อนจบการศึกษาในรูปแบบ ข้อสอบ Exit Exam นอกจากนี้
ผู้สอนในแต่ละรายวิชายังก าหนดวิธีการประเมินผลผู้เรียนด้านบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ความน่าเชื่อถือ และ
ทักษะด้านการติดต่อประสานงานในองค์กรธุรกิจที่หลากหลายด้วยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมใน
ภาพรวมที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชา รวมถึงพฤติกรรมในภาพรวมที่
สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตรและรายวิชา 
 
หลักฐาน 
- EBC-5.1-01 มคอ. 3 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
- EBC-5.1-02 มคอ. 5 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
 
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 และเกรดพึงมี

ความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ 
หลักสูตรมีการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินผลผู้เรียนตามประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา เรื่อง การศึกษา

ระดับปรญิญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อที่ 19 ระบบการให้คะแนนที่มีค่าระดับขั้น A ถึง F ให้แก่ผู้เรียนผ่านอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาต่างๆ อีกท้ังเกณฑ์การวัดและประเมินผลอ่ืนๆของแต่ละรายวิชาตามที่ก าหนดไว้ใน มคอ.3 
ในช่วงเปิดภาคการศึกษาทั้งต้นและปลายเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจระบบการวัดประเมินผลร่วมกัน 
 
หลักฐาน 
- EBC-5.2-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ. 2) 
- EBC-5.2-02 มคอ. 3 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th  
 
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 มีการประกันความเที่ยงตรง ความ

น่าเชื่อถือและเป็นธรรม 
 หลักสูตรมีการประชุมหารือเกี่ยวกับการทวนสอบในแต่ละรายวิชาเพ่ือเป็นการตรวจสอบมาตรฐานการ
จัดการเรียนรู้ในหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 1) การทวนสอบอาจารย์: ใช้รูปแบบการสัมภาษณ์
อาจารย์ผู้สอนโดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรท่านอ่ืนจ านวน 2 คนขึ้นไป และมีเกณฑ์ค าถามที่เป็นตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนรู้ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร 2) การทวนสอบผู้เรียน: ใช้รูปแบบการ
สัมภาษณ์เช่นเดียวกับการทวนสอบอาจารย์ผู้สอน 
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการประชุมหารือเพ่ือให้ผู้เรียนสามารถร้องเรียนเกี่ยวกับความไม่เป็นธรรม
และปัญหาต่างๆโดยผ่านระบบการดูแลผู้เรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้สอนท่านอื่นท่ีผู้เรียนสามารถ
เข้าถึงได้สะดวก เมื่ออาจารย์ได้รับเรื่องร้องเรียนหรือปัญหาต่างๆแล้ว อาจารย์จะน าประเด็นเข้าที่ประชุมเพ่ือ
หารือถึงแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน ส าหรับวิชาที่มีการสอนร่วม หรือกลุ่ม อาจารย์ผู้สอนมีการก าหนดความ
เที่ยงตรงร่วมกันโดยการหารือเกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผล อีก
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ทั้งมีการน าระบบการทวนสอบเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาความเที่ยงตรงของข้อสอบ และการให้
คะแนน เช่น รายวิชาการเขียน 1 เป็นต้น 
 
หลักฐาน 
- EBC-5.3-01 มคอ. 3 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
- EBC-5.3-02 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (อาจารย์) 
- EBC-5.3-03 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (นิสิต) 
 
5.4 Feedback of student assessment is timely and helps to improve learning (3)  
    ให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลาและช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 อาจารย์ผู้สอนและอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการหารือร่วมกันเกี่ยวกับระยะเวลาการแจ้งผลการเรียนแก่
ผู้เรียนเป็นช่วงเวลาต่างๆ เช่น หลังสอบกลางภาค และก่อนสอบปลายภาค เพ่ือให้ผู้เรียนได้ทราบถึงทิศทางการ
เรียนรู้และการปรับปรุงการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล นอกจากนี้หลักสูตรมีโครงการนัดพบนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
เรื่องผลการเรียนและพฤติกรรมเพ่ือพูดคุยหาที่มาของปัญหา และวางแผนแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
ระหว่างผู้เรียนและอาจารย์ประจ าหลักสูตร โดยอาจารย์ประจ าหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละชั้นปีบาง
ท่านอาจมีการใช้สื่อสังคมออนไลน์เป็นช่องทางการติดตามและแจ้งข่าวสารโดยตรงต่อผู้เรียน เช่น กลุ่มLINE 
LMS Facebook เป็นต้น 
 
หลักฐาน 
- EBC-5.4-01 รายงานผลโครงการนัดพบนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเรื่องผลการเรียนและพฤติกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2560 
 
5.5 Students have ready access to appeal procedure (8) ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์
อย่างเหมาะสม  
 หลักสูตรร่วมกับคณะฯ มีช่องทางให้ผู้เรียนได้เข้าถึงกระบวนการการร้องทุกข์ได้หลายช่องทาง เช่น การ
สอบถามโดยตรงจากผู้สอนในรายวิชาต่างๆ อาจารย์ที่ปรึกษาและสายตรงคณบดีเป็นต้น โดยวิธีการต่างๆได้
น าเสนอในรูปแบบตารางดังต่อไปนี้  
 

ระดับ วิธีการ ค่าเฉลี่ย 
1.1 ตอนที่ท่านเป็นนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ก่อนเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย) 
ขอให้พิจารณาว่า  ในการสมัคร
เข้าศึกษาต่อท่าน ท่านได้รับข้อมูล
ข่าวสารของหลักสูตรผ่านช่องทาง
ใดบ้าง 

เว็บไซต์ 75.71 
Social Media 35.71 
หนังสือ/วารสาร 1.43 
เพ่ือนที่โรงเรียน 17.14 
รุ่นพี่ที่โรงเรียน 12.86 
ครูที่โรงเรียน 18.57 
การไปแนะน าหลักสูตรของคณะ/มหาวิทยาลัย 7.14 
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ระดับ วิธีการ ค่าเฉลี่ย 
1.2 หากมีช่องทางอ่ืน
นอกเหนือจากข้อ 1 โปรดระบุ 

- 

  
1.3 ท่านมีความพึงพอใจต่อช่อง
ทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ
หลักสูตรเพียงใด 

- 
2.96 : 5 

1.4 ข้อเสนอแนะต่อช่องทางการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารของหลักสูตร 
(รวมถึงสามารถเสนอช่องทางอ่ืนๆ
ด้วย) 

- นิสิตแนะน าให้โปรโมทผ่านโรงเรียนเก่าท่ีนิสิตเก่าได้จบมา 
เช่น ส่งอีเมลล์เข้าไปถึงโรงเรียนของนิสิตทุกคนที่เป็นศิษย์
เก่าของโรงเรียนนั้นๆ เพ่ือให้ทางโรงเรียนช่วยโปรโมทและส่ง
ข่าวไปถึงนักเรียน 

 - 
1.5 เหตุผลที่ท่านตัดสินใจเลือก
เรียนในหลักสูตรดังกล่าวของคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 

ตรงความต้องการ 58.57 
เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน 38.57 
ค าแนะน าของครูที่โรงเรียน 7.14 
ค าแนะน าของเพ่ือนหรือคนรู้จัก 8.57 
ชื่อเสียงของหลักสูตร 1.43 
ความน่าสนใจของข้อมูลหลักสูตรที่ได้รับจากสื่อ
ประชาสัมพันธ์ 21.43 

1.6 หากมีเหตุผลอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากข้อ 5 โปรดระบุ 

- นิสิตมีความเห็นว่าหลักสูตรที่จัดให้ ตรงตามความต้องการ
ของนิสิตเพราะเจาะจงในด้านธุรกิจที่สามารถใช้ได้จริงใน
การประกอบอาชีพในอนาคต และหลักสูตรยังมีความ
ทันสมัยต่อกระแสสังคม 
 

  
2.1 ท่านทราบถึงช่องทางการร้อง
ทุกข์ที่คณะวิทยาศาสตร์และ   
ศิลปศาสตร์ได้มีให้ในช่องทาง
ใดบ้าง 

ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 81.43 
ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ประธานหลักสูตร 
สาขาวิชา 40.00 
ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ 17.14 
ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ ผ่านหัวข้อสายตรงคณบดี 28.57 
ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านทางงานกิจการนิสิต 24.29 
ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านการประชุมนิสิตร่วมกับคณบดี 17.14 

2.2 ท่านเคยร้องทุกข์ต่อคณะ
วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ 
หรือไม่   17.14 
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ระดับ วิธีการ ค่าเฉลี่ย 
2.3 ถ้าเคยร้องทุกข์ ท่านใช้
ช่องทางใดในการร้องทุกข์ (หาก
ไม่เคย โปรดเลือก "ไม่เคยร้อง
ทุกข์") 

ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ที่ปรึกษา 8.57 
ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านอาจารย์ประธานหลักสูตร 
สาขาวิชา 2.86 
ช่องทางการร้องทุกข์โดยตรงผ่านคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และศิลปศาสตร์ 0.00 
ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านหน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์ ผ่านหัวข้อสายตรงคณบดี 2.86 
ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านทางงานกิจการนิสิต 2.86 
ช่องทางการร้องทุกข์ผ่านการประชุมนิสิตร่วมกับคณบดี 0.00 

 
* หมายเหตุ ช่องที่ได้ 0.00 หมายถึง นิสิตไม่เคยร้องทุกข์
ผ่านช่องทางดังกล่าว 

 2.4 ถ้าเคยร้องทุกข์ ท่านพึงพอใจ
ต่อการจัดการการร้องทุกข์ใน
ระดับใด  (หากไม่เคย โปรดเลือก 
"ไม่เคยร้องทุกข์") 

พึงพอใจน้อย 41.67 
พึงพอใจปานกลาง 58.33 
พึงพอใจมาก 0.00 
    

2.5 ถ้าเคยร้องทุกข์ ท่านมีความ
พึงพอใจต่อช่องทางในการร้อง
ทุกข์ระดับใด (หากไม่เคยโปรด
เลือก ไม่เคยร้องทุกข์) 

พึงพอใจน้อย 33.33 
พึงพอใจปานกลาง 50.00 
พึงพอใจมาก 16.67 

    
2.6 ข้อเสนอแนะต่อการจัด
ช่องทางในการร้องทุกข์ 

-นิสิตส่วนใหญ่แสดงความคิดเห็นผ่านระบบการประเมินการ
อาจารย์ผู้สอน นอกจากนี้นิสิตขอกล่องร้องทุกขืที่ไม่ประสงค์
จะออกนาม เช่น ผ่านทางเว็บไซด์มหาวิทยาลัย เป็นต้น 

  
 ทั้งนีท้างหลักสูตรยังไม่ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์จากนิสิตตั้งได้เริ่มด าเนินหลักสูตร 
 
หลักฐาน 
- EBC-5.5-01ระบบสายตรงคณบดีเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ฯ http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/ 
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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 ยกย่องชมเชย 
การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรสายวิชาการ
มีทั้งคุณภาพและปริมาณท่ีเพียงพอต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน 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 ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ด้านการเรียนการสอน 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  

4. Recruitment and promotion of academic staff are based on merit system, which 
includes teaching, research and service. 
การสรรหาและการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายวิชาการอยู่บนพ้ืนฐานของ
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ระบบคุณธรรม รวมทั้งการสอน การวิจัย และการบริการ  
5. Roles and relationship of academic staff members are well defined and understood. 

มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรสายวิชาการอย่างชัดเจน และเป็นที่
เข้าใจตรงกนั  

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 านึงถึงเสรีภาพ
ทางวิชาการและจริยธรรมวิชาชีพ 

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 และปริมาณของกิจกรรมด้าน
การวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
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
ทรัพยากรบุคคลสาย วิชาการ (เช่น แผนความก้าวหน้า
ทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง 
การเลิกจ้าง  และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือเติมเต็ม 

4 
 
 
 
 

4 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 ความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
 การบริการวิชาการ 
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 

3 3 

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 

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

2 2 
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AUN-QA Criterion 6 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
 เกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัย
 ของบุคลากรสายวิชาการ 
ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 3 3 
 
ผลการด าเนินงาน   
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 แผน
ความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่องชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) 
เพื่อเติมเต็มความจ าเป็น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
 
ตารางท่ี 6.1: การด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ 
การวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหาร

และพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ 
โครงการ/ วิธีการ 

ด้านการเรียนการสอน - การส่งอาจารยเ์ข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรยีนรู้และ  
 การประเมินผลอย่างต่อเนื่องทุกปี 
- การส่งอาจารยเ์ข้าร่วมอบรมหลกัสูตรอาจารย์นเิทศสหกิจศึกษาใหค้รบตาม 
  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อเนื่องทุกปี 
- การส่งอาจารยเ์ข้าร่วมอบรมการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพต่อเนื่องทุกปี 
- การส่งอาจารยเ์ข้าร่วมอบรมระบบประกันคณุภาพภายใน ระดับหลักสตูร 
  ต่อเนื่องทุกป ี
- การศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษ ภาควิชาการศกึษา คณะ 
  ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วันท่ี 7 ธันวาคม 2560 

ด้านการวิจัย - การส่งอาจารยเ์ข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรม R เพื่อประมวลผลข้อมูล 
  งานวิจัยด้วยสถิติเบื้องต้น วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 
- การส่งอาจารยเ์ข้าร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและระดับ 
  นานาชาติเพื่อเผยแพร่และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านงานวิจัยกับสถาบัน  
  ภายนอกต่อเนื่องทุกปี 
- การส่งอาจารยเ์ข้าร่วมอบรมแนวทางการขอรับรองจริยธรรมวิจยัในมนุษย์เพื่อ 
  สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับระบบวธิีการด าเนินการวิจัยที่ต้องได้รับการรับรอง 
  จริยธรรม  
- การส่งอาจารยเ์ข้าร่วมกจิกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวจิัยกับ 
  อาจารย์ต่างสาขาวิชาภายในคณะ 

การเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ - การส่งอาจารยเ์ข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
  ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. พ.ศ. 2560 
- การส่งอาจารยเ์ข้าร่วมกจิกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพฒันา 
  เอกสารประกอบการสอนในรายวิชาต่างๆเพื่อประกอบการขอต าแหน่งทาง 
  วิชาการ 

ด้านความก้าวหน้าทางสายงาน - การสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
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การวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหาร
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ 

โครงการ/ วิธีการ 

- การหารือเพื่อวางแผนการพัฒนาความก้าวหน้าทางสายงานรายบคุคลกับ 
  ผู้บริหารคณะ 

การสับเปลี่ยนอตัราก าลัง - สรรหาบคุลากรตามแผนปฏบิัติงานในการรับและบรรจุแต่งตั้งอาจารย์ผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์มหาวิทยาลัย คณะฯ  ตามกรอบเวลาที่ก าหนด  

ด้านการยกย่องชมเชย - คณะฯมีการประกาศแนวทางใหร้างวัลซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนา
บุคลากร เช่น การกล่าวชมเชยอาจารย์และนิสติในแตล่ะสาขาวิชาที่ได้รับ
คัดเลือกใหแ้สดงผลงานในโอกาสต่างๆในที่ประชุมคณาจารย์ประจ าคณะฯ และ
การติดป้ายประชาสัมพันธ์หน้ามหาวิทยาลัย 

 
 หลักสูตรยึดถือแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายวิชาการที่ได้ก าหนด
ไว้ เมื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนแล้วพบว่าหลักสูตรสามารถด าเนินการได้ตามแผนดังตารางข้างต้น 
ทั้งนี้ช่วงต้นปี พ.ศ. 2560 มีอาจารย์ผู้สอนในหลักสูตรกลับมาจากการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกจึงมีการ
ปรับปรุงแผนพัฒนาบุคลากร การจัดสรรรายวิชา และกระจายภาระงานใหม่พร้อมกับการปรับเพิ่มอาจารย์
ประจ าหลักสูตรตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 
หลักฐาน 
- EBC-6.1-01 แผนอัตราก าลังและพัฒนาบุคลากร ปีการศึกษา 2560 
 
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 ากับติดตามเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
   
 - ด้านการเรียนการสอน 
ตารางข้อมูลอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ประเภท  ชาย หญิง 
รวม จ านวนอาจารย์ท่ีมีวุฒิปริญญาเอก 

หรอืคุณสมบัติเทียบเท่าปริญญาเอก จ านวน (ราย) FTE 
1. ศาสตราจารย์      
2. รองศาสตราจารย์      
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย ์      
4. อาจารย์ 1 4 5  1 
5. อาจารย์ชาวต่างชาติ 2  2   
6. อาจารย์พิเศษ 
(Visiting professors/ 
lecturers) 

     

รวม 3 4 7  1 
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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 วิธี  
                        ที่ 1 โดยก าหนด 1 FTE เท่ากับการท างาน 35 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 
 
ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ปีการศึกษา จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดต้นปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ลาออก/

เกษียณใน
ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
เข้าใหม่

ระหว่างปี
การศึกษา 

จ านวนอาจารย์
ทั้งหมดปลายปี

การศึกษา 

หมายเหตุ 
(ระบุเหตุผล) 

2558 6 - - 6 - 
2559 6 1 1 7 - กลับจากลา

ศึกษาต่อ ป.เอก 
1 ราย 

2560 6 1 2 7 - ลาออกระหว่าง
ปีการศึกษา 2560 
1 ราย 
- บรรจุอาจารย์
ใหม่ ระหว่างปี
การศึกษา 2560 
2 ราย 

 

ตารางข้อมูลสัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร 

ปีการศึกษา FTE รวมของนิสิต FTE รวมของอาจารย์
และนักวิจัย 

สัดส่วนนิสิตต่ออาจารย์ 

2558 22.42 0.6 37.36:1 
2559 48.33 0.86 56.12:1 
2560 156.69 1.83 86:1 

 
ในด้านภาระการสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรนั้น จะเห็นได้ว่า มีค่า FTE จากรายวิชาที่อาจารย์ได้สอนให้ใน
หลักสูตรนั้นอยู่ที่  1.83  ซึ่งอยู่ในระดับสูง ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของอาจารย์ประจ าหลักสูตรกับนิสิตของ
หลักสูตรแล้ว อยู่ที่  86 : 1 ซึ่งอยู่ในระดับที่สูง เมื่อเทียบตามเกณฑ์สัดส่วนของกลุ่มสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจที่มีการก าหนดสัดส่วนของจ านวนนิสิตเต็มเวลาต่ออาจารย์ประจ าไว้ที่ 44:1  
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- ด้านการวิจัย 

ตารางข้อมูลผลงานของอาจารย์ประจ าหลักสูตร และนักวิจัย 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหลง่เผยแพร่ 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาจารย์ธนนท์รัฐ 
นาคทั่ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาจารย์ปิยะพร 
อิสสรารักษ์ / 
อาจารย์ธนยศ 
กุลฑล / อาจารย์
ชนาภา ตรีวรรณ
กุล / อาจารย์คม
ธัช สืบสายชล 
 
 
 
 

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   
 
 
 
 
 

8 ธ.ค. 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 ธ.ค. 2560 
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อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย 

หลักสูตรระดับ 
ปริญญาตรี 

อาจารย์ประจ า
หลักสูตร /นักวิจัย
ผู้ท าผลงานร่วม 

ชื่อผลงาน/ 
แหลง่เผยแพร่ 

วัน/เดือน/ปี  
ที่เผยแพร่ 

ปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
ปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปริญญาตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปริญญาตรี 
 
 
 

ดร. ภาวดี ศรีสังข์ 
Jo Fletcher, 
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 
 

Impacts of 
inferential skills 
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 

1 ม.ค. 2561 
 
 
 
 
 
 
5 พ.ค. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 พ.ค. 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 พ.ค. 2561 
 
 
 
 
 

 



หน้า 56 
 

                   
รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

2559 (2016) 

Teevassuthonsakul, C., Yuvanatheeme, V., Sriput, V., & Suwandecha, S. (2017). Design steps for 
physic 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. 
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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 

 
ในปีการศึกษา 2560  คณาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้สอนได้น าเสนอผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและ
ระดบันานาชาติในหัวข้อที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนจุดประสงค์ของหลักสูตร และยังเป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ และบูรณาการภาษาอังกฤษไปกับศาสตร์อ่ืนๆที่
เกี่ยวข้อง โดยได้รับค าแนะน าและปรึกษากับอาจารย์ต่างสาขา 
 
 - ด้านการบริการวิชาการ 
 โครงการบริการวิชาการของหลักสูตร 

ล าดับ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล จุดประสงค์ หัวหน้า
โครงการ 

1 น้องหนูรักภาษา 
(ก.พ.) 
 
 
 
 
 
ณ โรงเรียน
ต ารวจตระเวน
ชายแดนในเขต
อ าเภอแก่งหาง
แมว จังหวัด
จันทบุรี โดยได้
ประสานงานไป
ด าเนินกิจกรรม 
 
 
 
 

เนื่องจากนักเรียนที่เรียนในสังกัด
โรงเรียนต ารวจตระเวนชายแดนมี
ข้อจ ากัดในหลายๆ ด้านทั้งท าเล
ที่ตั้งของโรงเรียน ผู้สอนที่ไม่ได้จบ
ตรงสาขา  
ความพร้อมของเด็กในการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ วัสดุอุปกรณ์และสื่อ
ต่างๆ ทีช่่วยส่งเสริมเรียนรู้
ภาษาอังกฤษ    ด้วยเหตุนี้  คณะ
วิทยาศาสตร์และ    ศิลปศาสตร์ 
วิทยาเขตจันทบุรี   
มุ่งหวังจะให้เด็กๆเหล่านี้ได้มี
โอกาสเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพ่ิมมาก
ขึ้นเทียบเท่ากับเด็กอ่ืนๆ   รวมทั้ง
มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ให้
ค าแนะน าด้านการเรียนการสอน
กับผู้ที่สอนในโรงเรียนดังกล่าว 
 

1. เพื่อให้เด็กๆ มี
ทัศนคติที่ดีต่อการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ 
เรียนรู้การท างานเป็น
ทีมกล้าแสดงออก   
2. เพื่อให้โรงเรียนได้
มีวัสดุอุปกรณ์และสื่อ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การเรียนรู้
ภาษาอังกฤษและ
สามารถน าไปใช้ได้
ต่อไป   
3. เพ่ือให้นิสิตใน
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร มีส่วนร่วมใน
การจัดกิจกรรม มี
การประยุกต์ความรู้ที่
ได้รับในชั้นเรียนกับ

อ. ชุติมา 
 สถิต-
เสถียร 
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ล าดับ ชื่อโครงการ หลักการและเหตุผล จุดประสงค์ หัวหน้า
โครงการ 

ที ่ 
โรงเรียนตชด. 
บ้านบ่อชะอม  
ม.11 
ต. พวา  
อ. แก่งหางแมว   
จ.จันทบุรี  

การท ากิจกรรมจริง  
ฝึกความรับผิดชอบ 
รวมถึงมีความเชื่อมั่น
และกล้าแสดงออก 

2 สนุกสุขใจไปกับ
ภาษาอังกฤษ 
(ส.ค.) 

ปัจจุบันภาษาอังกฤษถือว่าเป็น
พ้ืนฐานที่ส าคัญอย่างยิ่งของการ
ติดต่อสื่อสารทั้งในชีวิตประจ าวัน
และทางธุรกิจ และถือว่าเป็นภาษา
ที่สถาบันการศึกษา และได้
หน่วยงานต่างๆ ทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับโลกให้ความส าคัญ ดัง
จะเห็นได้จากการจัดให้มีการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษตั้งแต่ใน
ระดับอนุบาล และการจัดกิจกรรม
ทางภาษาอังกฤษต่างๆ ของ
หน่วยงานทั้งหลายที่เก่ียวข้องกับ
ภาษาอังกฤษ แต่โอกาสในการใช้
ภาษาอังกฤษนอกห้องเรียนของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษาในประเทศ
ไทยยังมีไม่เพียงพอ ท าให้นักเรียน 
นักศึกษาและผู้ที่สนใจขาดโอกาส
ในการฝึกฝนการใช้ทักษะทาง
ภาษาท้ังหลายอย่างต่อเนื่อง 

ดังนั้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ที่
สนใจได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ
เพ่ือการสื่อสาร และเพ่ือเป็นการ
ท าให้ผู้ร่วมกิจกรรมเกิดความ
เพลิดเพลิน และเกิดทัศนคติที่ดีต่อ
การใช้ภาษาอังกฤษ   

1. เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้ฝึกฝนการ
ใช้ภาษาอังกฤษ 

2. เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิด
ทัศคติที่ดีต่อ
ภาษาอังกฤษ 

3. เพ่ือส่งเสริมความ
สามัคคีในหมู่คณะ 

4. เพ่ือให้นิสิตได้มี
ส่วนร่วมกับชุมชนใน
การจัดกิจกรรม 

 

ดร. ภาวดี 
ศรีสังข์ 
 

 
 สัดส่วนของอาจารย์ในหลักสูตรต่อโครงการบริการวิชาการ 8:2 
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หลักฐาน  
- EBC-6.2–01 รายงานการประชุมหลักสูตร  
 
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 าหรับ
ต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน และเผยแพร่ 

 ให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 หลักสูตรและคณะฯยึดถือแนวการด าเนินการตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งประชาสัมพันธ์บน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย รวมทั้งส่งข้อมูลการสรรหาไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกรอบอัตราที่สรรหา นอกจากนี้
คณะฯยังพิจารณาความดีความชอบตามแนวทางมาตรฐานภาระงานและได้ก าหนดช่วงเวลาและติดตามการเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ อีกทั้งคณะฯยังส่งเสริมให้อาจารย์ร่วมท า
กิจกรรมต่างๆ ในด้านจริยธรรมวิชาชีพและเสรีภาพทางวิชาการมีการยึดหลักจรรยาบรรณของอาจารย์ตาม
แนวทางของมหาวิทยาลัยตามที่ประกาศไว้  
 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรเปิดรับสมัครอาจารย์ใหม่แทนอาจารย์เดิมที่ลาออกท า หลักสูตรมี
อาจารย์ใหม่จ านวน 2 ท่าน ซึ่งมีคุณวุฒิตรงกับสาขาวิชาในหลักสูตร หลักสูตรการจัดอาจารย์พี่เลี้ยงเพื่อให้
ค าแนะน าด้านการสอน การประเมินผล การท างานวิจัย รวมทั้งเปิดโอกาสให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการพัฒนา
อาจารย์   
 คณะและหลักสูตรยังมีการก าหนดมาตรการส่งเสริมความก้าวหน้าทางสายงานของอาจารย์เพื่อยกระกับ
คุณวุฒิการศึกษาและเข้าสู่การด ารงต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรดังรายละเอียดตามตาราง
ดังนี้ 

ชื่อ-นามสกุล วุฒิ
การศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 หมายเหตุ 

1. ดร.ธัญลักษณ์  
   สุนารัตน์ 

ปริญญาเอก ผศ. ลาออก - - - - ลาออก 

2. อ.ชุติมา สถิตย์เสถียร ปริญญาโท x x ผศ. x x x - 

3. อ.สุทธิรักษ์   
   สุวรรณเดชา 

ปริญญาโท x x x ผศ. x x - 

4. อ.คมธัช สืบสายชล ปริญญาโท x x ผศ. x x x ลาออก 

5. อ.ธนนท์รัฐ   
   นาคท่ัง* 

ปริญญาโท x ผศ. x X ลาศึกษา
ต่อ ป.เอก 

x x ก าลังรอผล
การ

พิจารณา
การขอ
ต าแหน่ง

ทาง
วิชาการ 

6. ดร.ภาวดี ศรีสังข์ ปริญญาเอก x X x ผศ. x x - 
 

7 อ.ชนาภา  ตรีวรรณกุล ปริญญาโท - - - - - - ขอ ผศ. ใน
ปี 2565 
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ชื่อ-นามสกุล วุฒิ
การศึกษา 

2559 2560 2561 2562 2563 2564 หมายเหตุ 

8. อ. Daniel Robson ปริญญาโท - - เริ่มสัญญา
จ้าง

ปีงบประมา
ณ 2558 

- - - ต่อสัญญา
จ้าง

ปีงบประมา
ณ 2560 

จนถึงวันท่ี 
31 ธ.ค. 
2560 

9 อ. ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ ปริญญาโท - - - - - - ขอ ผศ. ใน
ปี 2566 

(บรรจุเมื่อ 
มกราคม 
2561) 

10. อ. ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ ปริญญาโท - - - - - - ขอ ผศ. ใน
ปี 2566 

(บรรจุเมื่อ 
เมษายน 
2561) 

หมายเหตุ   
(*)    หมายถึง ก าหนดเวลาในการลาศึกษาต่อ 
(**)  หมายถึง ก าลังศึกษา 
เอก / โท   หมายถึง ปีท่ีคาดว่าจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท (ส าหรับบุคลากรที่ลาศึกษาต่อ) 
X หมายถึง ได้จบการพัฒนาด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก (อาจารย์) หรือระดับปริญญาโท (สาย

สนับสนุน) 
ผศ./ รศ. หมายถึง ปีท่ีคาดว่าจะได้รับต าแหน่งทางวิชาการผู้ช่วยศาสตราจารย์ (ผศ.) และรองศาสตราจารย์ (รศ.) 

    โดยเมื่อสิ้นสุดปีการศึกษาหลักสูตรได้มีการประชุมเพ่ือติดตามการด าเนินงานเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินงาน
ในปีการศึกษาที่ผ่านมาสอดคล้องตามแผนที่วางไว้หรือไม่ 
 
หลักฐาน 
- EBC-6.3–01 แผนอัตราก าลังและพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2560 
 
6.4 Competences of academic staff are identified and evaluated (3) 
 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 
 หลักสูตรร่วมกับคณะฯมีการพิจารณาค่าตอบแทนและการเลื่อนขั้นเงินเดือนทุกปีการศึกษาโดยมีการ
ก าหนดข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะการปฏิบัติราชการ โดยค่าตอบแทนจะเป็นไปตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็นภาระงานสอน และภาระงานวิจัยส าหรับสายวิชาการ ภาระงานบริหาร และภาระงาน
อ่ืนๆ โดยให้อาจารย์ในแต่ละหลักสูตรมีส่วนร่วมในการจัดท าเกณฑ์กลางในการตรวจประเมินภาระงาน คณะฯมี
การจัดท าข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ รายบุคคลโดยให้อาจารย์ทุกท่านกรอกข้อมูลในแบบรายงานแล้วน า
ข้อมูลที่ได้เสนอให้คณบดีพิจารณา โดยคณบดีจะแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์และสมรรถนะการ
ปฏิบัติราชการรายบุคคลที่มาจากสาขาวิชาต่างๆ สาขาละ 2 ราย ซึ่งหลักสูตรส่งอาจารย์ประจ าหลักสูตร 2 ราย 
เข้าเป็นกรรมการประเมินสมรรถนะและการปฏิบัติราชการ ได้แก่ อาจารย์ชุติมา สถิตย์เสถียร และ 
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อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคท่ัง เพ่ือร่วมพิจารณาการเลื่อนขั้น ด้านสวัสดิการคณะมีการแต่งตั้งกรรมการสวัสดิการ
ประจ าคณะเพ่ือร่วมกันเป็นตัวแทนพิจารณาก าหนดสวัสดิการต่างๆ แก่อาจารย์และบุคลากรภายในคณะฯ โดยมี
หน้าที่ในการจัดท าระเบียบปฏิบัติการด าเนินงานจัดสวัสดิการส าหรับผู้ปฏิบัติงานในคณะฯ คณะฯยังมีการสร้าง
แรงจูงใจในการท างานโดยมีการสนับสนุนทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยสอบถามความต้องการ
ไปยังหลักสูตร หลังจากนั้นหลักสูตรจะมีการจัดประชุมเพ่ือเสนอทรัพยากร สื่อการเรียนการสอนที่ต้องการ
กลับไปยังคณะ  
 
หลักฐาน 
- EBC-6.4–01 ระบบกลไกการบริหารอาจารย์ 
 
6.5 Training and developmental needs of academic staff are identified and activities are    
      implemented to fulfill them (8) 
 มีการระบุความต้องการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตาม  
     ความต้องการนั้น 
 
ชื่อเรื่อง สถานที่ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี 
การเข้าร่วมประชุมและน า
เสนผลงานระดับนานาชาติ 

โรงแรม โนโวเทล กรุงเทพ นางสาวชุติมา สถิตย์เสถียร 
นางสาวภาวดี ศรีสังข์ 

14-15 ก.ค. 2561 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการขอต าแหน่งทาง
วิชาการตามเกณฑ์ ก.พ.อ. 
ใหม่ พ.ศ. 2560 

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จ.
ชลบุรี 

นายศตวรรษ  ไชยสิทธิ์ 
นายภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ 
นางสาวชนาภา ตรีวรรณกุล 

19 มิ.ย. 2561 

โครงการอบรมโปรแกรม R 
เพื่อการประมวลผลทาง
สถิติในการวิจัย 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลป
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี 

น.ส.ชนาภา   ตรีวรรณกุล 
นายธนนท์รัฐ นาคท่ัง 
นายศตวรรษ  ไชยสิทธิ์ 
นายภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ 
นางสาวชุติมา สถิตย์เสถียร 

18 มิ.ย. 2561 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
“เทคนิคการจัดการเรียนรู้
และการประเมินผล” 

มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน  
จ.ชลบุรี 

นายศตวรรษ  ไชยสิทธิ์ 
นายภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ 
 

14-15 มิ.ย. 2561 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ 
Active Learning  

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขต
จันทบุรี 

นางสาวชุติมา สถิตย์เสถียร 
นางสาวภาวดี ศรีสังข์ 

1 มิ.ย. 2561 

การเข้าร่วมประชุมและ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง กทม. 

น.ส.ชนาภา   ตรีวรรณกุล 
นายธนนท์รัฐ นาคท่ัง 
นายศตวรรษ  ไชยสิทธิ์ 
นายภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ 
นางสาวสุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 

18 พ.ค. 2561 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คณะวิทย์-ศิลป์ การใช้งาน 
BUU LMS 

คณะวิทยาศาสตร์และ         
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิทยาเขตจันทบุรี 
 
 

น.ส.ชนาภา   ตรีวรรณกุล 
 

1 ก.พ. 2561 
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ชื่อเรื่อง สถานที่ ชื่อ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี 
การเข้าร่วมประชุมและ
น าเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน  
จ.นครปฐม 

นายธนนท์รัฐ นาคท่ัง 8 ธ.ค. 2560 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ
ด้านการการสอน
ภาษาอังกฤษ 

สถาบันภาษา 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กทม. 

น.ส.ภาวดี ศรีสังข์ 10 ส.ค. 2561 

 
 หลักสูตรได้รับการประชาสัมพันธ์กิจกรรม การประชุมและการน าเสนอผลงานทางวิชาการ การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ และการอบรมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะต่างๆแก่อาจารย์ประจ าหลักสูตรจากคณะฯ ซึ่งผลของการอบรม
ดังกล่าว คณาจารย์ในหลักสูตรสามารถน ามาประยุกต์ใช้เพื่อการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนและงานวิจัย
ได้ นอกจากนี้หลักสูตรได้ประชุมหารือแนวทางการพัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์แต่ละคน 
โดยในปีการศึกษา 2560 มีอาจารย์ที่อยู่ในกระบวนการยื่นขอต าแหน่งทางวิชาการจ านวน 1 ท่าน คือ      
อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคท่ัง 
 
ตารางข้อมูลการพัฒนาทางวิชาชีพของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ล าดับ ชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร 

รายละเอียดการพัฒนาทางวิชาชีพ การอบรม/
สัมมนา/ประชุมทางวิชาการ/ดูงานฯลฯ 

การใช้ประโยชน/์การได้
รางวัลหรือการยอมรับ 

1 นางสาวชนาภา ตรีวรรณกุล 
นายศตวรรษ  ไชยสิทธ์ิ 
นายภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ
ตามเกณฑ์ ก.พ.อ. ใหม่ พ.ศ. 2560 

ใช้เป็นแนวทางในการขอ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

2 น.ส.ชนาภา   ตรีวรรณกุล 
นายธนนท์รัฐ นาคท่ัง 
นางสาวชุติมา  สถิตย์เสถียร 
นายศตวรรษ  ไชยสิทธ์ิ 
นายภาณุพงศ์ ศลีสังวรณ ์

โครงการอบรมโปรแกรม R เพื่อการประมวลผลทาง
สถิติในการวิจัย 

ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
งานวิจัย 

3 นางสาวชุติมา สถติย์เสถียร 
นางสาวภาวดี ศรีสังข ์

การอบรมเชิงปฏิบัติการ Active Learning ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการ
เรียนการสอน 

4 น.ส.ชนาภา   ตรีวรรณกุล 
นายธนนท์รัฐ นาคท่ัง 
นายศตวรรษ  ไชยสิทธิ์ 
นายภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ 
นางสาวสุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 

การเข้าร่วมประชุมและน าเสนอผลงานทางวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาต ิ

ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
องค์ความรู้ด้านงานวิจัยและ
การน าผลการวิจยัมา
พัฒนาการเรียนการสอน 

5 นายศตวรรษ  ไชยสิทธ์ิ 
นายภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาอาจารย์มือ
อาชีพ รุ่นที่ 3 เรื่องการออกแบบการจัดการเรยีนการ
สอนระดับอุดมศึกษา และการวัดประเมินผลการเรียนรู้ 
: แนวคิด วิธีการ และแบบปฏิบัตทิี่ดี 

ใช้เป็นแนวทางการพัฒนาการ
เรียนการสอน 
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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 ยกย่องให้เกียรติเพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียน 
     การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
  หลักสูตรร่วมกับคณะฯมีการประกาศผลตอบแทน และรางวัลเพื่อส่งเสริมการท าวิจัยและการน าเสนอ
ผลงานของคณาจารย์ในคณะฯรวมถึงสนับสนุนทุนการพัฒนาในด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย 
และการแจ้งข่าวสารส่งเสริมทุนวิจัยจากภายนอก โดยผ่านทางอีเมล์และเอกสารเวียนทราบ 
 
หลักฐาน 
- EBC-6.6-01 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่ 35/2560 เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท
เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2561ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
- EBC-6.6-02 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่ 36/2560 เรื่อง เงินรางวัลนักวิจัยส าหรับการตีพิมพ์
เผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
- EBC-6.6-03 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่ 57/2560 เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภท
เงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2561ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
 
6.7 The types and quantity of research activities by academic staff are established,   
     monitored and benchmarked for improvement (10) 
     มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพื่อการพัฒนาเกี่ยวกับประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการ    
     วิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 
 หลักสูตรก าลังอยู่ในช่วงด าเนินการติดต่อด้านการเทียบเคียงมาตรฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตรทั้งภายใน
และภายนอก โดยหน่วยงานภายใน ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานภายนอก ได้แก่ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน โดยประเด็นหลักท่ีใช้เทียบเคียงมาตรฐานได้แก่อัตราการจบ
และอัตราการได้งานท า แต่เนื่องจากปีการศึกษา 2560 หลักสูตรยังไม่มีนิสิตที่จบการศึกษาจึงใช้อัตราการตก
ออกเพ่ือเทียบเคียง 
 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการส่งเสริมการท าวิจัยอย่างต่อเนื่องโดยมีการเก็บข้อมูลการท าวิจัยจาก
คณาจารย์แต่ละท่านเพ่ือการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรในหลักสูตรต่อไป ทั้งนี้หลักสูตรยังคง
มุ่งเน้นการพัฒนาอาจารย์ใหม่ให้มีประสบการณ์ท าวิจัยที่หลากหลาย และสอดคล้องกับการพัฒนาการเรียนการ
สอนในรายวิชาที่เก่ียวข้อง และการพัฒนาหลักสูตร 
  
หลักฐาน 
- EBC-6.7-01 เอกสารงานวิจัยอาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา (ผู้ร่วมวิจัย) 
- EBC-6.7-02 เอกสารงานวิจัยอาจารย์ธนนท์รัฐ นาคท่ัง (หัวหน้าวิจัย) 
- EBC-6.7-03 เอกสารงานวิจัยดร.ภาวดี ศรีสังข์ (หัวหน้าวจิัย) 
- EBC-6.7-04 เอกสารงานวิจัยอาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ (หัวหน้าวิจัย) และอาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ 
- EBC-6.7-05 เอกสารงานวิจัยอาจารย์ธนนท์รัฐ นาคท่ัง (หัวหน้าวิจัย) อาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา และ
        อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล 
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- EBC-6.7-06 เอกสารงานวิจัยอาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ (ผู้ร่วมวิจัย) 
- EBC-6.7-07 เอกสารงานวิจัยอาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล (ผู้ร่วมวิจัย)
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ตารางข้อมูลผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ในปี พ.ศ. 2560 
หลักสูตร ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

คณะ วิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วิธีการกรอกข้อมูล : ขอความกรุณากรอกข้อมูล หรือ ท าสัญลักษณ์  ในช่องทีต่รงกับความเป็นจริงของหลักสูตรและส่วนงาน 

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
มหาวิทย
าลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

1  อาจารย ์
ธนนท์รัฐ 
นาคทั่ง 

   การศกึษาการ
ใช้
ภาษาอังกฤษ
ในบริบท
การค้า
ชายแดนไท-
กัมพูชา หลัง
เข้าสู่
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน 
(กรณีศึกษาจุด
ผ่านแดนถาวร
ภาคตะวันออก 
: สระแกว้ 
จันทบุรี และ
ตราด) 
 

  
 

     มหาวิทยาลั
ยกษตร
ศาสตร์ 
วิทยาเขต
ก าแพงแสน 

8 ธ.ค. 60             
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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
มหาวิทย
าลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

2 อาจารย ์
ธนนท์รัฐ  
นาคทั่ง / 
อาจารย ์
ชนาภา 
ตรีวรรณกุล / 
อาจารย ์
สุทธิรักษ์ 
สุวรรณเดชา  

   ความสัมพันธ์
ระหว่าง 

     
 

 

  สถาบัน
เทคโนโลยี
พระจอม
เกล้าเจ้าคุณ
ทหาร
ลาดกระบัง 

18 พ.ค. 
61 

            

3  อาจารย ์
ปิยะพร 
อิสสรารักษ์ / 
อาจารย์ธนยศ 
กุลฑล / 
อาจารย ์
ชนาภา 
ตรีวรรณกุล / 
อาจารย์คมธชั 
สืบสายชล 

   An 
Exploratory 
Factor 
Analysis of 
Logistics 
and Supply 
Chain 
Manageme
nt Course   

       มหาวิทยาลั
ยศรีปทุม 
กทม. 

14 ธ.ค. 
61 

            

4 ดร. ภาวด ี 
ศรีสังข,์ Jo 
Fletcher, 
Amir 
Sadeghi & 
John Everatt 
 

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

       Asia Pacific 
Journal of 
Developm
ental 
Difference
s 

1 ม.ค. 61             
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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
มหาวิทย
าลัย 

ต่าง 
ประเทศ 

ไม่มี ระบุชือ่
หน่วยงาน 

5 ผศ.ดร. 
ฉลองชัย  
ธีวสุนทรสกุล 
/ อาจารย์
ศตวรรษ 
ไชยสิทธิ ์
 

   A STEM 
Education 
Activity in 
Physics on 
“Designing 
And Making 
Khom Loy 
(Small Thai 
Traditional 
Hot-Air 
Balloon” 

       Internation
al journal 
of modern 
engineerin
g research 
(IJMER)  

5 พ.ค. 61             

6 อาจารย์
ศตวรรษ 
ไชยสิทธิ ์/ 
อาจารย ์
ภาณุพงศ์  
ศีลสังวรณ์ 

   Feedback of 
stakeholders
’ 
requirement
s on B.A. in 
English for 
business 
communicat
ion 
curriculum 
design and 
developmen
t 

       King 
Mongkut’s 
Institute of 
Technolog
y 
Ladkraban
g 

             

รวม    6                      
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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 fulfill the needs for education, research and 
service. 
มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความ
ต้องการจ าเป็นทั้งระยะสั้นและระยะยาวของห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และ
ด้านการจัดบริการแก่นิสิต เพ่ือให้มั่นใจว่าบุคลากรสายสนับสนุนมีทั้งคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอ
ต่อความต้องการด้านการเรียนการสอน 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 ความก้าวหน้าทางสายงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน มีการก าหนดบทบาทและหน้าที่ความ
รับผิดชอบของบุคลากรสายสนับสนุนอย่างชัดเจน 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. 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าสมรรถนะและ
การให้บริการ สร้างความพึงพอใจแก่ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4. Training and development needs for support staff are systematically identified, and 
appropriate training and development activities are implemented to fulfil 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 

2559 2560 
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) 

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

- - 

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  

- - 

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

- - 

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

- - 

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 

- - 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) - - 
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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 าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุน หรือความ
ต้องการจ าเป็น (ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) 
ส าหรับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 
- 

7.2  Recruitment and selection criteria for appointment, deployment and promotion 
are determined and communicated (2) 

ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงาน
ของบุคลากรสายสนับสนุน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

7.3  Competences of support staff are identified and evaluated (3) 
มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน 
- 

7.4 Training and developmental needs of support staff are identified and activities are 
implemented to fulfil them (4) 
 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากรสายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและ
 พัฒนาตามความต้องการนั้น 
 - 
7.5 Performance management including rewards and recognition is implemented to 
motivate and support education, research and service (5) 
 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการ
เรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
 - 
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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 

2559 2560 
8.1 The student intake policy and admission criteria 

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

ชัดเจน ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างท่ัวถึงและเป็นปัจจุบัน 
 

3 3 

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

 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน  
 และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 

3 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 

4 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     36 
2559 64 61 52 51       51 
2560 60 41         41 

นิสิตรหัส 58 : เสียชีวิต 1 คน/ลาออก 1 คน/พ้นสภาพ 1 คน/ย้ายสาขา 6 คน 
นิสิตรหัส 59 : ลาออก 1 คน/พ้นสภาพ 1 คน/ย้ายสาขา 1 คน 
นิสิตรหัส 60 : ลาออก 4 คน/พ้นสภาพ 16 คน/สละสิทธิ์ 1 คน 
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 0 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 0 0 0 

 
 หลักฐาน 
- EBC-8-01 –ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
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ผลการด าเนินงาน   

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 

หมายเหตุ : ระดับบัณฑิตศึกษาไม่ต้องกรอกช่องสุดท้าย ให้ใส่ค าว่า N/A 
หลักสูตรและคณะฯร่วมกันก าหนดคุณสมบัติในการรับเข้าตามระบบรับนิสิตของคณะฯและมีการ

ประกาศคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์สมัครโดยการประชาสัมพันธ์การรับเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร 5 รูปแบบผ่านหน้า
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้   

 
ล าดับที่ ประเภทการรับเข้า จ านวนที่รับเข้า 

1 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 1 
2 โครงการเพชรตะวันออก 3 
3 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาท้องถิ่น วิทยาเขตจันทบุรี 20 
4 โครงการรับตรง 12 จังหวัดทั่วประเทศ 30 
5 โครงการรับตรงทั่วประเทศ 40 

 
ในปีการศึกษา 2560 มีจ านวนนิสิตใหม่ที่ลงทะเบียนเข้ารับการศึกษาในภาคการศึกษาต้น รวมทั้งสิ้น

49 คน พบว่ามีจ านวนน้อยกว่าแผนการรับนิสิตที่ก าหนดไว้ในแผนการรับนิสิตใหม่ข้างต้น 94 คน  นอกจากนี้
หลักสูตรยังมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรตามสถานศึกษาเพ่ือน าข้อมูลและแนวโน้มของจ านวนนิสิตรับเข้ามา
ประกอบการพิจารณาจ านวนนิสิตรับเข้า 

หลักฐาน 
EBC-8.1-01 เกณฑ์การรับเข้า/ข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อฯ ปีการศึกษา 2560 
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8.2 The methods and criteria for the selection of students are determined and evaluated 
(2) 

  มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 
  หลักสูตรมีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน โดยใช้ประกาศเกณฑ์การรับนิสิตดังนี้ 
  

รหัส รายละเอียด ร้อยละของคะแนน 
GAT (85) ความถนัดทั่วไป 80 

GPAX ผลการเรียนสะสม 20 
    
 ในส่วนของเกณฑ์ผลการเรียน มีนิสิตที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามาทั้งหมด  49  คน ซ่ึงจากเกณฑ์ดังกล่าวได้
น ามาประเมินผลวิธีการก าหนดเกณฑ์โดยพิจารณาจ านวนของนิสิตที่คงเหลืออยู่เมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 และยังมี
เกรดเฉลี่ย เกิน 2.00 ซึ่งแสดงผลตามตารางด้านล่าง ดังนี้   

จ านวนที่ผ่านการคัดเลือก 
จ านวนนิสิตที่คงอยู่เมื่อสิ้น ภาคเรียน
ปลายและมีผลการเรียนเกิน 2.00 

หมายเหตุ 

 
 

49 

 
 

41 

จ านวนนิสิตที่ตกออกมาจาก
สาเหตุดังต่อไปนี้ 
1) พ้นสภาพเนื่องจากคะแนน
เฉลี่ยสะสมไม่    
   ถึงเกณฑ์จ านวน 4 คน 
2) ลาออก จ านวน 4 คน 

  
 จากผลที่แสดงตามตารางจะเห็นได้ว่าเกณฑ์การรับเข้าท่ีใช้อยู่มีความเหมาะสมที่จะใช้ต่อในปีการศึกษา
ถัดไป และสอดคล้องกับแผนการรับเข้าศึกษาที่ปรากฏออยู่ใน มคอ. 2 
 
หลักฐาน 
- EBC-8.2-01 ตารางรับนิสิต  
- EBC-8.2-02 เกณฑ์การรับเข้า/ ข้อมูลการรับเขา้ปีการศึกษา 2560 
- EBC-8.2-03 มคอ. 2 
 
8.3 There is an adequate monitoring system for student progress, academic 
performance, and workload (3) 

มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียน
อย่างเพียงพอ 

มหาวิทยาลัยมีระบบงานทะเบียน http://reg.buu.ac.th อาจารย์ประจ าหลักสูตรในฐานะอาจารย์ที่
ปรึกษาเป็นผู้ติดตามการลงทะเบียนเรียน และผลการเรียนของนิสิต หลักสูตรมีระบบการติดตามภาระการเรียน
ของผู้เรียนผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการแต่ละชั้นปีเพื่อสอบถามถึงปัญหาและแนวทางในการแก้ไข 
นอกจากนี้อาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการยังมีหน้าที่ให้ค าแนะน าและก ากับดูแลให้นิสิตลงทะเบียนเรียนให้
เป็นไปตามแผนการเรียนทั้งนิสิตที่เรียนตามแผนปกติและนิสิตที่เก็บตกหรือเรียนซ้ าโดยนิสิตสามารถ
ลงทะเบียนเรียนขั้นต่ า 9 หน่วยกิต จนถึงมากสุด 21 หน่วยกิต ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรจัดโครงการ    
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นดัพบนิสิตที่อยู่กลุ่มเสี่ยงเรื่องผลการเรียนและพฤติกรรม เพ่ือก ากับติดตาม ให้ค าแนะน าให้แก่นิสิตที่มีความ
เสี่ยงที่จะหลุดจากระบบการศึกษาด้วยสาเหตุต่างๆ เพื่อรักษาอัตราการคงอยู่ของนิสิตปัจจุบัน และร่วม
วางแผนทางเลือกอ่ืนๆเพ่ือให้นิสิตตัดสินใจเพื่อประโยชน์ของตน อีกท้ังยังช่วยให้ค าปรึกษานิสิตที่หลุดจาก
ระบบการศึกษา เพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือช่วยวางแผนด้านการศึกษาต่อไป 

ส าหรับนิสิตในชั้นปี 4 ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรจัดระบบการพิจารณาคัดเลือกและสนับสนุนในการ
ไปฝึกงานหรือฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับนิสิตแต่ละคนดังนี้ 

 
นิสิตชั้นปีที่ 4 ทั้งหมด นิสิตที่ฝึกงาน นิสิตที่ฝึกสหกิจศึกษา 

9 1 8 
  

ซึ่งจากข้อมูลตามตารางจะเห็นได้ว่ามีนิสิตที่มีความเหมาะสมและสามารถฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาศึกษา
ได้จ านวน 8 คน ส่วนนิสิตอีก 1 คนจะฝึกงานในภาคการศึกษาถัดไปเนื่องจากรอเรียนให้ครบตามหน่วยกิตท่ี
ก าหนด  
 
หลักฐาน 
- EBC-8.3-01 รายงานผลโครงการนัดพบนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเรื่องผลการเรียนและพฤติกรรม             
ประจ าปีการศึกษา 2560 
 
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 2560 หลักสูตรมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการชั้นปีเพ่ือท าหน้าที่ดูแล
พฤติกรรมด้านการเรียนและความประพฤติ โดยก าหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาในแต่ละชั้นปี จะต้องดูแลนิสิตที่
ปรึกษาตลอดระยะเวลาการเรียนตามหลักสูตร การจัดอาจารย์ที่ปรึกษานั้นจะจัดให้ชั้นปีละ 2 คน ดังนี้ 

 
ชั้นปี อาจารย์ท่ีปรึกษา 

นิสิตชั้นปีที่ 1 อาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา อาจารย์คมธัช สืบสายชล และ ดร. สุคนทิพย์ เถาว์โมลา 
นิสิตชั้นปีที่ 2 อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคท่ัง และ ดร. ภาวดี ศรีสังข์ 
นิสิตชั้นปีที่ 3 อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล และ อาจารย์ชุติมา สถิตย์เสถียร 
นิสิตชั้นปีที่ 4 อาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา และ อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง 
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โครงการของสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 และ 2 / 2560  
  ภาคเรียนที่ 1/2561 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 TOEIC (ต.ค.-พ.ย.) อาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 

2 สนุกสุขใจ (ส.ค.) ดร.ภาวดี ศรีสังข์ 

3 ศึกษาดูงานสายการบิน* อาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ 

4 ปรับพื้นฐานการเขียนเบื้องต้น (ส.ค.-ก.ย.)* อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล 

5 EBC Tutor school (ต.ค.) อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ 

6 Cultural Awareness through Films  อาจารย์ชุติมา สถิตย์เสถียร 

7 Pronunciation อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง 

8 EBC ท าดีเพ่ือสังคม (ก.ย.)* ดร.ภาวดี ศรีสังข์ 

9 EBC Cultural Fair (พ.ย.)* อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง 

10 ศึกษาดูงานอาจารย์สาขาฯ ณ ม.เกษตร (ธ.ค.) อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล 

หมายเหตุ: *โครงการที่จะจัดเพ่ิมในภาคเรียนที่ 1/2561 

ภาคเรียนที่ 2/2560 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1 สานสัมพันธ์น้องพ่ีEBCร่วมใจ (ก.พ.) อาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ “MyEcho Application”(มี.ค.) อาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ 

3 น้องหนูรักภาษา (มี.ค.) อาจารย์ชุติมา สถิตย์เสถียร 

4 ห้องด า (ม.ค.-ก.พ.) อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล 

5 career Path (พ่ีสู่น้อง) (ม.ค.) อาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 

6 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา  อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง 

7 ฝึกภาคสนามการน าเที่ยวและพากษ์ทัวร์  อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคทั่ง 



หน้า 78 
 

                   
รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ที ่ ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

8 เสวนาการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานและการศึกษาต่อ  อาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 

 
กิจกรรมเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2/2560 

ที ่ กิจกรรม 
1 
 

ส่งนิสิตปี 2 และอาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ เข้าร่วมกิจกรรม AUN ที่สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
ในวันที่ 1-5 พ.ค. 2560 (นายเมธาสิทธิ์ ทองยอด และนางสาวชเนษฎา โรท) 

2 
อ.ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ และ อ.ชนาภา ตรีวรรณกุล เป็นวิทยากรฝึกอบรมภาษาอังกฤษโครงการ
เตรียมความพร้อมนิสิตแลกเปลี่ยนกับประเทศจีน 5 ครั้ง จ านวน 10 ชั่วโมง 

3 
ปัจฉิมนิเทศนิสิตชั้นปีที่ 4 วันที่ 29 มี.ค. และ 19 เม.ย. 2560 อ.ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ เป็น
หัวหน้าโครงการ  

 
อาจารย์ที่ปรึกษาใช้ช่องทางการให้ค าปรึกษากับนิสิตโดยสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ กลุ่มไลน์ เฟซบุค๊ 

โทรศัพท์ เป็นต้น คณะฯได้ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนมี office hours 6 ชั่วโมง/ สัปดาห์ เพ่ือเปิดโอกาสให้นิสิต
ที่ต้องการค าแนะน า หรือต้องการขอค าปรึกษาด้านการเรียนมาพบเพ่ือพูดคุยหารือเรื่องราวต่างๆ นอกจากนี้
หลักสูตรยังจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรผ่านรูปแบบของโครงการเฉพาะกิจต่างๆ เช่น โครงการติวสอบโทอิค 
โครงการพี่ติวน้อง โครงการ Career Path ให้กับนิสิตที่กลับมาจากการฝึกสหกิจศึกษา โครงการศึกษาดูงาน
ด้านการจัดการโรงแรม และมารยาทบนโต๊ะอาหารแบบสากล โครงการฝึกภาคสนามการน าเที่ยวและพากย์
ทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้โครงการต่างๆที่หลักสูตรจัดขึ้นสอดคล้องกับแผนงาน และรายวิชาของหลักสูตรและคณะฯ 
นอกจากนี้นิสิตและอาจารย์ในหลักสูตรได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการและกิจกรรมระดับนานาชาติ เช่น 
18th AUN and 7th ASEAN +3 Educational Forum and Young Speakers Contest ณ Universitas 
Indonesia สาธารณรัฐอินโดนิเซีย และ 4th ASEAN Foundation ASEAN Model Meeting ณ มหาวิทยาลัย
แห่งชาติสิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ อีกท้ังอาจารย์ประจ าหลักสูตรมีการวางแผนการส่งผลงานนิสิตเพ่ือ
น าเสนอในการประชุมวิชาการทั้งระดับชาติและนานาชาติ   
 
หลักฐาน 
EBC-8.4-01 รายงานผลโครงการนัดพบนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเรื่องผลการเรียนและพฤติกรรม 
ประจ าปีการศึกษา 2560 
EBC-8.4-02 รายงานผลโครงการติวและจัดสอบโทอิค 
EBC-8.4-03 รายงานผลโครงการ Pronunciation 
EBC-8.4-04 รายงานผลโครงการสานสัมพันธ์น้องพ่ี EBC ร่วมใจ 
EBC-8.4-05 รายงานผลโครงการน้องหนูรักภาษา 
EBC-8.4-06 รายงานผลโครงการสนุกสุขใจ 
EBC-8.4-07 รายงานผลโครงการ Career Path (พ่ีสู่น้อง)  
EBC-8.4-08 รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MyEcho Application” 
EBC-8.4-09 รายงานผลโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 
EBC-8.4-10 รายงานผลโครงการฝึกภาคสนามการน าเที่ยวและพากษ์ทัวร์  



หน้า 79 
 

                   
รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

EBC-8.4-11 รายงานผลโครงการเสวนาการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานและการศึกษาต่อ 
EBC-8.4-12 ใบบอกข่าวมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี
http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~public_relations/ 
 
8.5 The physical, social and psychological environment is conducive for education and 
research as well as personal well-being (5) 

มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน การ
วิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

หลักสูตรร่วมกันคณะฯมีการจัดสรรอุปกรณ์และสื่อการเรียนรู้ที่จ าเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน 
การวิจัย และซ่อมแซมปรับปรุงสื่ออุปกรณ์ต่างๆที่ใช้การไม่ได้เพ่ือให้พร้อมและเพียงพอต่อการเรียนการสอนอยู่
เสมอมีการใช้คอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตช่วยในการจัดการเรียนการสอนด้วย software ต่างๆ 
นอกจากนี้ยังมีการจัดห้องเรียนและจ านวนห้องเรียนได้เหมาะสมกับสภาพวิชาเรียนและจ านวนนิสิต ส าหรับ
ด้านสุขภาวะหลักสูตรร่วมกับคณะฯและวิทยาเขตจัดสรรห้องพยาบาลเพื่อเป็นระบบสุขภาวะพ้ืนฐานขั้นต้นที่
จ าเป็นให้แก่นิสิตก่อนส่งต่อไปยังหน่วยงานสาธารณสุขระดับอื่นๆ จึงส ารวจความต้องการของคณาจารย์ในการ
ใช้วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ท่ีจะสนับสนุนการเรียนการสอนให้กับคณาจารย์และนิสิตในแต่ละปีการศึกษา โดย
นิสิตเป็นผู้ประเมินความพึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ของคณาจารย์ และ นิสิตเสนอความต้องการให้ทาง
คณะฯ รับทราบ 

จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ส่วนใหญ่เพียงพอต่อความต้องการ เช่น ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ
ทางภาษาและอุปกรณ์ที่จ านวนเพียงพอรองรับการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัยได้จัดบริการคอมพิวเตอร์ ให้
นิสิตสามารถเข้าใช้บริการได้อย่างอิสระในห้องสมุด และจัดระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้นิสิตสามารถ
เข้าถึงข้อมูลผ่านระบบ wifi ที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  นอกจากนี้ห้องสมุดยังมีบริการ ฐานข้อมูลเพ่ือการสืบค้น สื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ มีการสนับสนุนสื่อส าหรับการค้นคว้าเอกสารจากแหล่งต่างๆ 

ในส่วนการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ วิทยาเขตจันทบุรีมีอาคารกิจกรรม
นิสิตเพ่ือให้นิสิตสามารถใช้เป็นสถานที่ในการท ากิจกรรมต่างๆ เช่น การติวหนังสือ การเตรียมกิจกรรมโครงการ 
และวิทยาเขตฯ ได้เปิดโอกาสในนิสิตจัดตั้งและเข้าร่วมชมรมตามความสนใจเพ่ือให้นิสิตได้มีกิจกรรมท านอก
เวลาเรียน นอกจากนี้วิทยาเขตฯ ยังมีสถานที่ออกก าลังกาย ได้แก่ สวนสาธารณะ สระว่ายน้ า สนามฟุตบอล 
และโรงยิมเพ่ือให้นิสิตได้ท ากิจกรรมสันทนาการตามความสนใจของตน ทั้งนี้ในปีการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัย
ฯได้เพ่ิม ห้องออกก าลังกาย (Fitness Centre) เพ่ือส่งเสริมและสร้างความตระหนักด้านสุขภาพและความ
เป็นอยู่ที่ดีในมหาวิทยาลัย โดยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนิสิตที่เข้ารับบริการ และในแต่ละหอพักของ
วิทยาเขตฯ ยังมีห้อง common room ที่มีสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น เครื่องปรับอากาศ ทีวี Internet เพ่ือให้
นิสิตมีพ้ืนที่ในการอ่านหนังสือ พบปะพูดคุย ท ากิจกรรม และผ่อนคลายนอกเวลาเรียน โดยมีผลการประเมิน
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ระดับ 3.73 

ผลที่ได้จากการจัดบรรยากาศการเรียนรู้คือนิสิตมีสถานที่ในการท ากิจกรรมตามความสนใจของตน ทั้ง
ในด้านการเรียนและกิจกรรมสันทนาการต่างๆ ทั้งในและนอกเวลาเรียน อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยมีการ
จัดเครือข่ายระบบInternet ที่มีประสิทธิภาพดีขึ้น  
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หลักฐาน 
- EBC-8.5-01 ผลการประเมินสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
 
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 synchronized 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 

2559 2560 
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  

2 2 

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

 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัย
เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

2 2 

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 

3 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) 2 3 
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ผลการด าเนินงาน   
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) 

หลักสูตรได้วิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่างๆ เช่น ห้องเรียน อุปกรณ์ สื่อวัสดุที่ใช้ในการ
เตรียมการสอน เพ่ือให้คณะได้จัดสรรทรัพยากรตามความเหมาะสม  โดยเฉพาะงบประมาณส าหรับหลักสูตร
เพ่ือการจัดซื้อหนังสือและสื่อต่างๆ เพื่อใช้ในการเตรียมสอนของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  ผลที่ได้คือหลักสูตรมี
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอกับความต้องการในการเตรียมการสอน 

คณะได้จัดซื้อสื่อการสอนที่ตรงกับความต้องการของอาจารย์และนิสิต ผลที่ได้คือสิ่งสนับสนุนการเรียน
การสอนถูกใช้เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด อีกทั้งยังซ่อมแซมอุปกรณ์ที่สามารถซ่อมได้เพ่ือช่วยประหยัดงบ
การใช้จ่ายของคณะฯ ท าให้สามารถน าเงินในส่วนนี้ไปใช้จ่ายในส่วนอื่นระดับคะแนนผลการประเมินสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เฉลี่ยอยู่ที่ 3.73 ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 
   

แบบประเมิน ค่าเฉลี่ย        
ปี 2559 

ค่าเฉลี่ย        
ปี 2560 

แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.76 3.73 

 
หลักฐาน 
- EBC-9.1-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ. 2)  
- EBC-9.1-02 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AEJqMbHWGcwZ4Lg&id=162C624366784A9D%21172
4&cid=162C624366784A9D 
 
9.2 The library and its resources are adequate and updated to support education and 

research (3, 4) 
  มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

หลักสูตรให้ความส าคัญและตระหนักถึงความพร้อมและปริมาณของสื่อ และทรัพยากรต่างๆที่สอดคล้อง
กับการเรียนการสอน ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยจัดทรัพยากรที่ทันสมัยและเพียงพอต่อความต้องการ
แบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

 1. ด้านทรัพยากรห้องสมุดของวิทยาเขต 
 จากข้อมูลสื่อสารสนเทศท้ังหมด ของปี พ.ศ. 2555-2559 มีจ านวน 19,320 รายการ และส าหรับ
ข้อมูลสื่อสารสนเทศทั้งหมด ของปี พ.ศ. 2559-2560 มีจ านวน 3,476 รายการ ในส่วนของข้อมูลล่าสุดตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 มีสื่อสารสนเทศท่ีเพ่ิมเติมมา ดังนี้  
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หนังสือ 307 เล่ม ซีดี 1 แผ่น วิทยานิพนธ์ 66 เล่ม วารสาร 378 เล่ม รวมทั้งสิ้น 752 รายการ (ข้อมูลจากฝ่าย
ห้องสมุด โครงการจัดตั้งส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาเขตจันทบุรี) ซึ่งอาจารย์ในวิทยาเขต
ร่วมกันพิจารณาเลือกสื่อเข้าห้องสมุด โดยในแต่ละหลักสูตรก็จะส่งตัวแทนอาจารย์ร่วมคัดเลือกสื่อที่เหมาะสม
ต่อการพัฒนานิสิตในหลักสูตร 

2. ด้านทรัพยากรของส านักหอสมุด บางแสน ชลบุรี 
 ห้องสมุดของวิทยาเขตอ านวยความสะดวกให้แก่อาจารย์และนิสิตในการบริการการยืมคืนหนังสือจาก
ส านักหอสมุด บางแสน ชลบุรี เพ่ือให้อาจารย์และนิสิตใช้ประกอบกับการเรียนการสอน นอกจากนี้ห้องสมุดยัง
จัดท าฐานข้อมูลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือให้อาจารย์และนิสิตสามารถศึกษาและท าวิจัยได้ 
เช่น IEEE Explore เป็นต้น 
 ในส่วนของการเขาถึงฐานข้อมูลงานวิจัยอื่นๆที่จ าเป็น นอกเหนือจากฐานข้อมูลส านักหอสมุด        
บางแสน ชลบุรี หลักสูตรจะติดต่อกับส าหนักหอสมุดเพ่ือประสานงานต่อกับองค์กรที่ดูแลฐานข้อมูลนั้นๆเพ่ือ
การเข้าถึงอย่างครอบคลุมและครบถ้วน 
 นอกจากนีห้ลักสูตร คณะ รวมกับวิทยาเขตมีการส ารวจความต้องการของอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้สอนหลักสูตรเกี่ยวกับหนังสือ ต ารา วารสาร และเอกสารต่างๆ และจัดงบประมาณเพ่ือจัดซื้อเอกสาร
ต าราเพ่ือปรับเปลี่ยนพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันสมัย รวมทั้งจัดสื่อทัศนูปกรณ์ และคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้
งานเพ่ือการท างาน และศึกษาค้นคว้าได้โดยสะดวกท้ังในห้องเรียนและห้องท างาน  ผลที่ได้คือหลักสูตรมีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้เพียงพอกับการจัดการเรียนการสอนระดับคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยอยู่ท่ี 3.50 ถือว่าอยู่
ในระดับท่ีน่าพอใจ  
 

แบบประเมิน ค่าเฉลี่ย        
ปี 2559 

ค่าเฉลี่ย        
ปี 2560 

แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 3.72 3.50 

แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยผ์ู้สอนต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 3.81 3.75 

 
หลักฐาน 
- EBC 9.2–01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ. 2) 
- EBC 9.2–02 รายงานผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
https://onedrive.live.com/?authkey=%21AEJqMbHWGcwZ4Lg&id=162C624366784A9D%21172
4&cid=162C624366784A9D 
 
9.3 The laboratories and equipment are adequate and updated to support education 

and research (1,2) มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอน และการวิจัย 

ในการเปิดหลักสูตร คณะได้จัดเตรียมห้องปฏิบัติการทางภาษาเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน ผลที่ได้คือ
หลักสูตรมีห้องปฏิบัติการทางภาษารวม 3 ห้อง  ที่มีระบบเครื่องเสียงและสื่อที่เหมาะสมในการเรียนการสอน 
และวิจัย เหมาะสมตามความต้องการของอาจารย์และนิสิตทั้งเรื่องจ านวน และขนาดของห้องเรียน รวมถึงสื่อ
การสอน มีการบ ารุงรักษาซ่อมแซมให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ นอกจากนี้มีการจัดซื้อสื่อการสอน
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เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของอาจารย์และนิสิต ระดับคะแนนผลการประเมินเฉลี่ยของอาจารย์ประจ า
หลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอนเฉลี่ยอยู่ที่ 3.66 ถือว่าอยู่ในระดับที่น่าพอใจ 

แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์และนิสิตต่อสิ่งสนับสนนุการเรียนรู้ 

แบบประเมิน ค่าเฉลี่ย        
ปี 2559 

ค่าเฉลี่ย        
ปี 2560 

แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสตูรต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 3.72 3.50 

แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารยผ์ู้สอนต่อสิ่งสนับสนุนการเรยีนรู ้ 3.81 3.75 

แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ 3.76 3.73 

 
หลักฐาน 
- EBC-9.3–01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ. 2) 
- EBC-9.3–02 รายงานผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
9.4  The IT facilities including e-learning infrastructure are adequate and updated to 

support education and research (1,5,6) 
  มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพื้นฐานการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่าง
เพียงพอและทันสมัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 
คณะมีการสอบถามถึงความต้องการของหลักสูตรเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ    มหาวิทยาลัยมี
หอ้งปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตทั้งที่เป็นแบบไร้สายและเครือข่ายทั่วบริเวณเพ่ือให้นิสิต
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก นอกจากนั้นทางวิทยาเขตได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในการขยายต่อจุดเชื่อต่อ
อินเตอร์เน็ตในบริเวณท่ีมีการใช้งานร่วมกันเป็นจ านวนมาก ได้แก่ ชั้น 1 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
ชั้น 1 อาคารเรียนรวม และบริเวณหอพักนิสิต 
 
หลักฐาน 
- EBC-9.4–01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ. 2)  
 
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 

วิทยาเขตได้มีการจัดสภาพแวดล้อมให้มีมาตรฐานและความปลอดภัยส าหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษ 
เช่น ทางลาด และ มีการจัดสรรห้องพยาบาลที่มีพยาบาลประจ าทุกวันเพ่ือให้บริการแก่นิสิต รวมไปถึงห้องออก
ก าลังกายและสระว่ายน้ า 
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สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ความปลอดภัย 
การคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ศูนย์กีฬากลางแจ้ง มี รปภ. 

 ห้องออกก าลังกาย กล้องวงจรปิด 
 ห้องพยาบาล มีการติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย 
 ลานกิจการนิสิต มีการจัดการให้ความรู้เกี่ยวกับ

การป้องกันอัคคีภัย 
  
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 organizations. 
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. 
มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพท่ีรวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ 
จากบุคลากร ผู้เรียน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบและนายจ้างอย่างเป็นระบบ 

 



หน้า 86 
 

                   
รายงานการประเมินตนเอง Self – Assessment report (SAR) ระดับหลักสูตร 

ผลการประเมินตนเอง  

AUN-QA Criterion 10 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
10.1 Stakeholders’ needs and feedback serve as 

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

2 4 

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

2 3 

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 

2 3 

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

มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  

1 3 

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) 

2 2 

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

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจาก
ปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 3 
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ผลการด าเนินงาน   

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

ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเป็นปัจจัยน าเข้า 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ช่องทางการ
รับความ
ต้องการ / 

ข้อมูล
ป้อนกลับ 

ตัวอย่างความต้องการที่ได้รับ 
ตัวอย่างการพัฒนาหลักสูตร

จากข้อมูลป้อนกลับ 

นักเรียน/ผู้ปกครอง 

แบบส ารวจ
ความต้องการ
และความพึง
พอใจ 

นักเรียนมีความสนใจใน
การศึกษาต่อในสาขา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ทางธุรกิจเนื่องจากรายวิชามี
ความทันสมัยและสามารถ
น าไปประยุกต์ใช้กับ
หลากหลายสายอาชีพ 

สาขาวิชาได้ปรับปรุงบาง
รายวิชาเพ่ือให้มีความกระชับ
และทันสมัยมากขึ้นเพ่ือให้
นิสิตได้เรียนวิชาที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการในยุค
ปัจจุบัน 

ผู้ใช้บัณฑิต 
แบบส ารวจ
ความพึง
พอใจ 

ทักษะด้านภาษาอยู่ในระดับต่ า 
สนับสนุนการจัดการการสอบ 
TOEIC 

นิสิต 

แบบส ารวจ
ความต้องการ
และความพึง
พอใจ 

นิสิตเสนอแนะรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับทางด้าน
ภาษาอังกฤษและทางธุรกิจ 
เพ่ือพัฒนาทักษะของนิสิตเอง  

 เพ่ิมบางรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
และรวบบางรายวิชาที่มีความ
ซ้ าซ้อน 

อาจารย์มหาวิทยาลัย 
การประชุม
ภายในสาขา 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรและ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ร่วมกันหารือและอภิปรายถึง
ความต้องการเกี่ยวกับการเรียน
การสอน รวมทั้งยังร่วมกัน
พิจารณาความต้องการของ
นิสิตปัจจุบัน ผู้ประกอบการณ์
และนักเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรให้มีความทันสมัยและ
สามารถปรับใช้ได้ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 เพ่ิมการศึกษาดูงานกับสถาน
ประกอบการณ์จริงในรายวิชา 
เช่น English for Hotel 
Personnel, Introduction 
to Western Cultures, 
English for Airline 
Business  
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ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรครบก าหนดตามระยะเวลาของการปรับปรุงหลักสูตรโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
1. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อชี้แจงและหารือเรื่องการปรับปรุงหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
2. คณะแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร จ านวน 3 คน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 3 คน 
3. หลักสูตรประชุมหารือกับอาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับรายวิชาและโครงสร้างของหลักสูตร 
4. จัดการวิพากษ์หลักสูตรโดยกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
5. แก้ไขตามค าแนะน าและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
6. หลักสูตรจัดประชุมหารือเกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรกับคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือขอความเห็นชอบ 
7. หลักสูตรหารือและปรับปรุงแก้ไขเก่ียวกับรายวิชาและโครงสร้างของหลักสูตรตามค าแนะน าของคณะ
กรรมการบริหารคณะ 
8. หลักสูตรเสนอโครงร่างหลักสูตรต่องานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริการการศึกษา เพื่อให้ด าเนินการ
เสนอตามล าดับขั้นตอนต่อไป 
  ในกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรปีการศึกษา 2560 มีการส ารวจความต้องการของสถานประกอบการ 
นิสิตปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาศึกษา
ต่อ แสดงให้เห็นว่าหลักสูตรปฏิบัติตามข้ันตอนการปรับปรุงหลักสูตรครบถ้วนมากกว่าร้อยละ 90 ทั้งนี้เนื่องจาก
หลักสูตรยังไม่มีบัณฑิต จึงยังไม่มีข้อมูลความต้องการและข้อมูลป้อนกลับในส่วนนี้ 
 
หลักฐาน 
-EBC-10.1-01 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
-EBC-10.2-02 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
 
10.2 The curriculum design and development process is established and subjected to 
evaluation and enhancement (2) 
มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตรและปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 
 ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการด าเนินการปรับหลักสูตรตามรอบที่มหาวิทยาลัยก าหนด และมี
การปรับหลักสูตรย่อยทุกๆ 2 ปี โดยมีระบบและกลไกดังนี้ 
1. ส ารวจความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (นักเรียน ม.ปลาย นิสิตปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตร  
   ผู้ใช้บัณฑิต) 
2. ตั้งกรรมการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตร โดยมีทั้งกรรมการภายใน และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก (นักวิชาการ
และสถานประกอบการ) 
3. ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรตามแบบฟอร์มและข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยร่วมกับงานพัฒนาหลักสูตรและ   
   การสอนของมหาวิทยาลัย 
4. ประชุมอาจารย์ประจ าหลักสูตรตามวาระต่างๆ เช่น รายวิชาในหลักสูตร ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การ 
   ประเมินผลนิสิต ค าอธิบายรายวิชาในหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน เป็นต้น 
5. เข้าประชุมกลั่นกรองหลักสูตรกับคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัย 
6. เข้าประชุมกลั่นกรองหลักสูตรกับสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย 
 ทั้งนี้หลักสูตรได้มีการปรับปรุงหลักสูตร เมื่อปีการศึกษา 2560 ซึ่งมีรอบการปรับปรุงใหญ่ 
ซึ่งในขณะนี้สภาวิชาการมีมติเห็นชอบการปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารทางธุรกิจ  (หลักสูตรปรับปรุง) พ.ศ. 2561  
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หลักฐาน 
- EBC-10.2-01 คู่มือการบริหารหลักสูตร 
 
10.3 The teaching and learning processes and student assessment are continuously 
reviewed and evaluated to ensure their relevance and alignment (3) 

มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ม่ันใจว่า
กระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
     หลักสูตรมีกระบวนการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผลผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 
โดยเริ่มจากก่อนเปิดภาคเรียน จะมีการจัดท า มคอ.3 โดยมีการดูข้อมูลจาก มคอ.5 ที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับการ
สรุปผลการด าเนินงานในแต่ละรายวิชาว่าเป็นไปตามแผนที่วางไว้ใน มคอ.3 หรือไม่ นอกจากนี้ยังน าข้อมูลจาก
การประเมินของนิสิตมาพิจารณา ปรับปรุงรายวิชาเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยใน มคอ. 3 มีการระบุ
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังอย่างชัดเจนโดยแยกออกเป็น 5 ด้าน 1.คุณธรรม 2. ความรู้ 3. ปัญญา 4 ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยี   จากนั้นมีการก าหนดรายวิชาในสาขารวม 6 รายวิชาเพ่ือให้มีการทวนสอบ โดยมีรายวิชาดังต่อไปนี้ 
– English structure and meaning, Analytical and Critical Reading in Business, Reading 
Techniques, Business Presentation, English for Business Meeting, Business Translation สาขามี
การจัดประชุมหลักสูตรระหว่างภาคการศึกษาและหลังจบภาคการศึกษา  โดยเมื่อจบภาคการศึกษาผู้สอนได้
จัดท ามคอ. 5 และรับทราบถึงผลประเมินและข้อเสนอแนะจากผู้เรียน  จากนั้นสาขาได้มีการด าเนินการทวน
สอบทั้งจากฝ่ายอาจารย์เจ้าของวิชา และนิสิตที่ศึกษาในรายวิชานั้นๆ  โดยมีการสอบถามผลการเรียนรู้โดย
ละเอียดแยกเป็นประเด็นทั้ง 5 ด้าน รวมถึงเนื้อหาการสอนว่าครอบคลุมที่ก าหนดไว้หรือไม่  มีการสอบถาม
เรื่องสัดส่วนของเกณฑ์คะแนนและเกณฑ์การประเมินผล  รวมถึงการพิจารณาทวนสอบข้อสอบด้วย จากนั้น
สาขาได้มีการประชุมร่วมกันและน าความคิดเห็นที่ได้จากรายงานผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผล
การเรียนรู้มาปรับปรุงในแต่ละรายวิชาต่อไป 
 
หลักฐาน 
- EBC-10.3-01 มคอ. 3 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
- EBC-10.3-02 มคอ. 5 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
- EBC-10.3-03 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (อาจารย์) 
- EBC-10.3-04 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ (นิสิต) 
 
10.4 Research output is used to enhance teaching and learning (4) 

มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน  
 รายวิชาในหลักสูตร เช่น หลักการแปล และการแปลทางธุรกิจ มีการมอบหมายให้ผู้เรียนศึกษา
งานวิจัยเกี่ยวกับการแปลในมิติต่างๆในฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย และน ามาอภิปรายในชั้นเรียนเพื่อให้นิสิตได้
รับรู้และเข้าใจถึงการศึกษาเชิงลึกเก่ียวกับความหลากหลายของการแปล เช่น การแปลในบริบทวิทยาศาสตร์ 
เป็นต้น  
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ตารางที่ 10.4 แสดงถึงข้อมูลการบูรณาการโครงการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 
  

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 ASEAN Studies อาเซียนศึกษา 
282472 English for International Trade 
and Industry ภาษาอังกฤษเพ่ือการค้าและ
อุตสาหกรรมระหว่างประเทศ 
 

ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการออก
เสียงภาษาอังกฤษและทัศนคติต่อการออกเสียง
ภาษาอังกฤษ 
 

โครงการปรับพ้ืนฐานด้านการออกเสียง 
วิชาภาษาอังกฤษเพ่ือบุคลากรโรงแรม 

 
หลักฐาน 
- EBC-10.4-01 งานวิจัยเรื่อง Impacts of inferential skills on reading comprehension in Thai (L1) 
and English (L2) 
- EBC-10.4-02 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา หลังเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กรณีศึกษาจุดผ่านแดนถาวรสามจังหวัดภาคตะวันออก: สระแก้ว จันทบุรี ตราด) 
- EBC-10.4-03 งานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการออกเสียงภาษาอังกฤษและทัศนคติ
ต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ 
 
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) 
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ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 

สิ่งสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
การบริการผู้เรียน 

ส ารวจและสอบถาม
ความต้องการ 

หลักสูตรได้ชี้แจง
ความต้องการ
เกี่ยวกับหนังสือ
และสั่งหนังสือ
เพ่ิมเติมที่เก่ียวข้อง
กับสื่อการเรียน
การสอนและวิชา
ด้านภาษาอังกฤษ  

หลักสูตรได้จัด
ห้องปฏิบัติการทาง
ภาษาจ านวน 3 
ห้อง และได้ส ารวจ
คุณภาพของ
อุปกรณ์ภายใน
ห้องปฏิบัติการ 
โดยสอบถามไปยัง
นิสิตผ่านทาง
อาจารย์ประจ า
รายวิชาต่างๆ 

หลักสูตรได้
จัดหา

เทคโนโลยี
สารสนเทศที่อยู่
ในสภาพพร้อม
ใช้งานให้กับ
นิสิต เช่น 

ความเร็วของ
อินเตอร์เนต

ในขณะใช้งาน 
จ านวน

คอมพิวเตอร์ที่
เพียงพอใน

ห้องสมุด เป็น
ต้น  

ทางหลักสูตรได้สอบถาม
ไปยังอาจารย์ผู้สอนในแต่
ละรายวิชา เพื่อส ารวจ

ความต้องการด้าน
ค าปรึกษาในการเรียน 

หรือข้อสงสัยที่เก่ียวข้อง
กับวิชาเรียน  

เปรียบเทียบสิ่งที่มีอยู่ 
และจัดหา 

ข้อมูลสื่อ
สารสนเทศทั้งหมด 
ของปี พ.ศ. 2559-
2560 มีจ านวน 
3,476 รายการ ใน
ส่วนของข้อมูล
ล่าสุดตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคม พ.ศ 2560 
ถึง วันที่ 3 
กรกฎาคม พ.ศ. 
2561 มีสื่อสาร
สนเทศที่เพ่ิมเติม
มา ดังนี้  
หนังสือ 307 เล่ม 
ซีดี 1 แผ่น 
วิทยานิพนธ์ 66 
เล่ม วารสาร 378 
เล่ม รวมทั้งสิ้น 
752 รายการ  
 
 

- - 

ทางหลักสูตรได้ก าหนด
ช่วงเวลา Office hour 
ของอาจารย์แต่ละท่าน 
จ านวน 6 ชั่วโมงต่อ

สัปดาห์  
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ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ 

สิ่งสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
การบริการผู้เรียน 

ประเมินผล 

 
อุปกรณ์ต่างๆ

ภายในห้องอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งาน 

เทคโนโลยี
สารสนเทศที่อยู่
ในสภาพพร้อม

ใช้ 

นิสิตสามารถเข้าพบ
อาจารย์ได้ตามเวลา 

office hour ของอาจารย์
แต่ละท่าน ในกรณีนิสิตมี

เรื่องเร่งด่วน สามารถ
ติดต่ออาจารย์ได้โดยตรง

ผ่านทาง กลุ่ม Line 
ปรับปรุงเพิ่มเติม 

 

หลักสูตรได้แจ้งไป
ยังผู้เกี่ยวข้อง

ปรับปรุงคุณภาพ
เครื่องปรับอากาศ 

- - 

 
ผลการประเมินปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ปีการศึกษา 25559 เทียบกับปีการศึกษา 2560 (นิสิต) 

หัวข้อการประเมิน ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อ
การเรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้
งาน 

3.95 3.82 

2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่าง
เพียงพอ 

4.1 3.91 

3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มี
คุณภาพดี และมีความปลอดภัย 

3.89 3.78 

4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวน
เพียงพอต่อการสอน 

3.94 3.83 

5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร 
ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่เพียงพอ และเหมาะสม 

3.77 3.73 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมี
ความเพียงพอ 

3.67 3.65 

7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน 

3.4 3.52 

8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
สะดวกและเหมาะสม 

3.75 3.75 
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หัวข้อการประเมิน ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
9. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ท าวิจัย 

3.64 3.68 

10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่
ห้องเรียน) เพ่ือให้อาจารย์เข้า
ใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 

3.64 3.67 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่
จ าเป็นและเหมาะสมในการท า
วิจัย 

3.66 3.69 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.76 3.73 
 
ผลการประเมินปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ปีการศึกษา 25559 เทียบกับปีการศึกษา 2560 (อาจารย์) 

หัวข้อการประเมิน ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อ
การเรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้
งาน 

4 4.16 

2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่าง
เพียงพอ 

4 3.83 

3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มี
คุณภาพดี และมีความปลอดภัย 

4 3.83 

4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวน
เพียงพอต่อการสอน 

3 4.16 

5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร 
ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่เพียงพอ และเหมาะสม 

3 2.83 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมี
ความเพียงพอ 

4  
3.33 

7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน 

4 3 

8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
สะดวกและเหมาะสม 

4 4.16 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ท าวิจัย 
 

4 4.33 
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หลักสูตรใช้ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากส่วนกลางของวิทยาเขต โดยในแต่ละปีการศึกษา

หลักสูตรได้ท าการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตท าแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบของมหาวิทยาลัย โดย
ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2560 อยู่ที่ระดับ 3.73 และใน
ส่วนของอาจารย์อยู่ที่ระดับ 3.71 ผลที่ได้จากการประเมินถูกส่งต่อไปยังคณะ และคณะจะด าเนินการปรับปรุง
ในส่วนที่สามารถจัดท าได้ และส่งข้อมูลต่อไปยังกองบริหารวิทยาเขตเพ่ือทราบและปรับปรุงต่อไป 
หลักฐาน 
- EBC-10.5-01 แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
 
10.6 The stakeholder’s feedback mechanisms are systematic and subjected to 
evaluation and enhancement (6) 

มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัยน าเข้า และผลการป้อนกลับ จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ช่องทางการรับความ
ต้องการ / ข้อมูล

ป้อนกลับ 

ตัวอย่างความต้องการที่
ได้รับ 

ตัวอย่างการพัฒนาหลักสูตรจาก
ข้อมูลป้อนกลับ 

นักเรียน/
ผู้ปกครอง 

แบบส ารวจความ
ต้องการและความพึง
พอใจ 

นักเรียนมีความสนใจใน
การศึกษาต่อในสาขา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารทางธุรกิจเนื่องจาก
รายวิชามีความทันสมัย
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้กับหลากหลาย
สายอาชีพ 
 

สาขาวิชาได้ปรับปรุงบางรายวิชา
เพ่ือให้มีความกระชับและทันสมัยมาก
ขึ้นเพ่ือให้นิสิตได้เรียนวิชาที่
ตอบสนองต่อความต้องการในยุค
ปัจจุบัน 

นิสิต 
แบบส ารวจความ
ต้องการและความพึง
พอใจ 

นิสิตเสนอแนะรายวิชาที่
เกี่ยวข้องกับทางด้าน
ภาษาอังกฤษและทาง
ธุรกิจ เพื่อพัฒนาทักษะ
ของนิสิตเอง  
 

 เพ่ิมบางรายวิชาที่เกี่ยวข้องและรวบ
บางรายวิชาที่มีความซ้ าซ้อน 

10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่
ห้องเรียน) เพ่ือให้อาจารย์เข้า
ใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 

3 3.33 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่
จ าเป็นและเหมาะสมในการท า
วิจัย 

4 3.83 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.72 3.71 
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ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

ช่องทางการรับความ
ต้องการ / ข้อมูล

ป้อนกลับ 

ตัวอย่างความต้องการที่
ได้รับ 

ตัวอย่างการพัฒนาหลักสูตรจาก
ข้อมูลป้อนกลับ 

อาจารย์
มหาวิทยาลัย 

การประชุมภายในสาขา 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตร
และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรร่วมกันหารือและ
อภิปรายถึงความต้องการ
เกี่ยวกับการเรียนการสอน 
รวมทั้งยังร่วมกันพิจารณา
ความต้องการของนิสิต
ปัจจุบัน ผู้ประกอบการณ์
และนักเรียนที่เป็น
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
หลักสูตรให้มีความทันสมัย
และสามารถปรับใช้ได้ใน
สถานการณ์ปัจจุบัน 

 เพ่ิมการศึกษาดูงานกับสถาน
ประกอบการณ์จริงในรายวิชา เช่น 
English for Hotel Personnel, 
Introduction to Western 
Cultures, English for Airline 
Business  

 
 จากกการปรับปรุงหลักสูตรพบว่าข้อมูลป้อนกลับของผู้มี 3 กลุ่ม ได้แก่ สถานประกอบการ นิสิต
ปัจจุบัน และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาศึกษาต่อ ให้ผลสะท้อนกลับใน
ประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

- สถานประกอบการต้องการให้หลักสูตรเพ่ิมหัวข้อเรื่อง วัฒนธรรมไทยในอุตสาหกรรมการบริการ เข้า
ไปในรายวิชา ดังนี้ English for Tourism and Hospitality Management, English for Aviation Industry 
นอกจากนี้สถานประกอบการยังต้องการให้หลักสูตรเพ่ิมทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการสื่อสารระหว่าง
วัฒนธรรม 

- นิสิตปัจจุบันต้องการให้หลักสูตรจัดให้มีรายวิชาที่เน้นการฝึกทักษะการฟังพูดให้มากขึ้นโดยหลักสูตร
ได้ปรับเพิ่มรายวิชาดังกล่าว เช่น Effective Listening and Speaking in Business English, English 
Pronunciation, Oral Communication I, Oral Communication II, English for Meeting and 
Negotiation, English for Business Presentation เป็นต้น 

- นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ามาศึกษาต่อสะท้อนทัศนคติท่ีดีและมี
ความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษและการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร         
ผลการด าเนินงาน   
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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 

2559 2560 
11.1 The pass rates and dropout rates are established, 

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

2 2 

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

2 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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AUN-QA Criterion 11 – Checklist 
ระดับ 

2559 2560 
11.4 The types and quantity of research activities by 
 students are established, monitored and 
 benchmarked for improvement (2) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ  

2 3 

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

 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

2 3 

ความคิดเห็นโดยรวม (Overall opinion) 2 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   

11.1 The pass rates and dropout rates are established, monitored and benchmarked 
for improvement (1) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตราการสอบผ่าน อัตราการตกออก 
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรมีการประชุมหารืออาจารย์ประจ าหลักสูตรเกี่ยวกับการหาคู่เทียบเคียง
มาตรฐานทั้งภายในและภายนอกและเลือกปัจจัยด้านการเทียบเคียงมาตรฐาน ได้แก่ อัตรารับเข้า อัตราตก
ออก โดยหลักสูตรมีมติคู่เทียบปัจจัยข้างต้น ดังนี้ 

1. คู่เทียบภายใน: คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาภาษาอังกฤษ 

      2. คู่เทยีบภายนอก: คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก าแพงแสน สาขา
ภาษาอังกฤษ 

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     36 
2559 64 61 52 51       51 
2560 60 41         41 

นิสิตรหัส 58 : เสียชีวิต 1 คน/ลาออก 1 คน/พ้นสภาพ 1 คน/ย้ายสาขา 6 คน 
นิสิตรหัส 59 : ลาออก 1 คน/พ้นสภาพ 1 คน/ย้ายสาขา 1 คน 
นิสิตรหัส 60 : ลาออก 4 คน/พ้นสภาพ 16 คน/สละสิทธิ์ 1 คน 
หมายเหตุ : 1. เก็บเป็นภาคการศึกษา สิ้นสัปดาห์ที่ 1 ของทุกภาคการศึกษา 

 

ตารางข้อมูลอัตราการสอบผ่านตามแผนการศึกษาแต่ละชั้นปี ประจ าปีการศึกษา 2560 

รหัสแรกเข้า ชั้นปี 
จ านวนนิสิตเม่ือ
ต้นปีการศึกษา 

จ านวนนิสิตเม่ือ
สิ้นปีการศึกษา 

รอ้ยละของนิสิตที่
สอบผ่านตามแผน
ก าหนดการศึกษา 

2560 1 60 41 68.33 
2559 2 53 51 96.23 
2558 3 37 35 94.60 
2557 4 9 9 100 
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11.2 The average time to graduate is established, monitored and benchmarked for 
improvement (1) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระยะเวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรยังไม่ได้มีการเทียบเคียงระยะเวลาในการศึกษา เพื่อการปรับปรุง
คุณภาพ 
                 
ตารางข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษาของนิสิตในหลักสูตรปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2560 

รหัส 
แรกเข้า 

จ านวนที่
ลงทะเบียน 

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

2557 9 0 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 0 0 0 

- EBC-11.2 -01 –ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
 
11.3 Employability of graduates is established, monitored and benchmarked for 
improvement (1) 
 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

ในปีการศึกษา 2560 หลักสูตรยังไม่ได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน 
การได้งานท า เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ เนื่องจากหลักสูตรยังไม่มีบัณฑิต 
 
11.4 The types and quantity of research activities by students are established, 
monitored and benchmarked for improvement (2) 

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน 
เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

ในการศึกษาเพ่ือส าเร็จสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ นิสิตจะต้องท าโครงงานใน
รายวิชาฝึกงานหรือวิชาสหกิจศึกษา โดยในปีการศึกษา 2560 นิสิตชั้นปีที่ 4 เลือกเรียนวิชาสหกิจศึกษา  
นิสิตทั้ง 8 คนท าโครงงาน ดังนี้ 

 
ที ่ ชื่อผลงาน ชื่อนสิิต ชื่ออาจารย์ท่ีปรึกษา 
1 The Development of a Guidebook for 

Trainees at Ethiopian Airlines 
นางสาววิลาศณิีย์ สภุาพ อาจารย์ชุติมา สถิตยเ์สถียร 

ดร. ภาวดี ศรีสังข ์
2 The Development of a Guidebook for 

Trainees at Ethiopian Airlines 
นางสาวมินตรา เธียรพิทยามาศ อาจารย์ชุติมา สถิตยเ์สถียร 

ดร. ภาวดี ศรีสังข ์
3 A Survey of Customer Satisfaction on 

Bangkok Trat Hospital Website 
นางสาวรุจิรดา สมบัติบรูณ ์ อาจารยส์ุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 

อาจารย์คมธัช สืบสายชล 
อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกลุ 
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4 Translation for Industrial Management 
Seminar 

นางสาวมัลลิกา พรหมเมือง อาจารยส์ุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 
อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกลุ 

5 A Practical Guide to Shaft Alignment  นายธีรศักดิ์ นิยมศิลป ์ อาจารยส์ุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 
อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกลุ 

6 Thai Youth Cultural Forum นางสาวพรพิมล คูทรัพย์รุ่งโรจน ์ อาจารยส์ุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 
อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคท่ัง 

 
7 Synnex (Thailand) Warranty Guide นางสาวปุณยาพร จันนา อาจารยส์ุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา 

อาจารย์ธนนท์รัฐ นาคท่ัง 
8 The Development of a Nok Baggage 

Information Pamphlet Nok Airlines 
Public Company Limited 

นางสาวเนาวรตัน์ สุนทราศร ี อาจารย์ชุติมา สถิตยเ์สถียร 
ดร. ภาวดี ศรีสังข ์

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

มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ  

 
ผลการประเมินปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ปีการศึกษา 25559 เทียบกับปีการศึกษา 2560 (นิสิต) 

หัวข้อการประเมิน ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อ
การเรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้
งาน 

3.95 3.82 

2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่าง
เพียงพอ 

4.1 3.91 

3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มี
คุณภาพดี และมีความปลอดภัย 

3.89 3.78 

4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวน
เพียงพอต่อการสอน 

3.94 3.83 

5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร 
ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่เพียงพอ และเหมาะสม 

3.77 3.73 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมี
ความเพียงพอ 

3.67 3.65 

7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน 
 

3.4 3.52 
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หัวข้อการประเมิน ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
สะดวกและเหมาะสม 

3.75 3.75 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ท าวิจัย 

3.64 3.68 

10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่
ห้องเรียน) เพ่ือให้อาจารย์เข้า
ใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 

3.64 3.67 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่
จ าเป็นและเหมาะสมในการท า
วิจัย 

3.66 3.69 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.76 3.73 
 
ผลการประเมินปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้   
ปีการศึกษา 25559 เทียบกับปีการศึกษา 2560 (อาจารย์) 

หัวข้อการประเมิน ปีการศึกษา 2559 ปีการศึกษา 2560 
1. ห้องเรียน มีโสตทัศนูปกรณ์ 
อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่อ
การเรียนที่เหมาะสม พร้อมใช้
งาน 

4 4.16 

2. ห้องเรียน สะอาด มีแสงสว่าง
เพียงพอ 

4 3.83 

3. ห้องปฏิบัติการ มีเครื่องมือที่มี
คุณภาพดี และมีความปลอดภัย 

4 3.83 

4. ห้องปฏิบัติการ มีจ านวน
เพียงพอต่อการสอน 

3 4.16 

5. ห้องสมุด มีหนังสือ วารสาร 
ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ที่เพียงพอ และเหมาะสม 

3 2.83 

6. เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตมี
ความเพียงพอ 

4  
3.33 

7. จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
เหมาะสม เพียงพอต่อการใช้งาน 

4 3 

8. สถานที่ ส าหรับคณาจารย์ให้
ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นิสิต
สะดวกและเหมาะสม 

4 4.16 
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หลักสูตรใช้ทรัพยากรและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้จากส่วนกลางของวิทยาเขต โดยในแต่ละปี

การศึกษาหลักสูตรได้ท าการประชาสัมพันธ์ให้นิสิตท าแบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในระบบของ
มหาวิทยาลัย โดยผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในปีการศึกษา 2560 อยู่
ที่ระดับ 3.73 และในส่วนของอาจารย์อยู่ที่ระดับ 3.71 ผลที่ได้จากการประเมินถูกส่งต่อไปยังคณะ และ
คณะจะด าเนินการปรับปรุงในส่วนที่สามารถจัดท าได้ และส่งข้อมูลต่อไปยังกองบริหารวิทยาเขตเพ่ือทราบ
และปรับปรุงต่อไป 
 
 
 
 

9. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือ
ท าวิจัย 

4 4.33 

10. ห้องท างานวิจัย (ซึ่งไม่ใช่
ห้องเรียน) เพ่ือให้อาจารย์เข้า
ใช้ได้สะดวกในการท าวิจัย 

3 3.33 

11. อุปกรณ์และเครื่องมือวิจัยที่
จ าเป็นและเหมาะสมในการท า
วิจัย 

4 3.83 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.72 3.71 
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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง 
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ตารางสรุปผลการประเมินตนเองระดับหลักสตูรตามเกณฑส์กอ. และ AUN QA 

 
ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 

องค์ประกอบที่ 1การก ากับมาตรฐาน เป็นไปตามเกณฑ์  
AUN.1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes)   
 1.1 การก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังมีความชัดเจนและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

3  

  1.2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะทางของ 
ศาสตร์นั้นๆ และผลการเรียนรู้ทั่วไป 

3  

  1.3 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังสะท้อนความต้องการของผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสียอย่างชัดเจน 

2  

AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร (Program Specification)   
 2.1 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3  
 2.2 รายละเอียดของหลักสูตรมีความครอบคลุมและทันสมัย 3  
  2.3 ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงและรับรู้รายละเอียดของ
หลักสูตรและข้อก าหนดรายวิชาได้ 

3  

AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร (Programme Structure and 
 Content) 

  

 3.1 การออกแบบหลักสูตรค านึงถึงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3  
 3.2 แต่ละรายวิชาในหลักสูตรมีส่วนสนับสนุนการบรรลุผลการเรียนรู้
ที่คาดหวังอย่างชัดเจน 

3  

 3.3 หลักสูตรมีการออกแบบโครงสร้างเนื้อหาที่มีการเรียงล าดับอย่าง
เหมาะสม บูรณาการและทันสมัย 

3  

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน (Teaching and Learning Approach)   
 4.1 ปรัชญาการศึกษามีความชัดเจนและสื่อสารสู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3  
  4.2 กิจกรรมการเรียนการสอนมีความสอดคล้องกับการบรรลุผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 

3  

 4.3 กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 3  
AUN. 5 ประเมินผู้เรียน (Student Assessment)   
  5.1 การประเมินผู้เรียนมีความสอดคล้องกับผลสัมฤทธิ์ของผล 
การเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3  

  5.2 การประเมินผู้เรียน ประกอบด้วย ช่วงเวลา วิธีการ ข้อบังคับ 
สัดส่วนการประเมิน เกณฑ์ และเกรด พึงมีความชัดเจนและแจ้งให้ผู้มี 
ส่วนเกี่ยวข้องทราบ 

3  

 5.3 วิธีการต่าง ๆ เช่น เกณฑ์การประเมินและแผนการให้คะแนน  
มีการประกันความเที่ยงตรง ความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม 

3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
 5.4 การให้ผลป้อนกลับในการประเมินผู้เรียนมีความทันเวลา และ 
ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน 

3  

 5.5 ผู้เรียนเข้าถึงกระบวนการร้องทุกข์อย่างเหมาะสม 3  
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ (Academic Staff Quality)   
 6.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายวิชาการ(เช่น แผนความก้าวหน้าทางสายงาน ยกย่อง
ชมเชย การสับเปลี่ยนอัตราก าลัง การเลิกจ้าง และการเกษียณอายุงาน) เพ่ือ
เติมเต็มความจ าเป็นด้านการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

 4  

 6.2 มีการวัดสัดส่วนของผู้สอนต่อผู้เรียน และภาระงานของผู้สอน 
และก ากับติดตามเพ่ือพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน การวิจัย และ 
การบริการวิชาการ 

3  

  6.3 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก รวมถึง จริยธรรมวิชาชีพ 
และเสรีภาพทางวิชาการ ส าหรับต าแหน่งงาน การจ้างงาน ความก้าวหน้า 
ทางสายงาน และเผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

3  

 6.4 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายวิชาการ 3  
 6.5 มีการระบุความต้องการอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ 
และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

4  

 6.6 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ 

2  

 6.7 มีการสร้าง ก ากับ และการเทียบเคียงเพ่ือการพัฒนาเกี่ยวกับ
ประเภท และปริมาณของกิจกรรมด้านการวิจัยของบุคลากรสายวิชาการ 

2  

AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน (Support Staff Quality)   
 7.1 มีการวางแผนและด าเนินการตามแผนบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลสายสนับสนุนหรือความต้องการจ าเป็น (ห้องสมุด ห้อง 
ปฏิบัติการ ทรัพยากรด้านสารสนเทศ และด้านการจัดบริการแก่นิสิต) ส าหรับ
การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ 

  

 7.2 ก าหนดเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือก ส าหรับต าแหน่งงาน  
การจ้างงาน ความก้าวหน้าทางสายงานของบุคลากรสายสนับสนุน และ
เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน 

  

 7.3 มีการระบุและประเมินผลสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน   
 7.4 มีการระบุความต้องการในการอบรมและพัฒนาของบุคลากร 
สายสนับสนุน และจัดกิจกรรมอบรมและพัฒนาตามความต้องการนั้น 

  

 7.5 การบริหารผลการปฏิบัติงาน เช่น ให้รางวัล ยกย่องให้เกียรติ 
เพ่ือสร้างแรงจูงใจ และสนับสนุนการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ 
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน (Student Quality and Support)   
 8.1 มีการก าหนดนโยบายและเกณฑ์การรับเข้าสู่หลักสูตรอย่างชัดเจน
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างทั่วถึงและเป็นปัจจุบัน 

3  

 8.2 มีการระบุวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เรียน และมีการ
ประเมินผลวิธีการและเกณฑ์ 
 

3  

 8.3 มีระบบก ากับ ติดตามความก้าวหน้าในการเรียน ศักยภาพ 
ทางวิชาการ ภาระการเรียนของผู้เรียนอย่างเพียงพอ 

3  

 8.4 มีการให้ค าปรึกษาวิชาการ กิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรม 
การประกวดแข่งขันของผู้เรียน และการบริการอื่น ๆ เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
และทักษะการประกอบอาชีพ 

4  

 8.5 มีการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ทั้งด้านกายภาพ สังคม และจิตใจ 
ที่เอ้ือต่อการเรียนการสอน การวิจัย รวมทั้งสุขภาวะของผู้เรียน 

3  

AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ(Facilities and  Infrastructure)   
  9.1 อุปกรณ์และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและทันสมัย 
ที่สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย (ห้องเรียน ห้องเรียนรวม 
ห้องปฏิบัติการโครงการ ฯลฯ) 

3  

  9.2 มีห้องสมุดและทรัพยากรอย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุน
การเรียนการสอน และการวิจัย 

2  

 9.3 มีห้องปฏิบัติการและเครื่องมืออย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือ
สนับสนุนการเรียนการสอน และการวิจัย 

2  

 9.4 มีสิ่งสนับสนุนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน
การเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ อย่างเพียงพอและทันสมัยเพ่ือสนับสนุนการเรียน 
การสอน และการวิจัย 

3  

 9.5 มีการระบุและใช้มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความ
ปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้ส าหรับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษ 

3  

AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา(Quality Enhancement)   
 10.1 ในการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรมีการใช้ข้อมูลความต้องการ 
และข้อมูลป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นปัจจัยน าเข้า 

4  

 10.2 มีกระบวนการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร ประเมินหลักสูตร
และปรับปรุงคุณภาพหลักสูตร 

3  

 10.3 มีการทบทวนกระบวนการเรียนการสอนและการประเมินผล
ผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้มั่นใจว่ากระบวนการดังกล่าวมีความเกี่ยวเนื่อง 
และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

3  

 10.4 มีการใช้ผลการวิจัยเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอน 3  
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ตัวบ่งชี้ (Indicators) ระดับ หมายเหตุ 
 10.5 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพการบริการและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้  (เช่น ห้องสมุด ห้องปฏิบัติการ สิ่งสนับสนุนด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการบริการผู้เรียน) 

2  

 10.6 มีการประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพที่รวบรวมจากปัจจัย
น าเข้า และผลการป้อนกลับจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3  

AUN. 11 ผลผลิต (Output)   
 11.1 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน อัตรา
การสอบผ่าน อัตราการตกออก เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

2  

 11.2 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐานระยะ 
เวลาในการศึกษา เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

2  

 11.3 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน การได้
งานท า เพื่อการปรับปรุงคุณภาพ 

2 ก าลังอยู่ใน
ขั้นตอน

ด าเนินการ 
 11.4 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน
ประเภทและปริมาณงานวิจัยของผู้เรียน เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

 11.5 มีการเก็บรวบรวมข้อมูล ก ากับ และเทียบเคียงมาตรฐาน ระดับ
ความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพ 

3  

ระดับในภาพรวม   
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รายงานจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
 

เมื่อปีการศึกษา 2559 ส าหรับปีการศึกษา 2560 
AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  AUN. 1 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. มีการก าหนดอัต
ลักษณ์บัณฑิตเพ่ือน าไปสู่
การสร้าง ELO ที่ชัดเจน 

1. หลักสูตรวางแผน
ส ารวจความต้องการของ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

1. ปรับหลักสูตรในปีที่
ผ่านมาท าให้มีการ
ก าหนด ELO ที่ชัดเจน 
ซึ่งระบุไว้ใน มคอ. 2 

1. - 

2. - 2. - 2. มีการปรับเปลี่ยนอัต
ลักษณ์ให้สอดคล้องและ
ชัดเจนกับ ELO มากขึ้น 
โดยผ่านการปรับ
หลักสูตร 

2. - 

3. - 3. - 3. - 3. - 
AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร AUN. 2 รายละเอียดของหลักสูตร 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. – 
 
 
 

1. หลักสูตรวางแผนเพื่อ
ปรับหลักสูตรในวิชา
ศึกษาทั่วไปเพ่ือความ
สะดวกในการบริหาร
จัดการ 
 

1. การปรับหลักสูตรท า
ให้การบริหารจัดการ
รายวิชาต่างๆง่ายขึ้น  

1. – 

2. - 2. - 2.  หลักสูตรเน้นการ
ปฏิบัติจริงในรายวิชา
ต่างๆมากกว่าการสอบ
เก็บคะแนน 

2. - 

3. - 3. - 3. - 3. - 
AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร AUN. 3 โครงสร้างและเนื้อหาของหลักสูตร 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. - 1. หลักสูตรวางแผนให้มี

แบบทดสอบ 
1. หลักสูตรมีการจัดการ
เรียนปรับพื้นฐานเฉพาะ
ส าหรับนิสิตก่อนเข้าชั้นปี
ที่ 1 โดยเน้นให้นิสิตเรียน
กับเจ้าของภาษา 

1. - 

2. - 2. วัดระดับความรู้ 2. หลักสูตรจัดโครงการ 2. - 
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เมื่อปีการศึกษา 2559 ส าหรับปีการศึกษา 2560 
ภาษาอังกฤษก่อนเริ่ม
เรียน 

จัดสอบโทอิค (TOEIC) 
เพ่ือวัดระดับความรู้
ภาษาอังกฤษกอ่นเริ่ม
เรียน 

3. - 3 .วิชาในหลักสูตรในชั้น
ปีที่ 1 

3. - 3. - 

AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน AUN. 4 วิธีการเรียนการสอน 
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 

1. หลักสูตรมีการบูรณา
การเทคนิคการสอนที่
หลากหลายโดยยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 
 

1. หลักสูตรมีการปรับ
การสอนโดยใช้
ภาษาอังกฤษ 100 % 

1. หลักสูตรมีการบูรณา
การเทคนิคการสอนที่
หลากหลายโดยยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง 

1.- 

2. - 2. - 2. หลักสูตรเน้นการเรียน
การสอนไปทางด้านการ
ท ากิจกรรมจริงมากกว่า
การเรียนตามเนื้อหาใน
หนังสือ 
 

2. - 

3. - 3. - 3. - 3. - 
AUN. 5 การประเมินผู้เรียน AUN. 5 การประเมินผู้เรียน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. - 1. หลักสูตรวางแผน

ประเมินผู้เรียนตามผล
การเรียนรู้ในแต่ละ
รายวิชาให้เชื่อมโยง
ผลสัมฤทธิ์กับผลการ
เรียนรู้ที่คาดหวัง 
 

1. หลักสูตรสนับสนุน
รายวิชาต่างๆ ให้มี
กิจกรรมที่เหมาะสมเพ่ือ
ประเมินนิสิต และจัดการ
เรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสม  

1. - 

2.- 2.- 2.- 2.- 
3.- 3.- 3.- 3.- 
AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ AUN. 6 คุณภาพบุคลากรสายวิชาการ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. บุคลากรในหลักสูตร 1 
รายอยู่ในขั้นตอนการขอ

1. หลักสูตรวางแผน
เทียบเคียงคุณภาพ

1. บุคลากรในหลักสูตร 1 
รายอยู่ในขั้นตอนการขอ

1. หลักสูตรวางแผน
เทียบเคียงคุณภาพ
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เมื่อปีการศึกษา 2559 ส าหรับปีการศึกษา 2560 
ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัย 

 
ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัย 

2. - 2. - 2. - 2. - 
3. - 3. - 3. - 3. - 
AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน AUN. 7 คุณภาพบุคลากรสายสนับสนุน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. - 1. - 1. - 1. - 
2. - 2. - 2. - 2. - 
3. - 3. - 3. - 3. - 
AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน AUN. 8 คุณภาพและการสนับสนุนผู้เรียน 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. อาจารย์มีความมุ่งม่ัน
และให้ความส าคัญในการ
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

1. หลักสูตรวาง
แผนพัฒนาผู้เรียนที่มี
พ้ืนฐานทางภาษาที่
ค่อนข้างต่ าให้ใกล้เคียง
กับนิสิตส่วนใหญ่ใน
หลักสูตร 
 

1. อาจารย์มีความมุ่งม่ัน
และให้ความส าคัญในการ
สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

1. - 

2. - 2. - 2. หลักสูตรมีระบบก ากับ
ติดตามความก้าวหน้าใน
การเรียนและมีกิจกรรม
เสริมหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ความรู้และทักษะการ
ประกอบอาชีพ 

2. - 

3. - 3. - 3.- 3. - 
AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ AUN. 9 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางกายภาพ 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. - 1. หลักสูตรวางแผน

จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
 

1. - 1. หลักสูตรวางแผน
จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
 

2. - 2. - 2. - 2. - 
3. - 3. - 3. - 3. - 
AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา AUN. 10 การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา 

จุดเด่น จดุที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
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เมื่อปีการศึกษา 2559 ส าหรับปีการศึกษา 2560 
1. - 1. หลักสูตรวางแผนเพื่อ

จัดการทวนสอบใน
รายวิชาของหลักสูตรให้
มากขึ้น 

1. หลักสูตรจัดการทวน
สอบเพ่ือนน าผลการทวน
สอบมาปรับปรุงการเรียน
การสอนให้มีคุณภาพอยู่
เสมอ 
 

1. - 

2. - 2. - 2. - 2. - 
3. - 3. - 3. - 3. - 
AUN. 11 ผลผลิต AUN. 11 ผลผลิต 

จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา 
1. - 1. หลักสูตรเก็บข้อมูล

อัตราการสอบผ่าน ตก
ออก และระยะเวลาใน
การศึกษา 

1. หลักสูตรเก็บข้อมูล 
และมีระบบการรักษา
อัตราการสอบผ่าน ตก
ออก และระยะเวลาใน
การศึกษา 

1. - 

2. - 2. หลักสูตรไม่พบการ
เทียบเคียงมาตรฐานการ
ได้งานท า เนื่องจาก
หลักสูตรยังไม่มีบัณฑิต 

2.- 2. หลักสูตรก าลังวางแผน
เทียบเคียงมาตรฐานโดย
ได้ก าหนดคู่เทียบทั้ง
ภายในและภายนอก 

3. - 3. -  3. - 3. - 
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ส่วนที่ 4 
ภาคผนวก 
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รายการหลักฐานอ้างอิง 

 
1.   EBC-1.1-01 คู่มือการบริหารหลักสูตร 
2.   EBC-1.1-02 เอกสารการรับรองคุณวุฒิหลักสูตรจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
3.   EBC-1.1-03 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ.2) 
4.   EBC-1.2-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ.2) 
5.   EBC-1.2-02 มคอ.3 ในรายวิชาของหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2560 
6.   EBC-1.3-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ.2) 
7.   EBC-2.1-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ.2) 
8.   EBC-2.1-02 เอกสารรับรองอนุมัติเปิดหลักสูตร 
9.   EBC-2.2-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ.2) 
10. EBC-2.3-01 Course syllabus/มคอ.3 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
11. EBC-2.3-02 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
12. EBC-2.3-03 แบบประเมินผลการเรียนการสอน 
13. EBC-3.1-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ. 2) 
14. EBC-3.1-02 มคอ. 3 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
15. EBC-3.2-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
16. EBC-3.2-02 มคอ. 3 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
17. EBC-3.3-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ.2) 
18. EBC-3.3-02 มคอ.3 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
19. EBC-4.1-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ.2) 
20. EBC-4.1-02 มคอ.3 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
21. EBC-4.1-03 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ http://www.chanthaburi.buu.ac.th/ 
22. EBC-4.2-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ.2) 
23. EBC-4.2-02 มคอ.3 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
24. EBC-4.3-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ.2) 
25. EBC-4.3-02 มคอ.3 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
26. EBC-4.3-03 ตัวอย่างชิ้นงานผู้เรียน วิชาหลักการแปลและการแปลธุรกิจ วิชาหลักการอ่าน วิชาการอ่าน

ธุรกิจ 1 และ 2 วิชาการอ่านและการย่อความ วิชาการอ่านเชิงวิพากษ์และวิจารณ์ทางธุรกิจ วิชาสัมมนา
ภาษาอังกฤษฯ 

27. EBC-5.1-01 มคอ.3 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
28. EBC-5.1-02 มคอ.5 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
29. EBC-5.2-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ.2) 
30. EBC-5.2-02 มคอ.3 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
31. EBC-5.3-01 มคอ.3 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
32. EBC-5.3-02 รายงานการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ 
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33. EBC-5.4-01 รายงานผลโครงการนัดพบนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเรื่องผลการเรียนและพฤติกรรม ประจ าปี
การศึกษา 2560 

34. EBC-5.5-01ระบบสายตรงคณบดี เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
http://scia.chanthaburi.buu.ac.th/ 

35. EBC-6.1-01 แผนอัตราก าลังและพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2560 
36. EBC-6.2–01 รายงานการประชุมหลักสูตร 
37. EBC-6.3–01 แผนอัตราก าลังและพัฒนาบุคลากรปีการศึกษา 2560 
38. EBC-6.4–01 ระบบกลไกการบริหารอาจารย์ 
39. EBC-6.5      ไม่มีหลักฐานอ้างอิง 
40. EBC-6.6-01 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่ 35/2560 เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ประเภทเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2561ครั้งที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
41. EBC-6.6-02 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่ 36/2560 เรื่อง เงินรางวัลนักวิจัยส าหรับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการ ณ วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2560 
42. EBC-6.6-03 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ ที่ 57/2560 เรื่องการให้ทุนอุดหนุนการวิจัย 

ประเภทเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ 2561ครั้งที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 
43. EBC-6.7-01 เอกสารงานวิจัยอาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา (ผู้ร่วมวิจัย) 
44. EBC-6.7-02 เอกสารงานวิจัยอาจารย์ธนนท์รัฐ นาคท่ัง (หัวหน้าวิจัย) 
45. EBC-6.7-03 เอกสารงานวิจัยดร.ภาวดี ศรีสังข์ (หัวหนา้วิจัย) 
46. EBC-6.7-04 เอกสารงานวิจัยอาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ (หัวหน้าวิจัย) และอาจารย์ภาณุพงศ์ ศีลสังวรณ์ 
47. EBC-6.7-05 เอกสารงานวิจัยอาจารย์ธนนท์รัฐ นาคท่ัง (หัวหน้าวิจัย) อาจารย์สุทธิรักษ์ สุวรรณเดชา และ    

อาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล 
48. EBC-6.7-06 เอกสารงานวิจัยอาจารย์ศตวรรษ ไชยสิทธิ์ (ผู้ร่วมวิจัย) 
49. EBC-6.7-07 เอกสารงานวิจัยอาจารย์ชนาภา ตรีวรรณกุล (ผู้ร่วมวิจัย) 
50. EBC-8-01   ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
51. EBC-8.1-01 เกณฑ์การรับเข้า/ข้อมูลการรับเข้าศึกษาต่อฯ ปีการศึกษา 2560 
52. EBC-8.2-01 ตารางรับนิสิต 
53. EBC-8.2-02 เกณฑ์การรับเข้า/ ข้อมูลการรับเข้าปีการศึกษา 2560 
54. EBC-8.2-03 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ.2) 
55. EBC-8.3-01รายงานผลโครงการนัดพบนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเรื่องผลการเรียนและพฤติกรรม ประจ าปี

การศึกษา 2560 
56. EBC-8.4-01 รายงานผลโครงการนัดพบนิสิตที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเรื่องผลการเรียนและพฤติกรรม 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
57. EBC-8.4-02 รายงานผลโครงการติวและจัดสอบโทอิค 
58. EBC-8.4-03 รายงานผลโครงการ Pronunciation 
59. EBC-8.4-04 รายงานผลโครงการสานสัมพันธ์น้องพ่ีEBC ร่วมใจ 
60. EBC-8.4-05 รายงานผลโครงการน้องหนูรักภาษา 
61. EBC-8.4-06 รายงานผลโครงการสนุกสุขใจ 
62. EBC-8.4-07 รายงานผลโครงการ Career Path (พ่ีสู่น้อง)  
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63. EBC-8.4-08 รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “MyEcho Application” 
64. EBC-8.4-09 รายงานผลโครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โรงแรมดุสิตธานี พัทยา 
65. EBC-8.4-10 รายงานผลโครงการฝึกภาคสนามการน าเที่ยวและพากษ์ทัวร์  
66. EBC-8.4-11 รายงานผลโครงการเสวนาการเตรียมตัวสัมภาษณ์งานและการศึกษาต่อ 
67. EBC-8.4-12 ใบบอกข่าวมหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี

http://www.chanthaburi.buu.ac.th/~public_relations/ 
68. EBC-8.5-01 ผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้/สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
69. EBC-9.1-01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ. 2) 
70. EBC-9.1-02 แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AEJqMbHWGcwZ4Lg&id=162C624366784A9D%21
1724&cid=162C624366784A9D 

71. EBC 9.2–01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ. 2) 
72. EBC 9.2–02 รายงานผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

https://onedrive.live.com/?authkey=%21AEJqMbHWGcwZ4Lg&id=162C624366784A9D%21
1724&cid=162C624366784A9D 

73. EBC-9.3–01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ.2) 
74. EBC-9.3–02 รายงานผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
75. EBC-9.4–01 เล่มหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (มคอ.2) 
76. EBC-9.4–02 รายงานผลการประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
77. EBC-9.5      ไม่มีหลักฐานอ้างอิง 
78. EBC-10.1-01 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการปรับปรุงหลักสูตร 
79. EBC-10.2-02 ค าสั่งแต่งตั้งกรรมการวิพากษ์หลักสูตร 
80. EBC-10.2-01 คู่มือการบริหารหลักสูตร  
81. EBC-10.3-01 มคอ.3ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
82. EBC-10.3-02มคอ.5 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
83. EBC-10.3-03รายงานการทวนสอบของอาจารย์ผู้สอน 
84. EBC-10.3-04รายงานการทวนสอบของนิสิต 
85. EBC-10.4-01 งานวิจัยเรื่อง Impacts of inferential skills on reading comprehension in Thai 

(L1) and English (L2) 
86. EBC-10.4-02 งานวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการค้าชายแดนไทย-กัมพูชา หลังเข้าสู่

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กรณีศึกษาจุดผ่านแดนถาวรสามจังหวัดภาคตะวันออก: สระแก้ว จันทบุรี 
ตราด) 

87. EBC-10.4-03 งานวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถทางการออกเสียงภาษาอังกฤษและ
ทัศนคติต่อการออกเสียงภาษาอังกฤษ 

88. EBC-10.5-01 แบบประเมินสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
89. EBC-10.6     ไม่มีหลักฐานอ้างอิง 
90. EBC-11.1-01 ไม่มีหลักฐานอ้างอิง 
91. EBC-11.2-01 ข้อมูลการคงอยู่และการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2560 
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92. EBC-11.3-03 ไม่มีหลักฐานอ้างอิง 
93. EBC-11.4-04 ไม่มีหลักฐานอ้างอิง 
94. EBC-11.5-01 แบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 
95. EBC-11.5-02 มคอ.5 ในระบบ http://tqf.buu.ac.th 
 
 

 



ข้อมูลพื้นฐาน (Common Data Set)  
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ (๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) 

 

ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

1 จ ำนวนหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งหมด 1 
2 - ---ระดับปริญญำตรี 1 
3 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 
4 - ---ระดับปริญญำโท - 
5 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
6 - ---ระดับปริญญำเอก - 
7 จ ำนวนหลักสูตรที่จัดกำรเรียนกำรสอนนอกสถำนที่ตั้ง - 
8 - ---ระดับปริญญำตรี - 
9 - ---ระดับ ป.บัณฑิต - 

10 - ---ระดับปริญญำโท - 
11 - ---ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
12 - ---ระดับปริญญำเอก - 
13 จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมดทุกระดับกำรศึกษำ 137 
14 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำตรี 137 
15 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิต - 
16 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำโท - 
17 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
18 - ---จ ำนวนนักศึกษำปัจจุบันทั้งหมด - ระดับปริญญำเอก  - 
19 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมด รวมทั้งที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ 5 

20 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำตรีหรือ
เทียบเท่ำ  - 

21 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำโทหรือ
เทียบเท่ำ 4 

22 
- -จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ปฏิบัติงำนจริงและลำศึกษำต่อ วุฒิปริญญำเอกหรือ
เทียบเทำ่  1 

23 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งอำจำรย์ 5 
24 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ - 



ล าดับ ชื่อข้อมูลพื้นฐาน CdsValues 

25 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ 4 
26 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ (ที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร) ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ 1 
27 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  - 
28 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ - 
29 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ - 
30 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ - 
31 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ - 
32 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ - 
33 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ - 
34 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ - 
35 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำทั้งหมดที่ด ำรงต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ - 
36 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำตรี หรือเทียบเท่ำ - 
37 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำโท หรือเทียบเท่ำ - 
38 - ---จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ ที่มีวุฒิปริญญำเอก หรือเทียบเท่ำ - 
39 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรแยกตำมวุฒิกำรศึกษำ 5 
40 - - --ระดับปริญญำตรี - 
41 - - --ระดับ ป.บัณฑิต - 
42 - - --ระดับปริญญำโท 4 
43 - - --ระดับ ป.บัณฑิตขั้นสูง - 
44 - - --ระดับปริญญำเอก 1 
45 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร - 
46 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่ไม่มีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 5 
47 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ - 
48 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งรองศำสตรำจำรย์ - 
49 - - --จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรที่มีต ำแหน่งศำสตรำจำรย์ - 
50 จ ำนวนรวมของผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร 6 

51 
- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำร
ประชุมวิชำกำรระดับชำติ 2 
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52 

- - --บทบสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับนำนำชำติ หรือใน
วำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ
คณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำร
เผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็น
ประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออก
ประกำศำรฉบับสมบูรณ์ท่ีตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูล ตำม
ประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำ
วำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอ
สภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็นกำรทั่วไป และแจ้งให้ กพอ./กกอ.
ทรำบภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ออกประกำศ 4 

53 - - --ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - 

54 
- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏใน
ฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 

55 

- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ไม่อยู่ใน
ฐำนข้อมูล ตำมประกำศ ก.พ.อ.  หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำว่ำ
ด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำง
วิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบเป็น
กำรทั่วไป และแจ้งให้  กพอ./กกอ.ทรำบภำยใน 30 วันนับ แต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall’s list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 - 

56 

- - --บทควำมวิจัยหรือบทควำมวิชำกำรท่ีตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติที่ปรำกฏ
ในฐำนข้อมูลระดับนำนำชำติตำมประกำศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมกำรกำร
อุดมศึกษำ ว่ำด้วย หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556  - 

57 - - --ผลงำนได้รับกำรจดสิทธิบัตร - 

58 
- - --ผลงำนวิชำกำรรับใช้สังคมที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำงวิชำกำร
แล้ว - 

59 - - --ผลงำนวิจัยที่หน่วยงำนหรือองค์กรระดับชำติว่ำจ้ำงให้ด ำเนินกำร - 
60 - - --ผลงำนค้นพบพันธุ์พืช พันธุ์สัตว ์ที่ค้นพบใหม่และได้รับกำรจดทะเบียน - 

61 
- - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ได้รับกำรประเมินผ่ำนเกณฑ์กำรขอต ำแหน่งทำง
วิชำกำรแล้ว - 

62 
- - --ต ำรำหรือหนังสือหรืองำนแปลที่ผ่ำนกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์กำรประเมินต ำแหน่ง
ทำงวิชำกำรแต่ไม่ได้น ำมำขอรับกำรประเมินต ำแหน่งทำงวิชำกำร - 

63 
- - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online - 
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64 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
65 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 
66 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - 
67 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - 
68 - - --จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 

69 
- - -จ ำนวนบทควำมของอำจำรย์ประจ ำหลักสูตรปริญญำเอกท่ีได้รับกำรอ้ำงอิงใน
ฐำนข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร - 

70 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีทั้งหมด 8 

71 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ตอบแบบส ำรวจเรื่องกำรมีงำนท ำภำยใน 1 ปี หลังส ำเร็จ
กำรศึกษำ - 

72 
จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหลังส ำเร็จกำรศึกษำ (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอำชีพ
อิสระ) 3 

73 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่ประกอบอำชีพอิสระ - 
74 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่มีงำนท ำก่อนเข้ำศึกษำ - 
75 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่มีกิจกำรของตนเองที่มีรำยได้ประจ ำอยู่แล้ว - 
76 จ ำนวนบัณฑติระดับปริญญำตรีที่ศึกษำต่อระดับบัณฑิตศึกษำ - 
77 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่อุปสมบท - 
78 จ ำนวนบัณฑิตระดับปริญญำตรีที่เกณฑ์ทหำร - 

79 
เงินเดือนหรือรำยได้ต่อเดือน ของผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบ
อำชีพอิสระ (ค่ำเฉลี่ย) - 

80 
ผลกำรประเมินจำกควำมพึงพอใจของนำยจ้ำงที่มีต่อผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำตรีตำม
กรอบ TQF เฉลี่ย (คะแนนเต็ม ๕) - 

81 
จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำโทที่ได้รับกำรตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ - 

82 - ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่มีกำรตีพิมพ์ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง  - 

83 
- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ - 

84 

- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.
2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ - 
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85 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - 
86 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 

87 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 - 

88 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 - 

89 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร - 

90 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online - 

91 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
92 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 
93 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - 
94 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - 
95 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 
96 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำโททั้งหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบประเมิน) - 

97 
จ ำนวนรวมของผลงำนนักศึกษำและผู้ส ำเร็จกำรศึกษำในระดับปริญญำเอกท่ีได้รับกำรตีพิมพ์
หรือเผยแพร่ - 

98 
- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำร
ระดับชำติ  - 

99 

- ---จ ำนวนบทควำมฉบับสมบูรณ์ที่ตีพิมพ์ในรำยงำนสืบเนื่องจำกกำรประชุมวิชำกำรระดับ
นำนำชำติ หรือในวำรสำรทำงวิชำกำรระดับชำติที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือ
ระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.
2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัดท ำเป็นประกำศให้ทรำบทั่วไปและ
แจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ - 

100 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดอนุสิทธิบัตร - 
101 - ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรท่ีปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 2 - 
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102 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ไม่อยู่ในฐำนข้อมูลตำม
ประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำร
ทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำน
ทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 แต่สถำบันน ำเสนอสภำสถำบันอนุมัติและจัท ำเป็นประกำศให้ทรำบ
ทั่วไปและแจ้ง ก.พ.อ./กกอ. ทรำบภำยใน 30 วัน  นับแต่วันที่ออกประกำศ (ซึ่งไม่อยู่
ใน Beall's list) หรือตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำร ที่ปรำกฏในฐำนข้อมูล TCI กลุ่มท่ี 1 - 

103 

- ---จ ำนวนบทควำมที่ตีพิมพ์ในวำรสำรวิชำกำรระดับนำนำชำติ ที่ปรำกฏอยู่ในฐำนข้อมูล
ระดับนำนำนชำติตำมประกำศ ก.พ.อ.หรือระเบียบคณะกรรมกำรอุดมศึกษำว่ำด้วย
หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำงวิชำกำรว่ำด้วยหลักเกณฑ์กำรพิจำรณำวำรสำรทำง
วิชำกำรส ำหรับกำรเผยแพร่ผลงำนทำงวิชำกำร พ.ศ.2556 - 

104 - ---ผลงำนที่ได้รับกำรจดสิทธิบัตร - 

105 
- ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่มีกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง หรือผ่ำนสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ online - 

106 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับสถำบัน - 
107 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับชำติ - 
108 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ - 
109 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับภูมิภำคอำเซียน - 
110 - ---จ ำนวนงำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  - 
111 จ ำนวนผู้ส ำเร็จกำรศึกษำระดับปริญญำเอกท้ังหมด (ปีกำรศึกษำที่เป็นวงรอบประเมิน) - 

 


