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ค ำน ำ 
  

เอกสารรายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553 ของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นเพื่อเป็นการ
รายงานผลการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของหลักสูตรฯในรอบปีที่ผ่านมา ที่มุ่งตอบสนองพันธกิจหลัก
ของการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ทั้ง 4 ด้าน กล่าวคือ การเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการทางวิชาการสู่ชุมชน และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การ บูรณาการ ศักยภาพ
ของหลักสูตร อันได้แก่ อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรภายนอก กับภารกิจของมหาวิทยาลัย ฯ 
ดังกล่าว ท าให้หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจสามารถพัฒนาแผนการปฏิบัติงาน ต ลอดจนริเริ่ม
โครงการต่าง ๆ สู่ผู้ปฏิบัติและ บรรลุ เป้าหมาย  อย่างไรก็ตามภารกิจการสอนและการท าวิจัยของ
อาจารย์ในหลักสูตรเป็นข้อจ ากัดในบางตัวชี้วัดของหลักสูตร ซึ่งจ าเป็นต้องพัฒนาต่อไป 
 การจัดท ารายงานการประเมินตนเองฉบับนี ้เป็นการตรวจสอบและประเมินสัมฤทธิผลของ 
การปฏิบัติงานของหลักสูตรในรอบปี ซึ่งแสดงให้เห็นทั้งข้อเด่นและ ข้อบกพร่องซึ่งสามารถใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาหลักสูตรในปีการศึกษาต่อไป  
 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
มิถุนายน 2553 - พฤษภาคม 2554 
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ส่วนที่ 1 บริบท 

1.1 ประวัติของหลักสูตร 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้เปิดสอนครั้งแรกในระดับอนุปริญญา ในปีพ .ศ. 2529 เมื่อ
ครั้งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตยังมีสถานภาพเป็นวิทยาลัยครูสวนดุสิต โดยมีชื่อว่าโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ สังกัดอยู่ภายใต้คณะวิทยาการจัดการ โดยจั ดการเรียนการสอนร่วมกับ
ภาควิชาภาษาต่างประเทศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต่อมาในปีการศึกษา 2532 ได้เปิด
สอนในระดับปริญญาตรีเรื่อยมา จนกระทั่งในปีการศึกษา  2541 มหาวิทยาลัยฯ ซึ่งเปลี่ยน
สถานภาพเป็นสถาบันราชภัฎสวนดุสิตในขณะนั้น ได้ให้โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจม าสังกัด
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อสะดวกในการบริหารจัดการและการก ากับดูแลและ
ติดตามประสิทธิภาพการเรียนการสอน ทั้งนี้เนื่องจากบุคลากรที่สอนส่วนใหญ่ สังกัดคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และในปีพ .ศ.2549 ได้เปลี่ยนชื่อจากโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ เป็นหลักสตูรภาษาอังกฤษธุรกิจ ต่อมาในปี พ.ศ.2550ได้มีการพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ โดยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างหลักสูตรวิชาเฉพาะด้าน และค าอธิบายรายวิชาให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและเริ่มด าเนินการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจฉบับ
ปรับปรุง พุทธศักราช 2550 ในปีการศึกษา 2551 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้ผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ผู้ประกอบการ และตลาดแรงงานในสาขางานเลขานุการและส านักงานโดยมุ่งเน้นให้สามารถใช้
ความรู้ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศมาเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน นอกจากน้ีบัณฑิตอังกฤษ
ธุรกิจยังสามารถท างานใน สาขาการโรงแรม การตลาดและธุรกิจการบินได้ โดยจากผลของการ
ส ารวจของส านักวิจัยพบว่าปีการศึกษา 2549 บัณฑิตอังกฤษธุรกิจท างานตรงตามสาขาถึงร้อยละ 
88     

นอกจากหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจจะท าหน้าที่ผลิตบัณฑิตในมหาวิทยาลัยแล้วยัง
ร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอกสถาบัน ได้แก่ ศู นย์ดุสิตพาณิชยการ ศูนย์พัทยา ศูนย์ชลบุรี และ
ศูนย์หัวหิน ผลิตบัณฑิตในสาขาอังกฤษธุรกิจเพิ่มขึ้นโดยระหว่าง ปี พ .ศ. 2543 – 2549 โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ในขณะนั้นจึงเปิดหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจภาคสมทบ เพื่อตอบสนอง 
ความต้องการของผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ความส ามารถ และเพื่อเลื่อนต าแหน่งในงานของตน 
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นอกจากน้ีหลักสูตรยังจัดการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 1 และ ภาษาอังกฤษธุรกิจ 2 
ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรภาษาไทย บริหารธุรกิจ และการจัดการทุกภาคการศึกษา 

1.2 ปรัชญา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นห ลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตด้านเลขานุการ การโรงแรม และ การตลาด โดยมีความรู้และสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษในวิชาชีพรวมทั้งวิธีปฏิบัติทางธุรกิจ (Business Protocol) ด้วยการให้การศึกษาแบบ
บูรณาการ โดยสามารถน าความรู้ด้านการสื่อสารและเทคโนโลยี มาประยุกต์ใช้ในการ ศึกษา การ
ท างาน และการพัฒนาตนเอง เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตอันจะน าไปสู่การพัฒนาตนเองและองค์กร 
รวมทั้งสามารถด ารงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

1.3 วิสัยทัศน์ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจตระหนักถึงศักยภาพของหน่วยงาน และความต้องการของ
ผู้ประกอบการ จึงก าหนดแนวทางในการด าเนินงาน 6 ประการดังนี้ 

1) น าความรู้ความเชี่ยวชาญเป็นฐานในการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย 

2) ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพทางวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการ 

3) มีสัดส่วนผลงานวิจัยต่ออาจารย์เป็น 1: 2  ต่อป ี

4) น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประ สิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 

5) นักศึกษามีบุคลิกภาพตรงตามสมรรถนะของหลักสูตร 

6) บูรณาการวัฒนธรรมของสวนดุสิตในการผลิตบัณฑิต 

1.4 พันธกิจ 

1) ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ประกอบการ  โดยเน้นการน าเทคโนโลยี
และนวัตกรรมที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการบริห ารจัดการอย่าง
มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และสามารถแข่งขันกับกระแส
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ความเปลี่ยนแปลงของโลก  ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิต 

2) สร้างองค์ความรู้ โดยประสานความร่วมมือด้านวิจัย พัฒนานวัตกรรม  และสร้าง
พันธมิตรเครือข่ายทางวิชาการ กับหน่วยงานและองค์กร ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ  

3) บริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม  สนับสนุนและส่งเสริม  ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อ
น าไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

1.5 เป้าประสงค์  

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจก าหนดเป้าประสงค์ในการด าเนินงาน 5 ประการ ดังนี้ 

1) ปฏิบัติภารกจิตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษาทุกด้านอย่างมีประสิทธิผล 

2) แสวงหาองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรม เผยแพร่แก่ชุมชนและสังคมในรูปแบบต่างๆ 

3) พัฒนากระบวนการศึกษาให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
สังคม และความต้องการของตลาดแรงงาน 

4) พัฒนาบุคลากรหลักสูตรภาษ าอังกฤษธุรกิจให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาการ การ
สอน การวิจัย และมีจิตส านึกในฐานะคณาจารย์สถาบันอุดมศึกษา 

5) พัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจให้มีความรู้ความสามารถ เพื่อสนอง 

ความต้องการของตลาดแรงงาน 

1.6 กลยุทธ์และแผนการด าเนินงาน 

แผนกลยุทธ์ของหลักสูตรภาษาอังกฤ ษธุรกิจ (พ.ศ. 2549- 2551) ประกอบด้วยแนวการ
ด าเนินงาน 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 

1) พัฒนาบุคลากรโดยสร้างโอกาส สนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพทั้งด้านความรู้
ความสามารถ และคุณภาพการเรียนการสอน และสามารถท างานเป็นทีม 

2) พัฒนาการเรียนการสอนโดยเน้นกิจกรรมที่ให้ผู้เรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษ และทักษะใน
สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขา 

3) พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านการวิจัยระดับชาติ 
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4) เพิ่มคุณค่าบัณฑิตโดยจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และการฝึกปฏิบัติงานใน
หน่วยงานและองค์กร 

5) พัฒนาความสัมพันธ์กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกโดยผ่านกิจกรรมการบริ การ
วิชาการสู่ชุมชนและสังคม 

6) อนุรักษ์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม โดยบูรณาการในการเรียนการสอนท้ังใน
และนอกห้องเรียน 

ผลการวิจัยประเมินหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปีการศึกษา 2553 

 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ด าเนินการวิจัยประเมินการใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ.2550 โดยเก็บข้อมูลจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและนักศึกษา รหัส 51
ซึ่งใช้หลักสูตร (ฉบับปรับปรุง ) ปัจจุบันเป็นปีท่ี 3 ด าเนินการเก็บข้อมูล 2 วิธี คือ 1) ใช้
แบบสอบถามจ านวน 2 ชุด และ 2) วิธีการสัม ภาษณ์ เป็นรายบุคคลอาจารย์ (Individual 
interview) จ านวน  4 ท่าน สัมภาษณ์กลุ่มนักศึกษาจ านวน 8 คน โดยมีกรอบแนวคิดในการต้ัง
ค าถามทั้งแบบสอบถามและค าถามสัมภาษณ์ จ าแนกได้เป็น 8 ด้าน ได้แก่ 1) วัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร 2) เนื้อหารายวิชา 3) คุณลักษณะของอาจารย์ 4) สื่อและโสตทัศนูปกรณ์ทั้งภายใน
ห้องเรียนและส านักวิทยบริการ 5) ต าราเรียน 6) สถานที่เรียน 7) กระบวนการเรียนการสอน และ 
8)การวัดผลและประเมินผล ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งจากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ สรุปได้
ว่าทั้งนักศึกษาและอาจารย์ท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างเห็นว่าลักษณะทั้ง 8 ด้านของหลักสูตรมี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านวัตถุ ประสงค์ของหลักสูตร ด้านการวัดผลและประเมินผล 
และด้านเนื้อหารายวิชา อย่างไรก็ตามทั้งนักศึกษาและอาจารย์ยังมีความต้องการให้มีการปรับปรุง
และพัฒนาสถานที่เรียน เช่นประสิทธิภาพของเครื่องช่วยสอนในห้องเรียนเป็นต้น นอกจากน้ีทั้ง 2 
กลุ่มยังมีความเห็นสอดคล้องกันในเรื่ องควรมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักสูตรใหม่ เช่นการ
เพิ่มรายวิชาที่เกี่ยวกับโครงสร้างและไวยากรณ์ เป็นต้น  อย่างไรก็ตามผลการประเมินยังยืนยันว่า
ปรัชญาของหลักสูตรที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านเลขานุการ การโรงแรม และการตลาด ยังเป็น
ความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ ข้ อจ ากัดของการวิจัยในครั้งนี้คือไม่มีข้อมูลจากผู้ใช้
บัณฑิตเนื่องจากนักศึกษายังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 3 จึงได้มีการน าไปสู่การจัดท า โครงการจัดท า

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตรฯ ให้มีความทันสมัยและผลิตบัณฑิตต ามที่สถานประกอบการและตลาดแรงงาน
ต้องการ 
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บทวิเคราะห์แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2553 

 1)    การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย   
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัยโดยน าความรู้ความช านาญจากการสอนมา

ประยุกต์ใช้ โดยในปีพ.ศ. 2552 บุคลากรในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจทั้ งหมดได้รับทุนสนับสนุน
วิจัยจากสภาวิจัยแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นการวิจัยชุมชนและน างานวิจัยมาเผยแพร่ เช่นโครงการ
เผยแพร่งานวิจัย ฯ อย่างไรก็ตามบุคลากรยังมีข้อจ ากัดในเรื่องความรู้และประสบการณ์ด้านวิจัย 
ถึงแม้จะมีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติและนานาชาติเป็นผู้ให้ค าปรึกษา รวม ทั้งมีการจัดประชุมสัมมนา
ด้านการท าวิจัยในชั้นเรียน ดังนั้นหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ดังจะเห็นได้จาการได้รับทุน

สนับสนุนวิจัย จ านวน 1 ล้าน 2 แสน บาท จากจากสภาวิจัยแห่งชาติในปีงบประมาณ 2552 เร่ือง
การพัฒนานโยบายและกลยุทธ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาใน
ประเทศไทย ส่วนในปี งบประมาณปัจจุบัน 2553 ได้รับทุนสนับสนุนวิจัย จ านวน 5 แสน ส าหรับ
โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา โดยใช้
วิธีการสอนการเรียนรู้ภาษาแบบร่วมมือ และในปีงบประมาณ 2554 อาจารย์ในหลักสูตรได้รับ
ได้รับทุนสนับสนุนวิจั ย จ านวน 300 ,500  บาท จากจากสภาวิจัยแห่งชาติเช่นกันในการท า
โครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาผ่านกระบวนการค่ายภาษาอังกฤษ 

 
2)    การพัฒนาและเพิ่มคุณค่าบัณฑิต  
เนื่องจากนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีความหลากหลายทั้งด้านความรู้ และการ 

ด าเนินชีวิต หลักสูตร ฯ จึงจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาทั้งด้านความรู้และทักษะชีวิตในห้อง  
เรียนและนอกห้องเรียน นอกจากน้ียังให้ความส าคัญในการค าปรึกษาและการเรียนรู้โดยใช้ผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง นอกจากนี้ยังมีระบบการดูแลและให้ค าปรึกษานักศึ กษาฝึกงานโดยการจัดสัมมนา 
และการรายงานผ่าน E-mail ส่งอาจารย์ที่ปรึกษา ท าให้อาจารย์สามารถให้ค าปรึกษาได้ทันที 
ปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนานักศึกษา เช่น  การมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบของนักศึกษา
ในการเข้าร่วมกิจกรรม แม้ว่าอาจารย์ในหลักสูตรทุกคนให้ความร่วมมือและถือ เป็นหน้าที่ในการให้
การอบรม ค าแนะน า แต่ยังมีนักศึกษาบางส่วนที่ไม่สามารถพัฒนาตนเองได้ตามวัตถุประสงค์
ดังนั้นใน ทุกๆ ภาคเรียนที่ 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจโดยอาจารย์และความร่วมมือจาก
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีที่ 2 และปีที่ 3 จึงจัด โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลัก สูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจข้ึน เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ให้แก่บุคลากร
และนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีท่ี 4 ซึ่งปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจ  
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นอกจากน้ันหลักสูตรฯ ยังได้จัดได้ท าโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า B.E. (B.E.  

Reunion) เพื่อสร้ างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์และศิษย์เก่า รวมถึงศิษย์ปัจจุบัน มีการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการท างาน  จัดท าระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการ

ด้านข้อมูลข่าวสาร และระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  บริการข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า 
 
1.7 คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา ชาตตระกูล  

2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ บัวกันต์  

3.  นางสาววิลาสินี พลอยเลื่อมแสง 

4.  นางสาวขจีนุช เชาวนปรีชา 

5.  นางสาวปิยธิดา สุกกระ 

1.8 หน้าที่ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

 1. ก าหนดเป้าหมาย และแนวทาง การบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัย 
 2. จัดท าแผนการเรียนตลอดหลักสูตร พร้อมทั้งติดตามการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไป
ตามแผนการเรียนท่ีก าหนดไว้ 
 3. ก ากับดูแลกระบวนการเรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาการ 
 4. ประเมินผลการด าเนินงานการจัดกา รเรียนการสอนให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ
หลักสูตรตามเกณฑ์ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและมหาวิทยาลัยก าหนด 
 5. ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในสาขาวิชาท่ีรับผิดชอบทุกระยะ 5 ปี 
 6. ท าหน้าที่ประสานงานกับคณะและหน่วยงานอ่ืนๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
เพื่อให้การด าเนินงานจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
 7. จัดหาอาจารย์ผู้สอนและวิทยากรมาสอนในรายวิชาต่างๆ โดยค านึงถึงคุณภาพ
ทางด้านวิชาการเป็นหลัก และเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
 8. รับผิดชอบกลุ่มวิชาปฏิบัติการ แล ะกระบวนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพพร้อมทั้งหา
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษาในหลักสูตรที่รับผิดชอบ 
 9. รับผิดชอบในการจัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและก าหนดอาจารย์ที่ปรึกษา 
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 10. ประสานงานการจัดหา ผลิต และบ ารุงรักษาสื่อ และอุปกรณ์ประกอบการเรียนการ
สอน ตลอดจนควบคุมการใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 11. รวบรวมและตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาในหลักสูตรให้เป็นปัจจุบัน และ
ถูกต้องตรงกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 12. ส่งเสริมให้อาจารย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหลักสูตรให้พัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและ
งานวิจัย 
 13. ประสานงาน ควบคุม และจัดการด้านงบประมาณ 
 14. ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของหลักสูตร 
 15. จัดท ารายงานประจ าปี และติดตามผลผู้ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่รับผิดชอบ 
 16. ประสานงานจัดท าแนวการสอน และต าราหลักของทุกรายวิชาในหลักสูตร 
 17. ประเมินผลการปฏิบัติงาน ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน และอาจารย์
พิเศษที่เชิญมาสอน 
 18. ท าหน้าที่เป็นกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในหลักสูตร 
 19. เป็นคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของหลักสูตร 
 20. เป็นคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดการความรู้ของหลักสูตร 
 21. เป็นคณะกรรมการก ากับดูแลจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ประจ าหลักสูตร 

22. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย 
 

1.9 บุคลากรหลักสูตร 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจในปีการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 มี
บุคลากรจ านวนทั้งสิ้น 14 คน ประกอบด้วยอาจารย์จ านวน 11 คน อาจารย์ชาวต่างประเท ศ 2 คน
และเจ้าหน้าที่จ านวน 1 คน โดยมีบุคลากรลาศึกษาต่อจ านวน 1 คน และไปปฏิบัติราชการ
ต่างประเทศจ านวน 1 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้  
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ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร 

    เบอร์โทรติดต่อ 02-2445857 
kanjana_cha@dusit.ac.th 

     
 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจมาศ บัวกันต์ 

Assistant Professor Benjamard Buakan 
ศศ.ม. (การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยวิชาการศึกษาพระนคร 
เบอร์โทรติดต่อ 02-2445857 
benjamad_bua@dusit.ac.th 

 
       อาจารย์ ดร. สิทธิพร เอ่ียมเสน 
       Dr. Sittiporn Iamsen 

Ph.D. (Curriculum & Instruction with Specialization in 
TESOL) New Mexico State University, USA 
สส.ม. (สังคมสงเคราะห์ทางการศึกษา) 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
กศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
(พิษณุโลก) 

      เบอร์โทรติดต่อ 02-2445857 
      sittiporn_iamsen@yahoo.com 
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 อาจารย์วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง 
Ajarn Wilasinee Ploylearmsaeng 
ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาหลักสูตรและการสอน 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
MATESL (Master of Arts in Teaching English as a Second 
Language) Saint Michael’s College, Vermont, USA   
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เบอร์โทรติดต่อ 02-2445857 
ajarn_pern@yahoo.com 
 

    อาจารย์ขจีนุช  เชาวนปรีชา 
    Ajarn Khacheenuj  Chaovanapricha 

ก าลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาอังกฤษ
เป็นภาษาต่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์   

     MBA (Marketing) City University, Washington, USA 
      บธ.บ. (เลขานุการ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

   เบอร์โทรติดต่อ 02-2445857 
      khacheenuj@yahoo.com  
 

อาจารย์สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค 
    Ajarn Sudarat Jatepanjapak 

ศศ.ม. (ภาษาและการสื่อสาร) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 
(NIDA) 
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสาน
มิตร) 

     เบอร์โทรติดต่อ 02-2445857 
      jatepanjapak@yahoo.com  

 
 
 

mailto:khacheenuj@yahoo.com
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อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ 
Ajarn Kanokwan Kunlasuth 
ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าธนบุร ี

     ศษ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศิลปากร 
     เบอร์โทรติดต่อ 02-2445857 
      kanokwan_kun@dusit.ac.th   

 
  

      อาจารย์ปิยธิดา  สุกกระ 
   Ajarn Piyathida  Sukkara 

M.Ed. (TESOL) The University of Sydney, Australia  
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ เกียรตินิยมอันดับ 1) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เบอร์โทรติดต่อ 02-2445857 
s_piyathida@yahoo.com 

 
อาจารย์ ดร. สรพล จิระสวัสด์ิ  

    Dr. Sarapol Chirasawadi 
Ph.D. (English as an International Language) 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

    M.A. (TEFL) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
อ.บ. (ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เบอร์โทรติดต่อ 02-2445857 

      sarapol@hotmail.com 
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mailto:jatepanyapak@yahoo.com
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อาจารย์ขวัญสุดา ดีศิริ 
Miss Kwansuda Deesiri 
MEIL (English as an International Language)  

    The University of Melbourne, Australia 
    ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) สถาบันราชภัฏสวนดุสิต 
    เบอร์โทรติดต่อ 02-2445857 
    kwansuda_dee@dusit.ac.th  
 
 

                                                                 อาจารย์ริชาร์ด เลวิส 
                                                  Ajarn Richard Lavis 
                                                 ปริญญาโท สาขา Linguistics ระบบทางไกล  
                                                  Plymouth University, England 
                                                  B.Sc. (Computer) Open University, England 
                                                  เบอร์โทรติดต่อ 02-244-5857 
                                                  richard@farang-ajarn.com 

 
                 อาจารย์ Ajarn Stephane Nicolas Grant   
                 B.A. (English) Luton University, England 
                 เบอร์โทรติดต่อ 02-244-5857 
                 Stefyg69@hotmail.com  
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mailto:richard@farang-ajarn.com
mailto:Stefyg69@hotmail.com


12 

 

                    อาจารย์นวรัตน์ เตชะโชควิวัฒน์ 
            Ajarn Navarat Techacokwiwat 

ลาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขา Applied Linguistics 
Bristol University, England 
กศ.ม. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสาน
มิตร) 
อ.บ. (ภาษาเยอรมัน-ภาษาอังกฤษ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

     เบอร์โทรติดต่อ 02-2445857 
      navarat_tec@dusit.ac.th   

 
        นางสาวอังคณา ร่าเริงยิ่ง 
         Miss Angkana Rareung-ying 
        บธ.บ(บริหารธุรกิจบัณฑิต) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
        เบอร์โทรติดต่อ 02-2445857 
        d.ed.jung@hotmail.com 
 

 
จ านวนนักศึกษา  

ภาคเรียนที่ 1 / 2553 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษา รหัสนักศึกษา 

 ชาย หญิง รวม 
1 41 106 147 53 
2 13 54 67 52 
3 29 116 145 51 
4 24 90 114 50 

 

 

 

mailto:navarat_tec@dusit.ac.th
mailto:khacheenuj@yahoo.com
mailto:khacheenuj@yahoo.com
mailto:d.ed.jung@hotmail.com
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ภาคเรียนที่ 2 / 2553 

ชั้นปีที่ 
จ านวนนักศึกษา รหัสนักศึกษา 

 ชาย หญิง รวม 
1 40 102 142 53 
2 12 49 61 52 
3 29 116 145 51 
4 20 88 108 50 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2553 

สรุปงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

ล าดับ งาน/โครงการ 

ความสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์

ของคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินบ ารุงการศึกษา 

อื่นๆ รวม 

ระบุ
รายการ
ของเงิน
ที่ได้รับ
จัดสรร 

ปกติ สมทบ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

กลยุทธ์ที่ 5 
แนวทางปฏิบัติ
ที่ 5.1.2 

28,000    28,000 งบ
ด าเนิน 
งาน 

2 โครงการพัฒนาและจัดท าเวบ็
ไซด์หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

กลยุทธ์ที่ 5 
แนวทางปฏิบัติ
ที่ 5.2.3 

15,000    15,000 งบ
ด าเนิน 
งาน 

3 โครงการพัฒนาทักษะและ
ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษา 
การวางแผน และการจัดการ 

กลยุทธ์ที่ 2 
แนวทางปฏิบัติ
ที่ 2.1.2 

40,000    40,000 งบ
ด าเนิน 
งาน 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อ
เตรียมความพร้อมสู่การเป็น
บัณฑิตที่พึงประสงค ์

กลยุทธ์ที่ 2 
แนวทางปฏิบัติ
ที่ 2.1.2 

10,000     10,000 งบ
ด าเนิน 
งาน 

5 โครงการติดตามผลบัณฑิต 
และประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ใช้บัณฑิต 

กลยุทธ์ที่ 2 
แนวทางปฏิบัติ
ที่ 2.1.1 

7,000     7,000 งบ
ด าเนิน 
งาน 
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6 โครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม ให้แก่
บุคลากรและนักศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ช้ันปีที่ 4 

กลยุทธ์ที่ 2 
แนวทางปฏิบัติ
ที่ 2.1.4 

0    0 ไม่ใช้
งบประ
มาณ 

7 โครงการอบรมภาษาอังกฤษ
ส าหรับผู้ขายของที่ระลึกย่าน
ตลาดน้ าท่าคา จังหวัด
สมุทรสงคราม 

กลยุทธท์ี่ 1 
แนวทางปฏิบัติ
ที่ 1.2.1 

100,000    100,000 งบเงิน
อุดหนุน 

8 การวิจัยการพัฒนานวัตกรรม
การสอนภาษาอังกฤษ ระดับ
ประถมศึกษา โดยใช้วิธีการ
สอนการเรียนรู้ภาษาแบบ
ร่วมมือ 

กลยุทธ์ที่ 4 
แนวทางปฏิบัติ
ที่ 4.1.1 

   500,000 500,000 งบ วช. 

 รวม  200,000   500,000 700,000  
 

 

แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2554 

สรุปงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ล าดับ งาน/โครงการ 

ความสอดคล้อง
กับแผนกลยุทธ์

ของคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 

เงิน
งบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินบ ารุง
การศึกษา 

อื่นๆ รวม 

ระบุ
รายการ
ของเงิน
ที่ได้รับ
จัดสรร 

ปกติ สมทบ 

1 โครงการพัฒนาสมรรถนะของ
นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

กลยุทธ์ที่ 2  
แนวทางปฏิบัติที่ 
2.2.2 
แนวทางปฏิบัติที่ 
2.2.4 
แนวทางปฏิบัติที่ 
2.2.3 

110,000    110,000 งบ
ด าเนิน 
งาน 

2 โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่า B.E. 
(B.E. Reunion) 
 

กลยุทธ์ที่ 2  
แนวทางปฏิบตัิที่ 
2.3.2 

30,000    30,000 งบ
ด าเนิน 
งาน 
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กลยุทธ์ที่ 3  
แนวทางปฏิบัติที่ 
3.1.3 

3 การวิจัยการพัฒนานวัตกรรมการ
สอนภาษาอังกฤษ ระดับประถม 
ศึกษา โดยใช้วิธีการสอนการเรียนรู้
ภาษาแบบร่วมมือ 

กลยุทธ์ที่ 4 
แนวทางปฏิบัติที่ 
4.1.1 

   500,000 500,000 งบ วช. 

4 โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาผ่านกระบวนการค่าย
ภาษาอังกฤษ” 

กลยุทธ์ที่ 5 
แนวทางปฏิบัติที่ 
5.1.1 

   300,500 300,500 งบ วช. 

 รวม  140,000   800,500 940,500  

1.10 การด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ได้มีการด าเนินงานการประกัน คุณภาพการศึกษาของหลักสูตร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพซึ่งประกอบด้วยคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ผู้ดูแลเรื่องประกัน
คุณภาพ กรรมการบริหารหลักสูตรและอาจารย์ทุกคนมีส่วนร่วมในการด าเนินงานและจัดท า
รายงาน (โปรดดูรายละเอียดในส่วนที่ 2) 

1.11 การพัฒนาและผลการด าเนินงานตามภารกิจ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้ด าเนินตามภารกิจที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการทุก
โครงการ (อ้างถึงวิดีทัศน์รายงานผลการด าเนินโครงการ ) อย่างไรก็ตามข้อจ ากัดและปัญหา
อุปสรรคที่พบคือ เวลาที่ใช้ไปในการด าเนินโครงการกับคุณภาพการเรียนการสอนที่อาจารย์ต้องง ด
สอน ซึ่งได้แก้ปัญหาโดยการใช้กิจกรรมแบบโครงการ (Project Work) และ น าวิธีการของ
เทคโนโลยีมาใช้ โดยมีข้อได้เปรียบจากการที่นักศึกษามีคอมพิวเตอร์ Notebook ที่สามารถอ านวย
ความสะดวกในการเรียนแบบ Self-study ได้มาก 
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ส่วนท่ี  2  ผลการด าเนินงานและผลการประเมินคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน 
สกอ. และสมศ. 

 
องค์ประกอบที ่1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนการด าเนินการ 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1:  กระบวนการพัฒนาแผน 
ชนิดของตัวบ่งชี้:  กระบวนการ  

ค าอธิบายตัวบ่งชี้:  สถาบันอุดมศึกษามีพันธกิจหลัก คือ การเรียนการสอน การวิจัย การ 
บริการทางวิชาการแก สังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในการดําเนินพันธกิจหลัก 
สถาบันอุดมศึกษาจําเปนตองมีการกําหนดทิศทางการพัฒนาและการดําเนินงานของสถาบัน เพื่อ
ให สถาบันดําเนินการสอดคล องกับอัตลักษณ หรือจุดเน น มีคุณภา พ มีความเป นสากล และ
เจริญเติบโตอย าง ยั่งยืน ดังนั้น สถาบันต องกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ ตลอดจนมีการพัฒนาแผน
กลยุทธและแผนดําเนินงาน เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานของสถาบัน  
                  ในการพัฒนาแผนกลยุทธ นอกเหนือจากการพิจารณาอัตลักษณ หรือ จุดเน นของ
สถาบันแล ว  จะต องคํานึงถึงหลักการอุดมศึกษา  กรอบแผนอุดมศึก ษาระยะยาว มาตรฐาน 
การศึกษาของชา ติ มาตรฐานการอุดมศึกษา มาตรฐานวิชาชีพที่เกี่ยวข อง ยุทธศาสตร ดานตางๆ 
ของชาต รวมถึงทิศทางการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห งชา  ติ และการ
เปลี่ยนแปลงของ กระแสโลก  ทั้งนี้ เพื่อใหการดําเนินงานของสถาบันเป นไปอยางมีคุณภาพ เป นท่ี
ยอมรับ และสามารถ ตอบสนองสังคมในทิศทางที่ถูกตองเหมาะสม  
เกณฑ์มาตรฐาน   

1.  มีการจัดทําแผนกลยุทธ ที่สอดคลองกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมีส วนร
วมของ บุคลากรในสถาบัน    และไดรับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน โดยเป นแผนที่เชื่อมโยงกับ
ปรัชญาหรือ ปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน ตลอดจนสอดคล องกับจุดเน้ นของกลุมสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษา ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 -  2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551 - 2554)                            

2.  มีการถายทอดแผนกลยุทธระดับสถาบันไปสูทุกหนวยงานภายใน 
3.  มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธเปนแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ 

 ดานการ เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
4.  มีตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการประจําป และคาเปาหมายของแตละ  

ตัวบง ชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปี  
5.  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปครบ 4 พันธกิจ  
6.  มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจํา ป อยาง 
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นอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา  

7.  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ งชี้ของแผนกลยุทธ อยางนอยปละ 1 
ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา  

8.  มีการนําผลการพิจารณา ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะของสภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําปี  
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3   ข้อ 
มีการดําเนินการ  

 4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 หรือ 7 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

8 ข้อ 
 
 
ผลการด าเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553 –พฤษภาคม 2554) ว่าด้วยตัวบ่งชี้ที่ 1.1 หลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ  มีผลการดําเนินงานผ่าน 7 ข้อ ในระดับ  4 คะแนน ตามเกณฑ์มาตรฐาน  สกอ. 
คือ 

1.  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีการจัดทําแผนกลยุทธ ที่สอดคลองกับนโยบายของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยการมีส วนรวมของ บุคลากรใน หลักสูตร  (อธ. 1.1.1.1)    
โดยมีการวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างกลยุทธ์  แผนการดําเนินงาน  เป้าประสงค์  เป้าหมายกับ
ยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา ของชาติ  ตลอดจนสภาพการณ์ปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคตอย่าง
สม่ําเสมอ โดยการจัดทํา Improvement Plan (อธ. 1.1.1.2) และไดรับความเห็นชอบจากบุคลากร
ในหลักสูตร โดยเป นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ ปณิธานของหลักสูตรพ .ศ.2551 และ
พระราชบัญญัติสถาบัน  ตลอดจนสอดคล องกับจุดเน้ นของกลุ มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษา 
ระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 - 2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา  ฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2551 - 2554)    มีการกําหนดปรัชญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร และทบทวนความ
เหมาะสม สอดคล้อง กับปรัชญาของคณะและมหาวิทยาลัยฯ   (อธ. 1.1.1.3, และ อธ. 1.1.1.4)   

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีการถ ายทอดแผนกลยุทธ ระดับ หลักสูตร ไปสู
บุคลากรภายในหลักสูตรโดยการประชุมประจําทุกเดือนและจัดทําเวบไซต์  (อธ. 1.1.2.1และ อธ. 
1.1.2.2) 
                   3.  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ เปนแผนปฏิบัติการ
ประจําปครบ 4 พันธกิจ คือ ดานการ เรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และการทํานุ
บํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยการทําบันทึกเสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ และดําเนินการตามแผน 
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(อธ. 1.1.3.1 และ อธ. 1.1.3.1)   
                   4.  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ กําหนด ตัวบงชี้ของแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ
ประจําป และค าเป าหมายของแต ละ ตัวบ ง ชี้ เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจําปี 2553  โดยปรับโครงการที่ได้รับการอนุมัติและนําเสนอเพื่อขออนุมัติ
ดําเนนิการ (อธ. 1.1.4.1) 

5. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  มีการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป ครบ 4 
พันธกิจ โดยจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการดําเนินการและประสานงาน โดยมีบุคลากรในหลักสูตรให้
ความร่วมมือและสนับสนุน (อธ. 1.1.5.1) 

6.  ยังไม่มีการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการประจําป  
อยางนอยปละ 2 ครั้ง และรายงานผลตอผูบริหารเพื่อพิจารณา  

      7.  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบ งชี้ของแผน 
กลยุทธ ทุกด้านทั้งในด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย โดยในปีการศึกษา 2553 หลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจมีโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก งบประมาณแผ่นดิน จํานวน 2 
โครงการรวามเป็นเงนิ 800,000 บาท (อธ. 1.1.7.1) ด้านบริการวิชาการสู่ชุมชน และ การทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม โดย รายงานผลต อคณบดีทั้งปากเปล่าและเป็นลายลักษณ์อักษร               
อยางนอยปละ 1 ครั้ง (อธ. 1.1.7.2) 

8. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจยังนําผลการพิจารณา ข อคิดเห็น    และขอ เสนอแนะ
ของ คณะกรรมการตรวจประเมิน ไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปี 2553 โดยการจัดทํา
Improvement Plan (อธ. 1.1.1.2)   
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการดําเนินงาน ระดับคะแนน 
1.1 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 

 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการ
ดําเนินงานปี
การศึกษา 

2552 

เป้าหมายปี
การศึกษา 

2553 

ผลการ
ดําเนินงาน ปี

การศึกษา 
2553 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

1.1 ข้อ - 6 ข้อ 7 ข้อ บรรลุ 
 
 
เสริมจุดแข็ง 
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การเสริมจุดแข็งของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มี 2 ประการ คือ  ด้านอาจารย์และ 
นักศึกษา ในด้านอาจารย์นั้น จําเป็นต้อง ให้ความรู้ และความมั่นใจใน เรื่องการทําวิจัยในชั้นเรียน 
ถึงแม้หลักสูตรจะมีโครงการวิจัยที่ไดรับทุนจากสภาวิจัยแห่งชาติติดต่อกันเป็นระยะเวลา  2 ปี ก็
ตาม แต่ยังไม่บุคลากรทําวิจัยในชั้นเรียน ดังนั้นจึงจัดให้มีการประชุมและให้ความรู้ในการทําวิจัย
ในชั้นเรียนเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2554 ณ วนาลีรีสอร์ท จ .กําแพงเพชร  ส่วนด้านนักศึกษานั้น  
นักศึกษาของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้รับการยอมรับในด้านความสามารถในกา รแสดงออก
และผู้มีจิตบริการ และสามารถหางานทําได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วหลังจากจบการศึกษาโดย
ส่วนมากได้รับเงินเดือนมากกว่าเกณฑ์ จุดแข็งที่จําเป็นต้องเสริมคือการสร้างเครือข่ายระหว่าง
ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และอาจารย์ โดยในปีการศึกษา 2553ได้จัดโครงการสานสัมพันธ์ศิษย์ เก่า 
BE (BE Reunion) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2554 
 
จุดควรปรับปรุง 

จุดที่ควรปรับปรุงของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คือประสิทธิภาพในการทํางานของ
บุคลากร ซึ่งอาจแบ่งได้ 3 กลุ่ม คือ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ประจําหลักสูตร และนักศึกษา สําหรับ
อาจารย์คือการวางแผนเพื่อพัฒนาตนเง และกระตุ้นให้มีความกระตือรือร้นในการทําวิจัยในชั้น
เรียน และการทําผลงานทางวิชาการ  สําหรับเจ้าหน้าที่คือการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องคุณภาพ
การทํางาน และการพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษ และอันดับสุดท้ายคือนักศึกษา ถึ งแม้ว่า
นักศึกษาของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ จะมีลักษณะเป็นนักกิจกรรมแต่นักศึกษาบางกลุ่มยัง
ขาดวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง ใหม้ีบุคลิกภาพตรงตามสาขา รวมทั้งการมีกริยามารยาทที่
สุภาพเรียบร้อยซึ่งแสดงออกถึงการรักษาวัฒนธรรมไทย และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
 
รายการหลักฐาน 
อธ 1.1.1.1 
อธ 1.1.1.2 
อธ 1.1.1.3 
 
อธ 1.1.1.4 
อธ 1.1.2.1 
อธ 1.1.2.2 
 
อธ 1.1.3.1 
อธ 1.1.3.2 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจฉบับปรับปรุง พ.ศ.2551  
SWOT Analysis และImprovement Plan 2553 
แผนปฏิบัติราชการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2553 
มาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปีการศึกษา 2553 
Website ของหลักสูตร @ http://businessenglish.dusit.ac.th  
รายงานการประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2553 
บันทึกขออนุมัติโครงการ ปีการศึกษา 2553 
รูปภาพการดําเนินโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และปลูกฝังคุณธรรม

http://businessenglish.dusit.ac.th/
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อธ 1.1.4.1 
 
อธ 1.1.5.1 
อธ 1.1.6.1 
อธ 1.1.7.1 
 
อธ 1.1.7.2 
อธ 1.1.1.8 
 

จริยธรรม ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีท่ี 4  
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2553 
รายงานผลการปฏิบัติงานตามโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ.2553 
- 
สัญญาการรับทุนวิจัย จํานวน  2  ฉบับ (โครงการการพัฒนานวัตกรรมฯ และ
โครงการ กระบวนการค่ายภาษาอังกฤษ ฯ) 
รายงานการประเมินตนเองปีการศึกษา 2553 
Improvement Plan  2553 
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องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต   
  
หลักการ 

พันธกิจที่สําคัญที่สุดของสถาบันอุดมศึกษา คือ การผลิตบัณฑิต หรือการจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอนใหผูเรียนมีความรูในวิชาการและวิชาชีพ มีคุณลักษณะตามหลักสูตรที่กําหนด การเรียน การ
สอนในยุคปจจุบันใชหลักการของการจัดกระบ วนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น พันธกิจดังกล า
วจึงเกี่ยวของกับการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน เริ่มตั้งแต การกําหนดป จจัยนําเขา ท่ีได
มาตรฐานตามที่กําหนด ประกอบด วยการมี อาจารย์ ที่มีปริมาณและคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรมี
กระบวนการบริห ารจัดการการเรียนการสอนที่อาศัยหลักการร วมมือรวมพลังของทุกฝ ายท่ีเกี่ยวข องทั้ง
ภายในและภายนอกสถาบัน  

ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการวางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค ประกอบตางๆ 
ท่ีใช ในการผลิตบัณฑิต ได แก (ก) หลักสูตรการศึกษาในสาขาวิชาต างๆ (ข) คณาจารย และร ะบบการ
พัฒนาอาจารย์ (ค) สื่อการศึกษาและเทคนิคการสอน (ง) หองสมุดและแหล งการเรียนรู อ่ืน (จ) อุปกรณ
การศึกษา (ฉ) สภาพแวดล อมในการเรียนรู และบริการการศึกษา (ช) การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผล
ทางการเรียน ของนักศึกษา (ซ) องค ประกอบอ่ืนตามที่แต ละสถานศึกษาระดับอุด มศึกษาเห็นสมควร 
ตามที่กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กําหนด  
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ .ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

2. กรอบแผนอุ ดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  

3. มาตรฐานการศึกษาของชา ติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
6. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานของจรรยาบรรณที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551  
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ พ .ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
8. กฎกระทรวงว าดวยระบบ หลัก เกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ .ศ.2553 

กระทรวงศึกษาธิการ  

9. แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ พ .ศ. 2552 
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สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
10. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2548 สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา  
11. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ .ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคก์ารมหาชน) (สมศ.)  
 
ตัวบ่งชี้  จํานวน 5 ตัวบ่งชี้ คือ 

2.1 ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร  
2.2 อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
2.3 อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ  
2.4 ระบบการพัฒนาคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน  
2.5 หองสมุด อุปกรณการศึกษา และสภาพแวดลอมการเรียนร  
2.6 ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน  
2.7 ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต  
2.8 ระดับความสําเร็จของการเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมที่จัดใหกับนักศึกษา  
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.1    ระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ   
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษามีหน้าที่พัฒนาหลักสูตรให้สอด คล้องกับปรัชญา ปณิธาน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และความพร้อมของสถาบัน ตลอดจนสอดคล้องกับความต้องการทางด้านวิชาการและ
วิชาชีพของสังคม มีการประเมินหลักสูตรอย่างสม่ําเสมอตามหลักเกณฑ์และตัวบ่งชี้ของการประกัน
คุณภาพหลักสูตร มีการวางระบบและกลไกบริหารหลักสูตรอย่างมีประสิทธิ ภาพและมีการปรับปรุง
หลักสูตรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป    

1. มีระบบและกลไกการเป ดหลักสูตรใหมและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด 
โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

2. มีระบบและกลไกการป ดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ กําหนดโดยคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษา และดําเนินการตามระบบที่กําหนด  

3. ทุกหลักสูตรมีการดําเนินงานใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ (การดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห งชาติ หมายถึง ต องมีการประเมินผลตาม "ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามประกาศ 
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอน " กรณีที่ 
หลักสูตรใดยังไม มีประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให ประเมินตามตัวบ งชี้กลางที่กําหนดใน 
ภาคผนวก ก ) สําหรับหลักสู ตรสาขาวิชาชีพต องได รับการรับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค กรวิชาชีพที่
เกี่ยวของดวย  

(หมายเหตุ : สําหรับหลักสูตรเก าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม ไดดําเนินการตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติก อนปการศึกษา 2555 ใหยึดตามเกณฑ มาตรฐานหลักสูตร 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2548)  

       4. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับให มีการดําเนินการได ครบถ วนทั้งข อ 1 ขอ 2 
และขอ 3 ขางตน ตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย างนอยตามกรอบ
เวลาท กําหนดในเกณฑ มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห งชาติจะต องควบคุมกํากับให การดําเนินงานตามตัวบ งชี้ในข อ 3 ผานเกณฑ การ 
ประเมิน 5 ขอแรกและอยางนอยรอยละ 80 ของตัวบงชี้ที่กําหนดในแตละ ป ทุกหลักสูตร  

5. มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมกํากับใหมีการดําเนินการได ครบถวนทั้งขอ 1 ขอ 2 และ 
ขอ 3 ขางตนตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข อ 4 
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กรณีหลักสูตรที่ดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ จะต องควบคุมกํากับให้
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ในขอ 3 ผานเกณฑการประเมินครบทุกตัวบงชี้และทุกหลักสูตร  
 
เกณฑ์การประเมิน    
เกณฑท์ั่วไป 
 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ  
มีการดําเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดําเนินการ   

3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

5 ข้อ  
 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553 – พฤษภาคม 2554) หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ  

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีระบบและกลไกในการเปิดและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนดโดย สกอ . และได้จัดการเรียนการสอนสําหรับ นักศึกษาหลักสูตรใหม่ในปีการศึกษา 2551 
(อธ. 2.1.1.1) 

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีระบบและกลไกในการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่กําหนด
โดย สกอ. (อธ. 2.1.1.2) 
 3. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการ ดําเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดั บอุดมศึกษาแห่งชาติ (อธ. 2.1.3.1, อธ. 2.1.3.2) และ
หลักสูตรมีการประเมินผลตามตัวบ่งชี้ การดําเนินงานตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา
เพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง มีการวิเคราะห์ข้อมูลการดําเนินงาน
ของหลักสูตรเป็นประจําทุกปีการ ศึกษา ได้แก่ รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร สมอ . 07-02 (อธ . 
2.1.3.3, อธ. 2.1.3.4) และรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานของสกอ . ของหลักสูตร (อธ. 
2.1.3.5) เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาทุกปีการศึกษา 

4.หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อธ. 2.1.4.1) รับผิดชอบควบคุม
กํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1, 2 และ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาท่ีกําหนด ได้แก่ การวิจัยประเมินหลักสูตร (อธ. 2.1.4.2) และการประเมิน
คุณภาพการศึกษาประจําปีการศึกษา 2552 (อธ. 2.1.4.3)  
 5. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้มีคณะกรรมการบริหารหลักสูตร (อธ. 2.1.5.1) รับผิดชอบ
ควบคุมกํากับให้มีการดําเนินการได้ครบถ้วนทั้งข้อ 1, 2 และ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และมีการ
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พัฒนาหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 ได้แก่ การจัดทํารายละเอียดของหลักสู ตรตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิอุดมศึกษาระดับชาติ (อธ. 2.1.5.2) และแผนปรับปรุงคุณภาพระดับหลักสูตร (อธ. 2.1.5.3)   

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินการ ระดับคะแนน 

2.1 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายท่ีได้ก าหนด 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการ
ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 

2552 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2553 

ผลการ
ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 

2553 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

2.1 ข้อ - 5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

 
เสริมจุดแข็ง 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการเก็บข้อมูลและผลการเรียนของนักศึกษาเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่
มีประสิทธิภาพ มีคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาและมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกห้องทุกชั้นปี มี
สื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อเข้าพบ
โดยตรง การติดต่อทางโทรศัพท์ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และสื่อสังคมออนไลน์ 
 
จุดควรปรับปรุง  
 หลักสูตรควรปรับปรุงในเรื่องขั้นตอนการติดต่อประสานงานและสร้างเครือข่ายฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ระหว่างศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
 
เอกสารอ้างอิง 
อธ. 2.1.1.1 ระบบและกลไกของการพัฒนาหลักสูตร 
อธ. 2.1.2.1 คู่มือการเปิด-ปิดหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
อธ. 2.1.3.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปีการศึกษา 2551 
อธ. 2.1.3.2 มาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อธ. 2.1.3.3 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร สมอ. 07-02 ประจําปีการศึกษา 2/2552 
อธ. 2.1.3.4 รายงานผลการดําเนินงานหลักสูตร สมอ. 07-02 ประจําปีการศึกษา 1/2553 
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อธ. 2.1.3.5 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2552 
อธ. 2.1.4.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
อธ. 2.1.4.2 งานวิจัยประเมินหลักสูตร 
อธ. 2.1.4.3 รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2552 
อธ. 2.1.5.1 รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
อธ. 2.1.5.2 รายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาระดับชาติ 
อธ. 2.1.5.3 แผนปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร ประจําปีการศึกษา 2553 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.2   อาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   ปัจจัยนําเข้า 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  การศึกษาระดับอุดมศึกษาถือเป็นการศึกษาระดับสูงสุดที่ต้องการบุคลากรที่มี
ความรู้ความ สามารถและความลุ่มลึกทางวิชาการ  เพื่อปฏิบัติพันธกิจสําคัญของสถาบันในการผลิต
บัณฑิต ศึกษาวิจัยเพื่อการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและการพัฒนาองค์ความรู้ ดังนั้น  สถาบันจึง
ควรมีอาจารย์ที่มีระดับคุณวุฒิทางการศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับพันธกิจหรือจุดเน้นของสถาบัน  
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 
(กรุณาแสดงจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก และจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมดที่ใช้
ในการคิดค่าร้อยละ)    
 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ที่กําหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ: 
1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = จํานวนอาจารย์ประจําที่มีวุฒิปริญญาเอก x100 

                                                                                                          จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 

ผลการดําเนินการคิดเป็นร้อยละ 27.27  
 2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5   

คะแนนที่ได้ = ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก                                     X 5 

                                    ร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ผลการดําเนินการคิดเป็นร้อยละ 4.545 
 
เกณฑ์ประเมิน   
 แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
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เกณฑ์ประเมิน (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค2) : 
ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา  ท่ี
กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 6 ขึ้นไป 

 
ผลการด าเนินการ  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีผลการดําเนิน ดังนี้ 

ในปีการศึกษา 2553 หลักสูตรมีผลการดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานของสํานักคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา มีอาจารย์ประจําที่มี คุณวุฒิปริญญาเอกเพิ่มขึ้น จํานวน 3 คน จากจํานวนอาจารย์ประจํา
ทั้งหมด 14 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 0 (อธ. 2.2.1) 
 
การบรรลุเป้าหมาย 
 ไม่บรรลุเป้าหมาย เพราะกําหนดเป้าหมายไว้ที่ ร้อยละ 18 (3 คะแนน) ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ . 
และดําเนินการได้ที่ระดับ ร้อยละ 3.57 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินการ คะแนนอิงเกณฑ์การประเมิน 

2.2 คะแนน 4.545 5 
 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายท่ีได้ก าหนด 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการ
ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 

2552 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2553 

ผลการ
ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 

2553 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

2.2 คะแนน - 5 4.545 บรรลุ
เป้าหมาย 

 
จุดแข็ง 
 หลักสูตรฯ มีอาจารย์ที่มีปริญญาเอกจํานวน 3 ท่านจากจํานวนอาจารย์ทั้งหมด 11 ท่านและ
เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนและให้คําปรึกษาต่อคณาจารย์และนักศึกษา 
 
แนวทางการพัฒนา 
 หลักสูตรฯ สนับสนุนให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกเพิ่มขึ้น   
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เอกสารอ้างอิง 
 
มสด. ตารางแสดงคุณวุฒิอาจารย์ของอาจารย์ประจํา  
 
การตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอก 
 การตัดสินผลการประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการนําผลการประเมินมาเปรียบเทียบเพื่อพิจารณา
ระดับคุณภาพในการจัดการศึกษาสถานศึกษา โดยกําหนดมิติพิจารณาทั้งในภาพและกลุ่มตัวบ่ งชี้ตาม
เกณฑ์ในการตัดสินผลดังนี้ 
 

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ 
4.51 – 5.00 ดีมาก 
3.51 – 4.50 ดี 
2.51 – 3.50 พอใช้ 
1.51 – 2.50 ควรปรับปรุง 
0.00 – 1.50 ต้องปรับปรุง 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.3    ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี ้  ปัจจัยน าเข้า   
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ สถาบันอุดมศึกษาถือเป็นขุมปัญญาของประเทศ และมีความรับผิดชอบที่จะต้อง
ส่งเสริมให้อาจารย์ในสถาบันทําการศึกษาวิจัยเพื่อแสวงหาและพัฒนาองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อนําไปใช้ในการเรียนการสอน รวมทั้งการแ ก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศ การดํารง
ตําแหน่งทางวิชาการเป็นสิ่งสะท้อนการปฏิบัติงานดังกล่าวของอาจารย์ตามพันธกิจของสถาบัน 
 
เกณฑ์การประเมิน สถาบันสามารถเลือกใชเกณฑการประเมินจาก 2 แนวทางตอไปนี้  

1) แปลงค่ารอยละของอาจารย ประจําที่ดํารงตําแหน งทางวิชาการเป นคะแนนระหวาง 0 - 5 
หรือ 

2) แปลงค าการเพิ่มขึ้นของค ารอยละของอาจารย ประจําที่ดํารงตําแหน งทางวิชาการ 
เปรียบเทียบกับปท่ีผานมาเปนคะแนนระหวาง 0 - 5  

 
                1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

1) คารอยละของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหน งผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย
และศาสตราจารยรวมกัน ท่ีกําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 = รอยละ 60 ขึ้นไป หรือ  

2) คาการเพิ่มขึ้นของร อยละของอาจารย ประจําที่ดํารงตําแหน งผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารยรวมกัน เปรียบเทียบกับปท่ีผานมา ที่กําหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5 =  
รอยละ 12 ขึ้นไป  

 
สูตรการค านวณ    

1. คํานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ  
 

                   ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ =  
 

ผลการดําเนินการคิดเป็นร้อยละ 25  
2. แปลงค่าร้อยละที่คํานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
 

คะแนนที่ได้   = 2.08   ผลการดําเนินการคิดเป็นร้อยละ 2.08 

จํานวนอาจารย์ประจําที่ดํารงตําแหน่งทางวิชาการ X 100 
จํานวนอาจารย์ประจําทั้งหมด 

ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงแหน่งทางวิชาการ                                           X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจําที่ดํารงแหน่งทางวิชาการที่กําหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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หมายเหตุ  
1. การนับจํานวนอาจารย์ประจํา ให้นับตามปีการศึกษาและนับทั้งที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษา

ต่อ 
2. คณะสามารถเลือกประเมินตามเกณฑ์การประเมินแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้  ไม่จําเป็นต้อง

เลือกเหมือนกับสถาบัน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.4                ระบบการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้            กระบวนการ   
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้         การจัดการเรียนการสอนโดยเน นผูเรียนเปนสําคัญ จําเป นตองมีการบริหารและ
พัฒนาคณาจารย อยางเหมาะสมทั้งในด านเทคนิคการสอน  การประเมินผลการเรียนรู และการใช สื่อการ
สอนที่ทันสมัย รวมทั้งมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนโดยใช ผลการเรียนรูและขอมูลจากความคิดเห็น
ของผู เรียน นอกจากน้ันยังจําเป นตองมีบุคลากรสายสนับสนุนที่มีคุณภาพสอดคล องกับพันธกิจและเป า
หมายของสถาบัน  

เกณฑ์มาตรฐาน      
1. มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย ทั้งดานวิชาการ เทคนิคการสอนและการวัดผล

และมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มีการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  
2. มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย และบุคลากรสายสนับสนุนให เปนไปตามแผนที่

กําหนด  
3. มีสวัสดิการเสริม สรางสุขภาพที่ดี และสร างขวัญและกําลังใจให คณาจารย และบุคลากร

สายสนับสนุนสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
4. มีระบบการติดตามให คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนนําความรู และทักษะที่ไดจาก

การพัฒนามาใชในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรูของนักศึกษา ตลอ ดจนการปฏิบัติงาน
ที่เกี่ยวของ  

5. มีการใหความรูดานจรรยาบรรณอาจารย และบุคลากรสายสนับสนุน และดูแลควบคุมให้
คณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  

6. มีการประเมินผลความสําเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย และบุคลากร 
สายสนับสนุน  
        7. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสายสนับสนุน 
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หมายเหตุ  
       หลักฐานสําหรับการประเมินในเกณฑ์มาตรฐานข้อที่  3 เช่น ผลการประเมิน  หรือผลการ

สํารวจความพึงพอ  ใจของคณาจารย์และบุคลากร  ด้านสวัสดิการ  การเสริมสร้างสุขภาพที่ดี  และการสร้าง
ขวัญและกําลังใจ หรือหลักฐานเชิงประจักษ์อ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงให้เห็นการทํางานได้ดีขึ้น 

 

เกณฑ์การประเมิน    
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 หรือ 6 ข้อ 

มีการดําเนินการ  
7 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553 – พฤษภาคม 2554) หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ  

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิค
การสอนและการวัดผล ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจประจําปี 2552-2556 (อธ. 
2.4.1.1) และมีการจัดกิจกรรมและโครงการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (อธ. 2.4.1.2) และส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมรวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียรรู้ถ่ายทอดในกลุ่มงาน (อธ. 2.4.1.3) สําหรับแผนการบริหารและ
การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนนั้น ทางหลักสูตรได้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะโดยประธาน
หลักสูตรเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนต่อไป (อธ. 2.4.1.4) 

2. หลักสูตรมีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นไปตามแผนที่
กําหนด โดยการพัฒนากลไกส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน โดยการส่ง
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วมโครงการและเข้าอบรม (อธ. 2.4.2.1, อธ. 2.4.2.2) และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ภาระงานและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน (อธ. 2.4.2.3)  

 3. บุคลากรของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้รับสวัสดิการท่ีดี ด้วยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
ดุสิตได้กําหนดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคล พ .ศ. 2552 (อธ. 2.4.3.1 อ้างใน มนส . 28-3.1) มหาวิทยาลัยได้จัดสวัสดิการ เสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี โดยจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจําปีให้แก่บุคลากร (อธ. 2.4.3.2 อ้างใน มนส . 28-3.2) จัด
ศูนย์บริหารกายเพื่อให้บุคลากรได้ออกกําลังกาย (อธ . 2.4.3.3  อ้างใน มนส . 28-3.3) จัดแพทย์และ
พยาบาลวิชาชีพให้บริการประจํา (อธ. 2.4.3.4 อ้างใน มนส . 28-3.4) จัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับ
บุคลากร (อธ . 2.4.3.5 อ้างใน มนส . 28-3.5) เพื่อสมทบเงินเป็นสวัสดิการและจ่ายคืนทุก 5 ปี จัดต้ัง
สหกรณ์มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิตบริการสําหรับสมาชิก (อธ. 2.4.3.6 อ้างใน มนส . 28-3.6) มีระบบ
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โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสนับสนุนการปฏิบั ติงานของคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน (อธ. 
2.4.3.7 อ้างใน มนส. 28-3.8)  

4. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนนํา
ความรู้และทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษาตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องโดยดําเนินการให้คณะกรรมการหลักสูตรและประธาน
หลักสูตรติดตามประเมินผล (อธ. 2.4.4.1) โดยผู้ที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการสามารถนําความรู้มา
ถ่ายทอดให้แก่บุคลากรในหลักสูตร (อธ. 2.4.4.2) 
 5. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณแก่คณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ โดยมีการแจกจ่ายคู่มือ
จรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตให้แก่บุคลากร (อธ. 2.4.5.1)  
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินการ ระดับคะแนน 

2.4 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายท่ีได้ก าหนด 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการ
ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 

2552 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2553 

ผลการ
ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 

2553 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

2.4 ข้อ - 3 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

 
เสริมจุดแข็ง 
 อาจารย์ประจําหลัก สูตรภาษาอังกฤษธุรกิจตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบ  และมีการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มีการนําคู่มือปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่ปรากฏอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรมาเผยแพร่ให้คณาจารย์ใน
หลักสูตรปฏิบัติ  มีการพูดคุย อภิปราย แลกเปลี่ยนแนวคิดและความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมและ
เสริมสร้างจรรยาบรรณซึ่งกันและกัน 
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จุดควรปรับปรุง  
 - 
 
เอกสารอ้างอิง 
อธ. 2.4.1.1 แผนพัฒนาบุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจําปี 2552-2556 
อธ. 2.4.1.2 แผนพัฒนาบุคลากรหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจําปี 2552-2556 
อธ. 2.4.1.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียน การสอนและการสอบ 
อธ. 2.4.1.4 รายงานผลการประเมินตามสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน  
อธ. 2.4.2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียน การสอนและการสอบ 
อธ. 2.4.2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียน การสอนและการสอบ (ระยะที่ 2) 
อธ. 2.4.2.3 รายงานผลการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ภาระงานและสมรรถนะในการ

ปฏิบัติงาน 
อธ. 2.4.3.1 อ้างถึง มนส . 28-3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยการบริหารงาน

บุคคล พ.ศ. 2552 หมวด 7 สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ 
อธ. 2.4.3.2 อ้างถึง มนส. 28-3.2 โครงการตรวจสุขภาพประจําปี 2553 
อธ. 2.4.3.3 อ้างถึง มนส. 28-3.3 ศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ 
อธ. 2.4.3.4 อ้างถึง มนส. 28-3.4 ฝ่ายพยาบาล 
อธ. 2.4.3.5 อ้างถึง มนส . 28-3.5 ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยกองทุนสะสมเลี้ย ง

ชีพสําหรับบุคลากร พ.ศ. 2548 
อธ. 2.4.3.6 อ้างถึง มนส. 28-3.6 ระเบียบว่าด้วยสมาชิกสหกรณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
อธ. 2.4.3.7 อ้างถึง มนส. 28-3.8 อุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
อธ. 2.4.4.1 รายงานผลการพัฒนาการปฏิบัตรงานบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
อธ. 2.4.4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียน การสอนและการสอบ 
อธ. 2.4.5.1 คู่มือจรรยาบรรณของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.6    ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน าเข้า   

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ กระบวนการจัดการเรีย นการสอนต องเป นไปตามแนวทางที่กําหนดใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 
มีการจัดรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและยืดหยุ น โดยการมีส วนรวมจากบุคคล สถาบัน 
หรือชุมชนภายนอก มีการจัดกระบวนการเรียนรทูี่คํานึงถึงความแตกตางเฉพาะตัวของนักศึกษาซึ่งเป นเรื่อง
ที่สําคัญมาก ตอความสนใจใฝรูและตอศักยภาพในการแสวงหาความรูของนักศึกษา เชน การเปดโอกาสให
นักศึกษาไดคนควาวิจัยโดยอิสระในรูปโครงการวิจัยสวนบุคคล การจัดใหมีชั่วโมงเรียนในภาคปฏิบัติใน 
หองปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝ กประสบการณ ภาคสนามอย างพอเพียง มีการจัดสัมมนา จัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ จัดทําโครงการ มีการเรียนการสอนทางเครือข ายคอมพิวเตอร (Internet) และมีหองสมุดและ
ระบบสืบคนขอมูลอิเล็กทรอนิกสที่เพียงพอสําหรับการศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดดวยตนเอง  
 

เกณฑ์มาตรฐาน    
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน นผูเรียนเปนสําคัญทุก

หลักสูตร  
2. ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณภาคสนาม  

(ถามี) กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษา ตามที่กําหนดในกรอบมาตร ฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ  

3. ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่สงเสริมทักษะการเรียนรดูวยตนเอง และการให ผูเรียนไดเรียนรูจาก
การปฏิบัติทั้งในและนอกหองเรียนหรือจากการทําวิจัย  

4. มีการใหผูมีประสบการณทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน วยงานหรือชุมชนภายนอกเข ามา
มสีวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  

5. มีการจัดการเรียนรู ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการจัดการความรู เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน  

6. มีการประเมินความพึงพอใจของผู เรียนที่มีต อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง 
สนับสนุนการเรียนรู ทุกรายวิชาทุกภาคก ารศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจแต ละรายวิชาต องไม่
ตํ่ากวา 3.51 จากคะแนนเต็ม 5  

7. มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ การสอน หรือการประเมินผล
การเรียนรู้ทุกรายวิชาตามผลการประเมินรายวิชา  
 



37 
 

หมายเหตุ 
1. มหาวิทยาลัยหรือคณะจะต้องประเมินความพึงพอ ใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการเรี ยนการ

สอนและสิ่ง สนับสนนุ การเรียนรู้ทุกรายวิชาทุกภาคการศึกษา ยกเว้นรายวิชาที่ไม่มีการเรียนการสอนในชั้น
เรียนหรือในห้องปฏิบัติการ  เช่น การฝึกงาน  สหกิจศึกษา  การค้นคว้าอิสระ  วิชาโครงงาน  สารนิพนธ์ และ
วิทยานิพนธ์ เป็นต้น 

2. งานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรยีนการสอนตามเกณฑ์ข้อ  5 หมายถึงงานวิจัยของผู้สอนของสถาบันที่
ได้พัฒนาขึ้น  และนําไปใช้ในการพัฒนาวิธีการสอนกรณีหลักสูตรท่ีไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ(TQF) ต้องมีการจัดทํารายละเอียดของรายวิชาและของประสบการณ์ภาคสนา ม 
(ถ้าม)ี ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาด้วย 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ  

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553 – พฤษภาคม 2554) หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ  

1. หลักสูตรมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
โดยมีแผนพัฒนานักศึกษา (อธ. 2.6.1.1) มีการมอบคู่มื อการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนของ
อาจารย์ให้แก่อาจารย์ในหลักสูตรเพื่อใช้ในการอ้างอิง (อธ. 2.6.1.2) มีการประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
(อธ. 2.6.1.3) มีแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาอาจารย์ (อธ. 2.6.1.4) มีการกําหนดเกณฑ์สมรรถนะของอาจารย์
ในหลักสูตร (อธ. 2.6.1.5) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร จํานวน 5 คน (อธ. 2.6.1.6) และมี
บุคลากรสายสนับสนุนเป็นเลขาคณะกรรมการทําหน้าที่ประสานงานวิชาการ (อธ. 2.6.1.7)  

2. หลักสูตรมีการจัดทําแผนการสอนและเอกสารประกอบการสอนในรายวิชาที่เปิดสอน (อธ . 
2.6.2.1) โดยมีรายละเอียดของรายวิชา ก่อนกา รเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาตามที่กําหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

3. หลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการทําวิจัย ได้แก่ รายวิชาการ
วิเคราะห์ภาษาอังกฤษงานเลขานุการ (อธ. 2.6.3.1) 

4. หลักสูตรส่งเสริมให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิ ชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงานหรือชุมชนภายนอก
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน โดยกําหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของหลักสูตรเข้าฝึก
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ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการณ์ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน (อธ. 2.6.4.1) และได้รับการ
ประเมินการฝึกประสบการณ์จากสถานประกอบการณน้ั์นๆ (อธ. 2.6.4.2) 

5. หลักสูตรมีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากกระบวนการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการ
สอน โดยได้ส่งคณาจารย์เข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทางวิชาการแก่คณาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (อธ. 2.6.5.1) 

6. หลักสูตรมีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ในทุกรายวิชา โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ประเมินผู้สอนผ่านระบบ online โดยผลการประเมิน
ปีการศึกษา 2553 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจโดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  3.92 – 4.49 (จากคะแนน
เต็ม 5) ซึ่งอยู่ในระดับดี – ดีมาก (อธ. 2.6.6.1) 

7. หลักสูตรมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน ประเมินผลการ
เรียนรู้ในทุกรายวิชา (อธ. 2.6.7.1) และนําผลมาปรับแนวการสอนของตอนเองในครั้งต่อไป (อธ. 2.6.7.2) 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินการ ระดับคะแนน 

2.6 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 
 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายท่ีได้ก าหนด 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการ
ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 

2552 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2553 

ผลการ
ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 

2553 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

2.6 ข้อ - 7 ข้อ 7 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

 
เสริมจุดแข็ง 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ ในทุก
รายวิชาที่จัดการเรียนการสอน  มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย และ ผู้สอนมีการนําสื่อและ
เทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอน รวมถึงมีการประเมินผลการเรียนที่สอด คล้องกับสภาพการเรียนรู้ของ
ผู้เรียน  
 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการให้นักศึกษาได้ฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพยังสถานประกอบการจริง อีกทั้งมีการติดตามตรวจสอบและประเมินกิจกรรมด้วย
หน่วยงานภายนอก 
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จุดควรปรับปรุง  
 - 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
อธ. 2.6.1.1 แผนพัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อธ. 2.6.1.2 คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์  
อธ. 2.6.1.3 การประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ (แบบ มศส. 1) 
อธ. 2.6.1.4 รายงานผลการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ 
อธ. 2.6.1.5 สมรรถนะของอาจารย์ประจําหลักสูตรในมาตรฐานหลักสูตร 
อธ. 2.6.1.6 รายชื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
อธ. 2.6.2.1 เอกสาร มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
อธ. 2.6.3.1 แนวการสอนวิชารายวิชาการวิเคราะห์ภาษาอังกฤษงานเลขานุการ  
อธ. 2.6.4.1 แนวการสอนวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาษาอังกฤษธุรกิจ 3 
อธ. 2.6.4.2 แบบประเมินการฝึกประการณ์วิชาชีพนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อธ. 2.6.5.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียน การสอนและการสอบ 
อธ. 2.6.6.1 รายงานผล การประเมินประสิทธิภาพการสอนของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
อธ. 2.6.7.1 เอกสาร มคอ. 5 และ มคอ. 6 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
อธ. 2.6.7.2 เอกสาร มคอ. 3 และ มคอ. 4 ของรายวิชาที่เปิดสอน 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.7  ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิ์การเรียนตามคุณลักษณะของบัณฑิต 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้   กระบวนการ   

 
ค าอธิบายตัวบ่งชี ้ คุณลักษณะของบัณฑิต หมายถึง คุณสมบัติที่พึงประสงค ซึ่งผูสําเร็จการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาพึงมี ประกอบดวย 2 สวน คือ คุณลักษณะของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหง 
ชาติของแต ละหลักสูตร และคุณลักษณะของบัณฑิตตามความต องการของผู ใชบัณฑิต คุณลักษณะตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติมี 5 ดาน ไดแก ดานคุณธรรม จริยธรรม ดานความ รู ดาน ทักษะทาง 
ปญญา ด านทักษะความสัมพันธ ระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ ด านทักษะการวิเคราะห เชิงตัวเลข 
การสื่อสารและการใช เทคโนโลยีสารสนเทศ ส วนคุณลักษณะบัณฑิตตามความต องการของผู ใช้บัณฑิต 
อาจมีความแตกตางกันตามลักษณะอาชีพหรือบริบทของผูใช้ และอาจปรากฏในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
แหงชาติ หรือที่มีลักษณะเพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ เชน การบริหารจัดการ การเปนผูใฝรู้ ใฝเรียน 
การกาวทันวิทยาการ ความสามารถในการประยุกต ความรูกับการปฏิบัติงานจริงสํ าหรับผูสําเร็จการศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา หรือผู้สําเร็จการศึกษาในหลักสูตรที่เน นการวิจัย ควรมีคุณลักษณะเพิ่มเติม ด านความ
เปนนักวิชาการ การเป นผูนําทางความคิด โดยเฉพาะความสามารถด านการคิดเชิงวิพากษ และการ
นําเสนอผลงาน  
 

เกณฑ์มาตรฐาน   
1. มีการสํารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงคตามความตองการของผูใชบัณฑิต 

อยางนอยสําหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร  
2. มีการนําผลจากข อ 1 มาใชในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดผล 

การศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่สงเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความตองการของผูใชบัณฑิต  

3. มีการสงเสริมสนับสนุนทรัพยากรทั้งดานบุคลากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณที่
เอื้อต่อการพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิต  
 4. มีระบบและกลไกการส งเสริมให นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบั ณฑิตศึกษาเข ารวม
กิจกรรมการประชุมวิชาการหรือนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว างสถาบัน หรือที่ประชุม
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

5. มีกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรมให แกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
ที่จัดโดยสถาบัน  
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เกณฑ์การประเมิน   

1. เกณฑทั่วไป  
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
 3   ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4  ข้อ 

มีการดําเนินการ  
5 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553 – พฤษภาคม 2554) หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ  

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีการสํารวจและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตเกี่ยวกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตทุกรอบระยะเวลาตามแผนกําหนดการศึกษาของหลักสูตร (อธ. 2.7.1.1) 

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการนําผลจ ากข้อ 1 มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตร การ
จัดการเรียนการสอนและการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยการจัดทําแผนการสอนตามกรอบ TQF (อธ. 2.7.2.1) 
และมีการกําหนดให้นักศึกษาเข้ารับกา รฝึกงานในสถานประกอบการจริง โดยทางสถานประกอบการจะ
ประเมินผลการฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา รวมถึงให้คําแนะนํา ให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งหลักสูตรได้นํามาใช้ใน
การปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนต่อไป (อธ. 2.7.2.2)  

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีแผนพัฒนานักศึกษา 4 ปี (อธ. 2.7.3.1) โดยมีการจัดโครงการและ
กิจกรรมด้านการเรียนการสอนที่ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิต นอกจากน้ี ยังมีการส่งเสริมการใช้สื่อ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง โดยกําหนดไว้ในแนวการสอน
รายวิชาต่างๆ ที่มีการมอบหมายงานให้นักศึกษาค้น หาความรู้จากอินเตอร์เน็ต (อธ. 2.7.3.2) และมีการ
จัดทําเว็บไซต์เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์มีการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ (อธ. 2.7.3.3) 

4. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ได้แก่ 
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปลูกฝังคุณธร รมจริยธรรมให้แก่บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีท่ี 4 (อธ. 2.7.5.1) 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินการ ระดับคะแนน 

2.7 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 
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ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายท่ีได้ก าหนด 
ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการ

ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 

2552 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2553 

ผลการ
ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 

2553 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

2.7 ข้อ - 4 ข้อ 4 ข้อ บรรลุ
เป้าหมาย 

 
เสริมจุดแข็ง 
 ภาษาอังกฤษธุรกิจ ตระหนักถึงความสําคัญในการจัดทําการจัดทําแผนการสอนตามกรอบ TQF 
โดยทุกรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ภาค การศึกษาต้องมีการจัดแผนการสอนตามกรอบ TQF มีการนํา
ข้อเสนอแนะและปัญหาที่พบการเรียนการสอนไปปรับปรุงการเรียนการสอนในภาคเรียนต่อไป ทั้งยังให้
ความสําคัญการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการศึกษาหาความรู้ มีการมอบหมายงานในนักศึกษาใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศค้นคว้าหาข้อมูล ซึ่งเป็นการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
จุดควรปรับปรุง  
 ทางหลักสูตรควรต้องมีการส่งเสริมให้นักศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการ
หรือมีการนําเสนอผลงานทางวิชาการในที่ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
เอกสารอ้างอิง 
 

อธ. 2.7.1.1 รายงานการวิจัยประเมินหลักสูตร 
อธ. 2.7.2.1 แผนการสอนตามกรอบ TQF 
อธ. 2.7.2.2 รายงานสรุปผลรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของหลักสูตร 
อธ. 2.7.3.1 แผนพัฒนานักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 4 ปี 
อธ. 2.7.3.2 แนวการสอนรายวิชาต่างๆ  
อธ. 2.7.3.3 เว็บไซต์การเรียนการสอนออนไลน์ (e-learning) http://xedu.dusit.ac.th/Home.aspx 
อธ. 2.7.5.1 รายงานสรุปโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่

บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีท่ี 4 
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ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างคุณธรร มจริยธรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา 

 

ชนิดของตัวบ่งชี้    ผลผลิต   
 

ค าอธิบายตัวบ่งชี้ คุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาเป นคุณลักษณะที่พึงประสงค และเป นปจจัย
สําคัญของคุณภาพบัณฑิตตามเจตนารมณ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติและกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ รวม ทั้งความคาดหวังของผู ใชบัณฑิตและสังคม ดังนั้น สถาบันจึงควรมี
การวัดระดับความสําเร็จของการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่สถาบันจัดใหกับนักศึกษา  

 

เกณฑ์มาตรฐาน   
1. มีการกําหนดพฤติกรรมด านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่ต องการสงเสริมไว้เปนลาย
ลักษณอักษร  
2. มีการถายทอดหรือเผยแพร พฤติกรรมดานคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาต องการสงเสริม

ตามขอ 1 ไปยังผูบริหาร คณาจารย นักศึกษาและผูเกี่ยวของทราบอยางทั่วถึงทั้งสถาบัน  
 3. มีโครงการหรือกิจกรรมส งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด านคุณธรรมจริยธรรมกําหนดใน  ขอ 1 
โดยระบุตัวบงชี้และเปาหมายวัดความสําเร็จที่ 
 4. มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัวบ งชี้
และเปาหมายที่กําหนดในขอ 3 โดยมีผลการประเมินบรรลุเปาหมายอยางนอยรอยละ 90 ของ ตัวบงชี้  
 5. มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาไ ดรับการยกย องชมเชย ประกาศเกียรติคุณด าน
คุณธรรมจริยธรรม โดยหนวยงานหรือองคกรระดับชาติ 
 

หมายเหตุ : 
1. การยกย่องชมเชยประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรม  จริยธรรม  หากดําเนินการในระดั บ

มหาวทิยาลัยต้องมีกรรมการภายนอกมหาวทิยาลัยอย่างน้อยร้อยละ 50 และมีผู้เข้าร่วมการแข่งขั นหรือเข้า
ร่วมการคัดเลือกที่มาจากหลากหลายสถาบัน (ต้ังแต ่3 สถาบันขึ้นไป) 

2. หน่วยงานหรือองค์กรระดับชาติ  หมายถึง หน่วยงานนอกสถาบันระดับกรมหรือเทียบเท่าขึ้นไป  
(เช่น ระดับจังหวัด ) หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์การมหาชน  หรือบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ หรือองค์กรกลางระดับชาติทั้งภาครัฐและเอกชน  (เช่น สภาอุตสาหกรรม  สภาหอการค้า  สภา
วิชาชีพ) 
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เกณฑ์การประเมิน   

 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ  
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2   ข้อ 

มีการดําเนินการ  
3   ข้อ 

มีการดําเนินการ 
4  ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน 
 ปีการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553 – พฤษภาคม 2554) หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการ
ดําเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ  

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยกําหนดสมรรถนะ (Competency) ของนักศึกษา / บัณฑิตของ
หลักสูตรไว้ในหลักสูตรและมาตรฐานหลักสูตร (อธ. 2.8.1.1)  

2. หลักสูตรมีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง ผ่านการประชุมของ
หลักสูตร (อธ. 2.8.2.1) 

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ได้แก่ 
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปท่ีี 4 (อธ. 2.8.3.1) 

4. หลักสูตรมีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษาตามตัว
บ่งชี้และเป้าหมายที่กําหนดในข้อ 3 ได้แก่ โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีท่ี 4 โดยมีผลการประเมินบรรลุเป้าหมาย
อย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ (อธ. 2.8.4.1) 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินการ ระดับคะแนน 

2.8 ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 
 

ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายท่ีได้ก าหนด 
ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการ

ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 

2552 

เป้าหมาย 
ปีการศึกษา 

2553 

ผลการ
ด าเนินการ 
ปีการศึกษา 

2553 

การบรรลุ 
เป้าหมาย 

2.8 ข้อ - 3 ข้อ 4 ข้อ บรรลุเป้าหมาย 
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เสริมจุดแข็ง 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีการกําหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมสําหรับนักศึกษาที่
ต้องการส่งเสริมและมีการปฏิบัติอย่างจริ งจัง โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรมที่จัดให้กับนักศึกษาทําให้นักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมมากและ
วัฒนธรรมไทยอันดีงามยิ่งขึ้น 
 
จุดควรปรับปรุง  
 หลักสูตรควรส่งเสริมให้นักศึกษาของหลักสูตรเข้าร่วมกิจกรรมและได้รับการประกาศเกียรติคุณ
ด้านวัฒนธรรม คุณธรรม จริยธรรมในระดับชาติ 
 
เอกสารอ้างอิง 
 
อธ. 2.8.1.1 มาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อธ. 2.8.2.1 รายงานการประชุมของหลักสูตร 
อธ. 2.8.3.1 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคลากรและ

นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 4 
อธ. 2.8.4.1 รายงานสรุปโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้แก่

บุคลากรและนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีท่ี 4 
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องค์ประกอบที่ 3  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
 
หลักการ 

การดําเนินงานดานกิจการนักศึกษาเปนกิจกรรมที่สถาบันอุดมศึกษาสนับสนุนส งเสริมเพื่อให
นักศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณสมบัติพร อม นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนท่ีจัดขึ้นตามหลักสูตร 
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาแบ งออกได เปนสองส วน คือ (1) การจัดบริการแก นักศึกษาและศิษย เกาซึ่ง 
สถาบันจัดขึ้นให สอดคล องกับความต องการ และเกิดประโยชน สูงสุดต อนักศึกษาและศิษย เกา และ (2) 
การจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ดําเนินการโดยองค กรนักศึกษาซึ่งได รับการสนับสนุ นสงเสริมจากสถาบัน ทั้งนี้
เพื่อให นักศึกษาได พัฒนาร างกาย อารมณ สังคม สติป ญญา ตลอดจนคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ไดแก คุณธรรม จริยธรรม ความรู ทักษะทางปญญา ทักษะความสัมพันธ ระหวางบุคคลและความ 
รับผิดชอบ รวมทั้งทักษะการ วิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
                          1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห งชาติ พ .ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

          2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

3. มาตรฐานการศึกษาของชา ติ พ.ศ. 2547 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
4. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
5. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชา ติ พ .ศ. 2552 (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) สํานักงานคณะกรรมการการ 
7. มาตรฐานกิจการนักศึกษา พ.ศ. 2541 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบส าม พ.ศ. 2553 สํานักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) (สมศ.) 
 

ตัวบ่งชี้          จํานวน 2 ตัวบ่งชี้ คือ 
3.1 ระบบและกลไกการใหคําปรึกษาและบริการดานขอมูลขาวสาร 
3.2 ระบบและกลไกการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
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ตัวบ่งชี้ที่  3.1        ระบบและกลไกการให้ค าปรึกษาและบริการด้านข้อมูลข่าวสาร 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้:    กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :   สถาบันอุดมศึกษาควรจัดบริการด้านต่างๆ  ให้นักศึกษาและศิษย์เก่าอย่างครบถ้วน  
โดยเฉพาะในกิจกรรมต่อไปนี้  (1) การบริการด้านการแนะแนวและการให้คําปรึกษา  ทั้งด้านวิชาการและ
การใช้ชีวิต  (2) การบริการด้านข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและศิษย์เก่า  เช่น ทุนกู้ยืม
การศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ  การบริการจัดหางาน  แหล่งข้อมูลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ข้อมูล
ข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอกสถาบันท่ีจําเป็นแก่นักศึกษา และศิษย์เก่า  และ (3) การจัดโครงการ
เพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าในรูปแบบต่าง ๆ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. มีการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
2. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
3. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4. มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 
5. มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
6. มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ํากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
7. มีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาการจัดบริการที่

สนองความต้องการของนักศึกษา 
หมายเหตุ : ในกรณีคณะหรือสถาบันที่ยังไม่มีศิษย์เก่าถือว่าผ่านเกณฑ์มาตรฐานข้อ  4 และ ข้อ 5 

โดยอนุโลม 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดําเนินการ 

1 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

6 ข้อ 
มีการดําเนินการ 

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา  2553 (มิถุนายน 2553 –  พฤษภาคม 2554) หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีการ
ดําเนินงาน 7 ข้อตามเกณฑ์มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ 
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1. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมี การดําเนินการการจัดบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา  โดยมีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาแต่ละชั้นปี  (อธ. 3.1.1.1) 
เพื่อให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาโดยมีการจัดทําแผนให้คําปรึกษาของ
อาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่ นักศึกษาแต่ละชั้นปีเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินงานในการให้คําปรึกษาแก่
นักศึกษาของหลักสูตร (อธ. 3.1.1.2)   

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา  หลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาโดยมีการประชาสัมพันธ์ผ่าน
ป้ายประกาศของหลักสูตรฯ (อธ. 3.1.2.1) การประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตร  (อธ. 3.1.2.2) และ 
เครือข่าย facebook (อธ. 3.1.2.3) 

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ
แก่นักศึกษา  มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา มีการจัดทํา
โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนาภาวะผู้นําและ
ศักยภาพภาษาอังกฤษ และกิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์  (อธ. 3.1.3.1)  นอกจากน้ีหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจยังได้ร่วมมือกับสถาบันภาษา ศิลปะและ
วัฒนธรรม ในการจัดโครงการการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (อธ. 3.1.3.2) 

4. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า โดยมี
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าสําหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า  มีการประชาสัมพันธ์ผ่านป้าย
ประกาศของหลักสูตรฯ  (อธ. 3.1.4.1) การประชาสัมพันธ์ผ่า นเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ  (อธ. 3.1.4.2)  และ 
เครือข่าย Face book (อธ.3.1.4.3) 

5. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการประเมินคุณภาพของการให้บริการ  ผลการประเมินพบว่า  
ความพึงพอใจใน ภาพรวมมีค่าเท่ากับ 3.85  ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก โดยมีความพึงพอใจในด้านสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และด้านการบริการให้คําปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิต มาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ย  (    ) เท่ากับ 3.95   รองลงมาคือ การบริการด้านกายภาพที่ส่งเสริมคุณภา พชีวิตของ
นักศึกษามีค่าเฉลี่ย  (    ) เท่ากับ 3.93 การให้บริการด้านการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาชีพแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า  มีค่าเฉลี่ย (   ) เท่ากับ 3.84 และด้านการจัดการข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่า มีค่าเฉลี่ย (   ) เท่ากับ 3.52 ตามลําดับ (อธ. 3.1.5.1) 

6. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการนําผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมานําเสนอต่อ
คณะกรรมการประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  (อธ. 3.1.6.1) และนําข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาและปรับปรุง
การจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา (อธ. 3.1.6.2) 
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ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 

3.1 ข้อ 6  ข้อ 4  คะแนน 
 
ผลการประเมินเทียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการ
ด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2552 

เป้าหมาย ปี
การศึกษา 

2553 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2553 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.1 ข้อ  7  ข้อ 6  ข้อ ไม่บรรลุ 
 
เสริมจุดแข็ง 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  มีฐานข้อมูลนักศึกษาและระบบจัดเก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจที่
มีประสิทธิภาพ   มีคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา  และมีแผนการให้คําปรึกษาที่
ชัดเจน  มีสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาที่หลากหลาย    มีการจัดกิจกรรมที่
เป็นที่ต้องการของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
จุดควรปรับปรุง 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจต้องดําเนินการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ ศิษย์
เก่า 
เอกสารอ้างอิง 
อธ. 3.1.1.1 คําสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อธ. 3.1.1.2 แผนให้คําปรึกษานักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  

อธ. 3.1.2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อธ. 3.1.2.2 เว็บไซต์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อธ. 3.1.2.3 face book หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อธ. 3.1.3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะของนั กศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและสรุปผลรายงาน

กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนาภาวะผู้นําและศักยภาพภาษาอังกฤษ และกิจกรรมที่ 2 การ
พัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  

อธ. 3.1.3.2 โครงการการอบรมเตรียมความพร้อมในการสอบ TOEIC สําหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ และคําสั่งแต่งตั้งวิทยากรและคณะกรรมการดําเนินงาน
โครงการฯ 

อธ. 3.1.4.1 อ้างถึง อธ. 3.1.2.1 ป้ายประชาสัมพันธ์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
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อธ. 3.1.4.2 อ้างถึง อธ. 3.1.2.2 เว็บไซต์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อธ. 3.1.4.3 อ้างถึง อธ. 3.1.2.3 face book หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อธ. 3.1.5.1 รายงานผลการความพึงพอใจ ในการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่าหลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อธ. 3.1.6.1 รายงานการประชุมหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อธ. 3.1.6.2 แผนการปรับปรุงคุณภาพด้านการให้บริการแก่นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 3. 2:       ระบบและกลไกการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  : สถาบันอุดมศึกษาต้องส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมนักศึกษาต่าง  ๆ อย่างเหมาะสม
และครบถ้วน  กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดยสถาบันและโดยองค์กร
นักศึกษา  เป็นกิจกรรมที่ผู้เข้าร่วมจะมีโอกาสได้รับการพัฒนาสติปัญญา  สังคม อารมณ์  ร่างกายและ
คุณธรรมจริยธรรมสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์  5 ประการ  ได้แก่ (1) คุณธรรม
จริยธรรม  (2) ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา  (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
(5)ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  และสอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่สภา /องค์กรวิชาชีพได้กําหนดเพิ่มเติม  ตลอดจนสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
เกณฑ์มาตรฐาน : 

1. สถาบันจัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน 

2. มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
3. มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่

ดําเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย  5 ประเภทสําหรับระดับปริญญาตรี  และอย่างน้อย  2 ประเภทสําหรับ
ระดับบัณฑิตศึกษา จากกิจกรรมต่อไปนี ้

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 
- กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
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- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
4. มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน  

และมีกิจกรรมร่วมกัน 
5. มีการประเมินความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการดําเนินการ 
1 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
2 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
3 หรือ 4 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
5 ข้อ 

มีการดําเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา  2553 (มิถุนายน 2553 –  พฤษภาคม 2554) หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีการ
ดําเนินงาน 5 ข้อตามเกณฑ์มาตรฐานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ 

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีแผนพัฒนานักศึกษา (อธ. 3.2.1.1) ที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษาที่ชัดเจน เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา โดยมีการกําหนดตัวบ่งชี้ความสําเร็จในการดําเนินงานและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
นักศึกษาระดับคณะและสถาบัน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านกิจการนักศึกษา (อธ. 3.2.1.2)  
 2. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจด้านการประกันคุณภาพ  
ในโครงการไหว้ครูและปฐมนิเทศของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 (อธ. 
3.2.2.1) รวมทั้งอธิบายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษาในคาบเรียนแรก
ของแต่ละรายวิชา ซึ่งได้ระบุไว้ใน มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา (อธ. 3.2.2.2)  

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  มีการส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้
ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษา  ตามคู่มือการจัดกิจกรรมนักศึกษา  โดยมีการจัดโครงการ
นักศึกษาในแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 (อธ. 3.2.3.1) และแผนพัฒนานักศึกษา  
(อธ. 3.2.3.2) ที่มีการนําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้อย่างน้อย 5 ประเภท ดังนี้   
  1) ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ได้แก่ โครงการพัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนาภาวะผู้นําและศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ  และกิจกรรมท่ี 2  
การพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ (อธ. 3.2.3.1.1) 
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  2) ด้านกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ  ได้แก่ โครงการกีฬาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์(อธ. 3.2.3.2.1) 
  3) ด้านบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
แบบองค์รวม (ด้านคุณธรรมจริยธรรม) (อธ. 3.2.3.3.1)   
  4) ด้านเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา “ตาม
วัฒนธรรมสวนดุสิต” ประจําปีการศึกษา 2553 (อธ. 3.2.3.4.1)   
  5) ด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  ได้แก่ โครงการไหว้ครูและปฐมนิเทศของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 (อธ. 3.2.3.5.1) 

4. มีการจัดทํารายงานเพื่อการประเมินผลสําเร็จของโครงการหรือกิจกรรม ที่จัดโดยหลักสูตร คณะ 
หรือมหาวิทยาลัย เมื่อสิ้นสุดทุกโครงการตามแผนพัฒนานักศึกษา (อธ. 3.2.4.1, อธ. 3.2.4.2, อธ. 3.2.4.3, 
อธ. 3.2.4.4, อธ. 3.2.4.5 และ อธ 3.2.4.6)  

5. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  ได้มีการนําผลการประเมิน  ไปจัดทําแผนปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา (อธ.3.2.5.1) ในรอบปีต่อไป 

 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
3.2 ข้อ 5 ข้อ 4 คะแนน 

 
ผลการประเมินเทียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการ
ด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2552 

เป้าหมาย ปี
การศึกษา 

2553 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2553 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

3.2 ข้อ  5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 
 
เสริมจุดแข็ง 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีแผนพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของนักศึกษาที่ชัดเจน  
เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะสอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา มีการพัฒนา
ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพ  ส่งเสริมให้นักศึกษานําความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนักศึกษาตามคู่มือการจัดกิจกรรมนักศึกษา  โดยมีการจัด
โครงการนักศึกษาในแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 และแผนพัฒนานักศึกษาที่มีการ
นําความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้อย่า งน้อย 5 ประเภท ได้แก่ ด้านวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะ
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บัณฑิตที่พึงประสงค์ ด้านกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ ด้านบําเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ด้าน
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม และด้านส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  รวมถึงการจัดทํารายงานเพื่อการ
ประเมินผลสําเร็จของโคร งการหรือกิจกรรม ท่ีดําเนินการโดยนักศึกษา  เมื่อสิ้นสุดทุกโครงการหรือกิจกรรม
ตามแผนพัฒนานักศึกษา นอกจากน้ี ได้มีการนําผลการประเมิน  ไปจัดทําแผนปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อ
พัฒนานักศึกษาในรอบปีต่อไป 
 
จุดควรปรับปรุง 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ควร สนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
 
เอกสารอ้างอิง 
อธ 3.2.1.1 แผนพัฒนานักศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อธ. 3.2.1.2 คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการนักศึกษาระดับคณะและสถาบัน  ประจําปีการศึกษา 

2553 
อธ. 3.2.2.1 รายงานสรุปโครงการวันไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
อธ. 3.2.2.2 มคอ. 3 รายละเอียดของรายวิชา  
อธ. 3.2.3.1 แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553  
อธ. 3.2.3.2 อ้างถึง อธ. 3.2.1.1แผนพัฒนานักศึกษา หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อธ. 3.2.3.1.1 อ้างถึง อธ.  3.1.3.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนาภาวะผู้นําและศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ และกิจกรรมท่ี 2 การพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ 

อธ. 3.2.3.2.1 โครงการกีฬาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
อธ. 3.2.3.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวม (ด้านคุณธรรมจริยธรรม)    
อธ. 3.2.3.4.1 โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา “ตามวัฒนธรรมสวนดุสิต ” ประจําปี

การศึกษา 2553  
อธ. 3.2.3.5.1 โครงการไหว้ครูและปฐมนิเทศของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปี

การศึกษา 2553  
อธ. 3.2.4.1 รายงานสรุปโครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  

กิจกรรมที่ 1 ค่ายพัฒนาภาวะผู้นําและศักยภาพภาษาอังกฤษ 
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อธ. 3.2.4.2 รายงานสรุปโครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
กิจกรรมที่ 2 การพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 

อธ. 3.2.4.3 รายงานสรุปโครงการกีฬาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
อธ. 3.2.4.4 รายงานสรุปโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาแบบองค์รวม (ด้านคุณธรรม

จริยธรรม)    
อธ. 3.2.4.5 รายงานสรุปโครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา “ตามวัฒนธรรมสวนดุสิต” 

ประจําปีการศึกษา 2553 
อธ. 3.2.4.6 รายงานสรุปโครงการไหว้ครูและปฐมนิเทศของคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2553 
อธ. 3.2.5.1 แผนปรับปรุงคุณภาพ ด้านการพัฒนานักศึกษา 
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องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย    
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1    : ระบบและกลไกการพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้        :          กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  สถาบันอุดมศึกษาต้องมีการบริหารจัดการงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
มีคุณภาพ โดยมีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นระบบและมีกลไกส่งเสริมสนับสนุนครบถ้วน เพื่อให้สามารถ
ด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนดไว้ ท้ังการสนับสนุนด้านการจัดหาแหล่งทุนวิจัยและการจัดสรรทุนวิจัย การ
ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะแก่นักวิจัยและทีมวิจัย การสนับสนุนทรัพยากรที่จ าเป็น ซึ่งรว มถึงทรัพยากร
บุคคล ทรัพยากรเงิน เครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป   

1. มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของสถาบัน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

2. มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรคก์ับการจัดการเรียนการสอน 
3. มีการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการ

วิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
4. มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
5. มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ ของสถาบันอย่าง

น้อยในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
- ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัยฯ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าป รึกษาและ

สนับสนุนการวิจัยฯ 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ                                        
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ เช่น ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย                                                                                                        
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน

สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting professor) 
6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่างครบถ้วนทุกประเด็น 
7. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ของสถาบัน 
เกณฑ์มาตรฐานเพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม :  

8. มีระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิ ปัญญาท้องถิ่น หรือ
จากสภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด (เฉพาะกลุ่ม ข และ ค 2)  



54 

 

เกณฑ์การประเมิน   
1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
4 หรือ 5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
ครบ 7 ข้อตาม
เกณฑ์ทั่วไป และ
ครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะ
กลุ่ม  

 
ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553 – พฤษภาคม 2554) หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีการ
ด าเนินงาน 4 ข้อตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ  
 1. มีระบบและกลไกบริหาร งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนด้านการ
วิจัยของหลักสูตร และได้ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ได้แก่   

1.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้วางหลักเกณฑ์ในการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไว้ใน
มาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ โดย ก าหนดมาตรฐานการเรียนการสอนกับการวิจัย ซึ่ง วางนโยบาย 
เป้าหมาย และกลยุทธ์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการสร้างงานวิจัย และ
เผยแพร่งานวิจัยในสาขาที่เกี่ยวข้องทั้งเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนาสังคม  โดยเผยแพร่
ผลงานวิจัย  ทั้งการน าเสนอผลงานวิจัยและการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน (อธ. 4.1.1.1.1) รวมทั้งมีการวาง
ระบบไว้ในโครงสร้างหลักสูตรปรับปรุง ปีพุทธศักราช 2551 ในรายวิชาการศึกษาเอกเทศ (อธ. 4.1.1.1.2)      

1.2 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ แต่งตั้งคณะกรรมการวิจัย หลักสูตรภาษาอั งกฤษธุรกิจ เพื่อ มุ่ง
สนับสนุน ส่งเสริม และกระตุ้นให้บุคลากรประจ าหลักสูตรพัฒนางานวิจัยในชั้นเรียนและเผยแพร่งานวิจัย 
เพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ และการพัฒนาสังคม รวมทั้งส่งเสริมให้จัดการเรียนการสอน โดยประสาน
ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (อธ. 4.1.1.2)     

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการ
จัดการเรียนการสอน  โดยก าหนดให้นักศึกษาหลักสูตรฯ ท างานวิจัย  ซึ่งเป็นส่วนหน่ึงของ เนื้อหาใน การ
จัดการเรียนการสอนในรายวิชาการวิเคราะห์งานเลขานุการ  โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาเรียนรู้ กระบวนการวิจัย  
(อธ. 4.1.2.1)     
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3. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ โดยส่งเสริมการท างานวิจัยเป็นทีม 
ที่ประกอบด้วย นักวิจัยอาวุโส นักวิจัยระดับกลาง และนักวิจัยรุ่นใหม่ ทั้งนี้ เพื่อสร้างโอกาสในการท างาน
วิจัย ได้รับค าแนะน า ความรู้ และประสบการณ์อันจะน าไปสู่คุณภาพของงานวิจัย กล่ าวคือ อาจารย์ประจ า
หลักสูตรฯ จ านวน 11 คนก าลังด าเนินงานวิจัย เรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษาโดยใช้วิธีการสอนการเรียนภาษาแบบร่วมมือ  (Developing Innovation for Teaching 
English at Primary Level Using the Cooperative Language Learning Approach) ซึ่งได้รับทุน
สนับสนุนการวิจัยจากส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 (อธ. 4.1.3.1) และ
อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ จ านวน 2 คน ก าลังด าเนินการวิจัย เรื่อง การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับประถมศึกษาผ่านกระบวนการค่ายภาษาอังกฤษ (อธ. 4.1.3.2) 

4. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยเบื้องต้น เพื่อเป็นแรง
กระตุ้นให้อาจารย์ ท างานวิจัยเพิ่มขึ้น โดย ประธานหลักสูตรฯ ชี้แจงในที่ประชุ มหลักสูตรครั้งหนึ่ง เรื่องการ
จ่ายค่าตอบแทนให้กับอาจารย์ที่ส่งโครงร่างงานวิจัยในชั้นเรียน เพื่อเป็นขวัญก าลังใจให้กับอาจารย์ จ านวน 
500 บาท (อธ . 4.1.4.1) รวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ได้แก่ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
ดังจะเห็นได้จากที่อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัยจาก วช . ทุกปีงบประมาณ 
(อธ. 4.1.4.2) 

5. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีการสนับสนุนพันธ กิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยให้
อาจารยท์ างานวจิัยและใช้ฐานข้อมูลของส านักวิทยบริการ ของมหาวิทยาลัยเป็นแหล่งในการค้นคว้าข้อมูล  
(อธ. 4.1.5.1)   

6. มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และ 5 ดังที่ปรากฎในรายงานผลตามค า
รับรองการปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2553 (รอบ 9 เดือน) ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (อธ. 4.1.6.1)  
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
4.1 ข้อ 6  ข้อ 4  คะแนน 

 
ผลการประเมินเทียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการ
ด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 
2552 

เป้าหมาย ปี
การศึกษา 
2553 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 
2553 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.1 ข้อ  6  ข้อ 6  ข้อ บรรลุ 
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เสริมจุดแข็ง 
 มีระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพในการเผยแพร่ผลงานวิจัยและสนับสนุนความร่วมมือระหว่ าง
นักวิจัยในหลักสูตรฯ กับองค์กรภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังมีเครือข่ายท่ีเข้มแข็งในการเผยแพร่งานวิจัย
ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
จุดควรปรับปรุง 

ควรมีการประชุมเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการในการ รวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้
จากงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความน่าเชื่อและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ และควรมีการประชุม
เพื่อพัฒนากลไกในการสนับสนุนให้เห็นถึงความส าคัญของการจดสิทธิบัตร เพื่อคุ้มครองสิทธิของงานวิจัย  
หรือนวัตกรรมให้แก่ผู้วิจัยเจ้าของผลงานให้มากขึ้น  
 
เอกสารอ้างอิง 
อธ. 4.1.1.1.1 มาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

อธ. 4.1.1.1.2 คู่มือหลักสูตรส าหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปีการศึกษา 
2553 

อธ. 4.1.1.2 ค าสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการวิจัย หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

อธ. 4.1.2.1 รูปเล่มวิจัยของนักศึกษา  
อธ. 4.1.3.1 แบบว -1ด โครงการวิจัยเรื่อง การพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ

ระดับประถมศึกษาโดยใช้วิธีการสอนการเรียนภาษาแบบร่วมมือ  
(Developing Innovation for Teaching English at Primary Level Using 
the Cooperative Language Learning Approach)   

อธ. 4.1.3.2 แบบว -1ด โครงการวิจัยเรื่อง  การศึกษาการใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาผ่านกระบวนการค่ายภาษาอังกฤษ  (A Study of 
Primary School Students’ English Language Use through 
English Camp Process) 

อธ. 4.1.4.1 รายงานการประชุมหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
อธ. 4.1.4.2 สัญญาการรับทุนอุดหนุนการวิจัย  
อธ 4.1.5.1 ฐานข้อมูลของส านักวิทยบริการของมหาวิทยาลัย (ARC Database) 
อธ 4.1.6.1 รายงานผลตามค ารับรองการปฎิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 

2553 (รอบ 9 เดือน) ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
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ตัวบ่งชี้ที่ 4.2                           : ระบบและกลไกจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  การบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เพื่อเผยแพร่
ไปยังคณาจารย์ นักศึกษา วงการวิชาการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนชุมชนเป้าหมายที่จะน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญส าหรับทุกสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้น สถาบันต้อง
จัดระบบส่งเสริมสนับสนุนให้มีการรวบรวม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทรัพย์สินทางปัญญาจาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างเหมาะสมกับผู้ใช้แต่ละกลุ่ม โดยสิ่งที่เผยแพร่ต้องมีคุณภาพเชื่อถือได้และ
รวดเร็วทันเหตุการณ ์
เกณฑ์มาตรฐานทั่วไป  

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงา นวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2  
สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 

4. มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีการรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
เกณฑ์การประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2   ข้อ 

มีการด าเนินการ  
3 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 ข้อ 

มีการด าเนินการ
5 ข้อ 

  
ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553 – พฤษภาคม  2554) หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีการ
ด าเนินงาน 5 ข้อตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ  
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1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในก ารประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ ดังนี้ คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุ รกิจ ยึด
ตามหลักเกณฑม์หาวิทยาลัยซึ่งมีระบบและกลไกสนับสนุนการท างานวิจัย โดยมีข้อบังคับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนดุสิตว่าด้วยการวิจัย  พ.ศ. 2551 (อธ 4.2.1.1) และมีการก าหนดขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการ
วิจัย (อธ 4.2.1.2) ซึ่งในแบบเสนอโครงการ  ((อธ 4.2.1.3) จะมีการระบุแนวทางการน างานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ เช่น การเผยแพร่  ตีพิมพ์ และการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  เป็นต้น โดยผู้ขอรับทุนต้อง
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย  พ.ศ. 2551 (อธ 4.2.1.4) นอกจากน้ี  
หลักสูตรฯ ยังส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยหรือเผยแพร่งานสร้างสรรค์ท้ังในและ
ต่างประเทศ  ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่และ
น าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ  และระดับนานาชาติ  พ.ศ. 2552 ดังจะเห็นจากการน าเสนอผลงานวิจั ย 1 
เรื่อง ในการประชุมนานาชาติครูผู้สอนภาษาอังกฤษนานาชาติ  Korea TESOL ณ ประเทศเกาหลี ของ ผศ . 
ดร. กาญจนา ชาตตระกูล และอาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา และการน าเสนอผลงานวิจัยในการประชุม
ครูผู้สอนภาษาอังกฤษนานาชาติ  (31st Annual Thailand TESOL International Conference) จังหวัด
เชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2554 จ านวน 2 เรื่อง ของ ผศ . ดร. กาญจนา ชาตตระกูล และ
อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา และอาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ และดร. สรพล จิระสวัสด์ิ (อธ 4.2.1.5) 

2. มีระบบและกลไกการรวบรวม  คัดสรร  วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  กล่าวคือ หลักสูตร
มีการประชุมวางแผนการ จัดการความรู้  โดยได้มีการจัดท าโครงการพัฒนาสมรรถนะของอา จารย์ประจ า
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  (อธ 4.2.2.1) เพื่อเปิดโอกาส เป็นช่องทางให้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการน าเสนอ
ผลงานด้านการเรียนการสอนและการวิจัย  และมีการรวบรวมคัดสรรผลงานทางวิชาการ  งานวิจัย  เพื่อ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปยังผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกส ถาบัน  ผ่านทางหน่วย
จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี (อธ 4.2.2.2) 

3. มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ  2 สู่
สาธารณะและผู้เกี่ยวข้อง โดยหลักสูตรฯ ได้เผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหลักสูตร (อธ 4.2.3.1)  

4. มีการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์และมีการรับรองการใช้ประโยชน์
จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน  โดยผ่านทาง หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอด
เทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัย  กล่าวคือ มีการจดสิทธิบัตรทรัพย์สินทางปัญญาส าหรับคู่มือการใช้
ภาษาอังกฤษ จ านวน 4 เล่ม ได้แก่ คู่มือภาษาอังกฤษส าหรับผู้ค้าเร่ประเภทรถเข็น บริเวณบางล าพู คู่มือ
ภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจโฮมสเตย์ คู่มือภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ในโรงพยาบาล
เอกชน และคู่มือภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง (อธ 4.2.4.1) ทั้งนี้ เป็น
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สื่อกลางสานสัมพันธ์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีระหว่างอาจารย์และนักวิจัย  กับองค์กรภายนอกที่มี
ศักยภาพในการน าผลการวิจัยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ซึ่งได้มีการก าหนดขั้นตอนและ
รายละเอียดระบบงาน  เพื่อสนับสนุนการจัดการย่ืนจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา  และถ่ายทอด
เทคโนโลยีหรือผลักดันทรัพย์สินทางปัญญาสู่การใช้ประโยชน์ต่อภาคสังคม  ชุมชน และภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรม ผ่านกลไกการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

5. มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้
ประโยชน ์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด โดยอิงหลักเกณฑ์ของหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี  (อธ 4.2.5.1) เพื่อดูแล  คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้กับเจ้าของ
ผลงาน ท าให้เจ้าของผลงานเกิดความมั่นใจ  ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ซึ่งจะน าไปสู่พัฒนาการที่ดี  และ
การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
4.2 ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน 

 
ผลการประเมินเทียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการ
ด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 
2552 

เป้าหมาย ปี
การศึกษา 
2553 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 
2553 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.2 ข้อ  4  ข้อ 5  ข้อ สูงกว่า
เป้าหมาย 

 
เสริมจุดแข็ง 

มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ ระดับ นานาชาติ  มีการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้สู่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของ
หลักสูตร รวมทั้งน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  โดยด าเนินการผ่าน หน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
จุดควรปรับปรุง 

หลักสูตรควรวางแนวทาง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์ และก าหนดผู้รับผิดชอบในบริหารจัดการ
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ โดยอาจแต่งตั้งกรรมการหรือจัดท าคู่มือของ
หลักสูตรเอง 
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เอกสารอ้างอิง  
อธ. 4.2.1.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. 2551 

อธ. 4.2.1.2 ขั้นตอนการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนดุสิตว่าด้วยการวิจัย พ.ศ. 2551 

อธ. 4.2.1.3 แบบเสนอโครงการ  
อธ. 4.2.1.4 หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติในการรับเงินทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2551  
อธ. 4.2.1.5 บทคัดย่องานวิจัยที่ตีพิมพ์ในคู่มือการประชุมนานาชาติ 3 เรื่อง ได้แก่   

1) Developing Policy and Strategies for Improving Teaching 
English at Primary Levels in Thailand  
2) Developing Policy and Strategies for Improving Teaching 
English at Primary Levels in Thailand 
3) An Evaluation of Business English  Curriculum: A Case Study 
at Suan Dusit Rajabhat University  

อธ. 4.2.2.1 รายงานการประชุม หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  เรื่องการจัดท าโครงการ
พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  

อธ. 4.2.2.2 เอกสารจากหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี  
อธ. 4.2.3.1 เว็บไซต์ของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ   
อธ. 4.2.4.1 คู่มือภาษาอังกฤษส าหรับผู้ค้าเร่ประเภทรถเข็น บริเวณบางล าพู  

คู่มือภาษาอังกฤษส าหรับธุรกิจโฮมสเตย์  
คู่มือภาษาอังกฤษส าหรับพนักงานลูกค้าสัมพันธ์ในโรงพยาบาลเอกชน  
คู่มือภาษาอังกฤษส าหรับผู้ประกอบอาชีพขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง  

 
 
 ตัวบ่งชี้ที่ 4.3                 : เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ า

และนักวิจัยประจ า 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยน าเข้า 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :  ปัจจัยส าคัญที่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการผลิตงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในสถาบันอุดมศึกษา คือ เงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึง
ต้องจัดสรรเงินจากภายในสถาบันและที่ได้รับจากภายนอกสถาบันเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์อย่างมีประสิทธิภาพตามสภาพแวดล้อมและจุดเน้นของสถาบัน นอกจากน้ันเงินทุนวิจัยหรืองาน
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สร้างสรรค์ที่สถาบันได้รับจากแหล่งทุนภายนอกยังเป็นตัวบ่งชี้ที่ส าคัญ ที่แสดงถึงศักยภาพด้านการวิจัย
ของสถาบัน โดยเฉพาะสถาบันที่อยู่ในกลุ่มที่เน้นการวิจัย  
เกณฑ์การประเมิน    
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  

1. เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2  จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   =  60,000 บาทขึ้นไปต่อคน   
 1.2  กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   =  50,000 บาทขึ้นไปต่อคน   

1.3 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี 

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   =  25,000 บาทขึ้นไปต่อคน   
2. เกณฑ์ประเมินเฉพาะสถาบันกลุ่ม  ค1 และ ง  จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 

2.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี

ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   =  180,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
                       จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   =  150,000 บาทขึ้นไปต่อคน  

2.2 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
                   จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันท่ี 
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5   =  75,000 บาทขึ้นไปต่อคน  
สูตรการค านวณ     

1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน
ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ  =        จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก  

                                                                 จ านวนอาจารยประจ าและนักวิจัยประจ า  
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

   คะแนนที่ได้  =                จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก     x  5 

                                                    จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯที่ก าหนดใหเปนคะแนนเต็ม 5  
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สรุปคะแนนท่ีได้ในระดับคณะวิชาและระดับสถาบัน  
1.คะแนนที่ได้ในระดับคณะวิชา = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะวิชา 
2.คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยของคะแนนที่ได้ของทุกคณะวิชาในสถาบัน 

หมายเหตุ  
1. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า  ให้นับตามปีการศึกษา  และนับเฉพาะที่ปฏิบัติงานจริงไม่นับ

รวมผู้ลาศึกษาต่อ 
2. ให้นับจ านวนเงินที่มีการลงนามในสัญญารับทุนในปีการศึกษา  ปีปฏิทิน หรือปีงบประมาณนั้นๆ  

ไม่ใช่จ านวนเงินที่เบิกจ่ายจริง 
3. กรณีที่มีหลักฐานการแบ่งสัดส่วนเงินสนับสนุนงานวิจัย  ซึ่งอาจเป็นหลักฐานจากแหล่งทุนหรือ

หลักฐานจากการตกลงร่วมกันของสถาบันที่ร่วมโครงการ  ให้แบ่งสัดส่วนเงินตามหลักฐานที่ปรากฏกรณีที
ไม่มีหลักฐาน ให้แบ่งเงินตามสัดส่วนผู้ร่วมวิจัยของแต่ละสถาบัน 

4. การนับจ านวนเงินสนับสนุนโครงการวิจัย  สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีได้ลงนามใน
สัญญารับทุนโดยอาจารย์หรือนักวิจัย แต่ไม่สามารถนับเงินโครงการวิจัยสถาบันท่ีบุค ลากรสายสนับสนุนที่
ไม่ใช่นักวิจัยเป็นผู้ด าเนินการ 
 
ผลการด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553 – พฤษภาคม  2554) อาจารย์และนักวิจัยประจ า หลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้รับเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จาก แหล่งทุนภายนอก  ได้แก่ ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  โดยมีการลงนามสัญญารับทุน  จากการด าเนินโครงการวิจัยเรื่อง การใช้
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาผ่านกระบวนการค่ายภาษาอังกฤษ จ านวน 225,700 บาท 
(คิดจากสัดส่วนการวิจัยของผู้วิจัย 2 คน ที่สังกัดหลักสูตรฯ คือ ร้อยละ 74 ของเงินสนับสนุนจ านวน 
305,000 บาท) (อธ 4.3.1) ทั้งนี้ มีอาจารย์ประจ ารวม 10 คน (ไม่นับรวมที่ลาศึกษาต่อ ) (อธ 4.3.2) ดังนั้น 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า  คือ 22,570 
บาท   

 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
4.3 บาท 22,570 บาท 4.514  คะแนน 
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ผลการประเมินเทียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการ

ด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 
2552 

เป้าหมาย ปี
การศึกษา 
2553 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 
2553 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

4.3 บาท  25,000 บาท 22,570 บาท ไม่บรรลุ 
 
เสริมจุดแข็ง 

มีการสนับสนุนให้อาจารย์เขียนโครงการวิจัยและขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยอย่างต่อเนื่อง  
 
จุดควรปรับปรุง 
 อาจารย์ ในหลักสูตรควรท าวิจัยทั้งวิจัยในชั้นเรียนซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนให้ทุนละ 5,000 
บาท รวมทั้ง โครงการ วิจัยที่ ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนอ่ืนๆ นอกเหนือจาก ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ โดยประชาสัมพันธ์แหล่งทุนให้ทราบเพิ่มเติม 
 
เอกสารอ้างอิง 
อธ. 4.3.1 สัญญาการรับทุน อุดหนุนการวิจัย  โครงการวิจัยเรื่อง การใช้ภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนระดับประถมศึกษาผ่านกระบวนการค่ายภาษาอังกฤษ  
อธ. 4.3.2 รายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ประจ าปีการศึกษา 2553 
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องค์ประกอบที่ 5  การบริการทางวิชาการแก่สังคม   
หลักการ 

การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นหนึ่งในภารกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา สถาบันพึงให้บริการ
ทางวิชาการแก่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัดและในด้านที่สถาบันมีความ
เชี่ยวชาญ การให้บริการทางวิชาการอาจให้เปล่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรืออาจคิดค่าใช้จ่ายตามความเหมาะสม  
โดยให้บริการทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน หน่วยงานอิสระ หน่วยงานสาธารณะ ชุมชน  และสังคมโดยกว้าง  
รูปแบบการให้บริการทางวิชาการมีความหลากหลาย  เช่น การอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ทรั พยากรของสถาบัน  
เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ ให้ค าปรึกษา ให้การอบรม  จัดประชุมหรือสัมมนาวิชาการ ท างานวิจัยเพื่อตอบ
ค าถามต่างๆ หรือเพื่อชี้แนะสังคม การให้บริการทางวิชาการนอกจากเป็นการท าประโยชน์ให้สังคมแล้ว สถาบัน
ยังได้รับประโยชน์ในด้านต่าง ๆ คือ เพิ่มพูนความรู้ และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะน ามาสู่การพัฒนา
หลักสูตร มีการบูรณาการเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย  พัฒนาต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์   สร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่าง ๆ ซึ่งเป็นแหล่งงานของนักศึกษาและเป็นการสร้าง
รายได้ของสถาบันจากการให้บริการทางวิชาการด้วย 
 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสามพ .ศ.2553   ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 
ตัวบ่งชี้  จ านวน  2   ตัวบ่งชี้   

5.1 ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1      : ระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
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ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : การบริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นภารกิจหลักอย่างหนึ่งของสถาบัน 
อุดมศึกษา สถาบันพึงก าหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนการบริการทางวิชาการอย่างเป็นระบบ  และมีการจัด  
โครงสร้างสถาบันเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อน ระบบดังกลาว การใหบริการทางวิชาการต องมีความเชื่อมโยง
กับการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย และสามารถบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก สังคม กับการเรียน
การสอนและการวิจัยอยางเปนรูปธรรม  
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
2. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
3. มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย  
4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียน

การสอนและการวิจัย 
5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแกสังคมกับการเรียน

การ สอนและการวิจัย  
หมายเหตุ  

 เกณฑ์มาตรฐานข้อที่ 4 ต้องมีการประเมินความส าเร็จของการบูรณาการตามเกณฑ์ข้อ 2 และข้อ 3 
 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ  

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553 – มีนาคม 2554) ว่าด้วยตัวบ่งชี้ที่ 5.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ มีการด าเนินงาน 4 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คือ  

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ และแผนด าเนินงานของการ
บริการวิชาการแกสังคมของหลักสูตรไว้ในมาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปีการศึกษา 
2553 (อธ. 5.1.1.1) 

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน  
โดยทางหลักสูตรฯ ได้มีการจัดท าโครงการ วิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ
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ระดับประถมศึกษา โดยใช้วิธีการสอนการเรียนรู้ภาษาแบบร่วมมือ ณ โรงเรียนเทศบาล 1 (เอ็ง
เสียงสามัคคี) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (อธ. 5.1.1.2)  

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ การวิจัย  ผ่าน
กิจกรรมค่ายพัฒนาภาวะผู้น าและศักยภาพภาษาอังกฤษ โ ครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ณ โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ต .ท่าคา อ .อัมพวา จ . 
สมุทรสงคราม (อธ. 5.1.1.3)  

4. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  ในรายงานการประเมินผลโครงการพัฒนา
สมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ณ โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ต .ท่าคา 
อ.อัมพวา จ. สมุทรสงคราม (อธ. 5.1.1.4)  

 
 
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 

5.1  ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 
 

ผลการประเมินเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย

วัด 
ผลการ

ด าเนินงาน      
ปีการศึกษา 

2552 

เป้าหมาย       
ปีการศึกษา 

2553 

ผลการ
ด าเนินงาน  ปี
การศึกษา 2553 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.1  ข้อ - 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
 
เสริมจุดแข็ง 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้มีการก าหนดนโยบาย แผนกลยุทธ และแผนด าเนินงานของการบริการ
วิชาการแก สังคมของหลักสูตรไว้ในมาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปีการศึกษา 2553 และได้มีการ
ด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ที่วางไว้  นอกจากน้ียังได้มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับ การ
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เรียนการสอน มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย และมีการประเมินผลความส าเร็จ
ของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  
 
จุดควรปรับปรุง 
  หลักสูตรภาษาอั งกฤษธุรกิจควรจะมี การน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการ สอนและการวิจัยต่อไป 
 
รายการหลักฐาน 
 
อธ.5.1.1.1 อ้างถึง อธ. 1.1.1.4 มาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปีการศึกษา 

2553 
อธ.5.1.1.2 โครงการวิจัยเรื่องการพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษระดับ

ประถมศึกษา โดยใช้วิธีการสอนการเรียนรู้ภาษาแบบร่วมมือ  
อธ.5.1.1.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

กิจกรรมค่ายพัฒนาภาวะผู้น าและศักยภาพภาษาอังกฤษ  
อธ.5.1.1.4 รายงานการประเมินผลโครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ กิจกรรมค่ายพัฒนาภาวะผู้น าและศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ต .ท่าคา อ.อัมพวา จ . 
สมุทรสงคราม 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2    : กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดของตัวบ่งชี้              :   กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้                : ความสามารถในการให บริการทางวิชาการในลักษณะห วงโซ
คุณภาพที่ สนองความต้องการและเป็นท่ีพึ่งของชุมชน ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานวิชาชีพ สังคมได้อย่างมี
คุณภาพตามศักยภาพและความพร้อมตามจุ ดเน้นของสถาบัน พิจารณาได้จาก (1) ประโยชน์หรือผลกระทบ
ของการให้บริการทางวิชาการ (2) การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และ (3) ความรู้ที่เกิดจากการ
ให้บริการทางวิชาการและการเผยแพร่ความรู้นั้นทั้งภายในและภายนอกสถาบัน   
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เกณฑ์มาตรฐาน  
1. มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อ

ประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน  
2. มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
3. มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
4. มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทาง

วิชาการ 
5. มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายใน

สถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ   

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
ผลการด าเนินงาน 
 ในปีการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553 – มีนาคม 2554) ว่าด้วยตัวบ่งชี้ที่ 5.2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ มีการด าเนินงาน 4 ข้อ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา คือ  

1. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ โดยการสัมภาษณ์และพูดคุยกับนายกอง ค์กรปกครองส่วนต าบลท่าคา 
อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการ
บริการทางวิชาการของหลักสูตรฯ 

2. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ  หรือหน่วยงานวิชาชีพ  โดยร่วมมือกับ
องค์การปกครองส่วนต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ในการจัดค่ายพัฒนาภาวะ
ผู้น าและศักยภาพภาษาอังกฤษ ให้กับโรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส เมื่อวันที่ 26-28 มกราคม 
2554 (อธ.5.2.1.1) 
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3. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของ โครงการค่ายพัฒนา
ภาวะผู้น าและศักยภาพภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็น การให้บริการทางวิชาการต่อสังคม  ในรายงานการ
ประเมินผลกิจกรรมค่ายพัฒนาภาวะผู้น าและศักยภาพภาษาอังกฤษ (อธ.5.2.1.2) 

4. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่สาธารณชน 
 

ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 

5.2  ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 
 

ผลการประเมินเปรียบเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
ตัวบ่งชี้ หน่วย

วัด 
ผลการ

ด าเนินงาน      
ปีการศึกษา 

2552 

เป้าหมาย       
ปีการศึกษา 

2553 

ผลการ
ด าเนินงาน  ปี
การศึกษา 2553 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

5.2  ข้อ - 4 คะแนน 4 คะแนน บรรลุ 
 
เสริมจุดแข็ง 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน คือหน่วยงานภาครัฐ โดยร่วมมือกับองค์การปกครองส่วนต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม ในการจัดค่ายพัฒนาภาวะผู้น าและศักยภาพภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพ ให้กับโรงเรียนวัด
เทพป ระสิทธิ์คณาวาส  ซึ่งจากผลการประเมินประโยชน์ของการจัดค่ายพัฒนาภาวะผู้น าและศักยภาพ
ภาษาอังกฤษในครั้งนี้ พบว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นที่ต้องการของชุมชนเป็นอย่างมาก 
 
จุดควรปรับปรุง 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ควรจะได้มีการน าผ ลการประเมิน ประโยชน์หรือผลกระทบของการ
ให้บริการวิชาการต่อสังคมของหลักสูตรฯ ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ ใน
โครงการต่อไป  
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รายการหลักฐาน 
 
อธ.5.2.1.1 กิจกรรมค่ายพัฒนาภาวะผู้น าและศักยภาพภาษาอังกฤษ โครงการพัฒนา

สมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ วันที่ 26-28 มกราคม 
2554 ณ โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส ต าบลท่าคา อ าเภออัมพวา 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

อธ.5.2.1.2 รายงานการประเมินผลกิจกรรมค่ายพัฒนาภาวะผู้น าและศักยภาพ
ภาษาอังกฤษ 
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องค์ประกอบที่ 6  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
หลักการ 

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมถือเป็นพันธกิจส าคัญประการหนึ่งของสถาบันอุดมศึกษา 
ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาจึงต้องมีระบบและกลไกการด าเนินงานด้านนี้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
คุณภาพ โดยอาจมีจุดเน้นเฉพาะที่แตกต่างกันตามปรัชญา และธรรมชาติของแต่ละสถาบัน และมีการบูร ณา
การเข้ากับพันธกิจอื่นๆ โดยเฉพาะการผลิตบัณฑิต รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมที่ฟื้นฟู อนุรักษ์ สืบสาน พัฒนา 
เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม สร้างสรรค์ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นรากฐานการพัฒนาองค์ความรู้ที่ดี
ข้ึน  
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยา ว 15 ปี (พ.ศ. 2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา 

2. มาตรฐานการอุดมศึกษา  พ.ศ. 2549  ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
3. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
4. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษารอบสาม พ.ศ.2553 ส านักงานรับรอง

มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
ตัวบ่งชี้   จ านวน  1   ตัวบ่งชี้   

6.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1          : ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้              :  กระบวนการ 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้             :               สถาบันอุดมศึกษาต้องมีนโยบาย แผนงาน โครงสร้าง และการ
บริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน เผยแพร่วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นตามจุดเน้นของสถาบันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  
เกณฑ์มาตรฐาน    

1. มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด  
2. มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและ

กิจกรรมนักศึกษา  
3. มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
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4. มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

5. มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรร มกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

6. มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรมและมีผลงานเป็นที่ยอมรับ
ในระดับชาติ  
 
เกณฑ์การประเมิน   

 คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 

มีการด าเนินการ   

3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 

 5 หรือ 6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553– พฤษภาคม 2554) ว่าด้วยตัวบ่งชี้ที่ 6.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มี
ผลด าเนินงานในระดับ 5 คิดเป็น 5 คะแนน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ. คือ  
1. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการก าหนดแผนและนโยบายด้านการท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม (อธ.
6.1.1.1 อ้างถึงมาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ อธ 1.1.1.4) และมีแผนงานรองรับในแผนปฏิบัติราชการ
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจประจ าปีงบประมาณ 2553- 54 (อธ.6.1.1.1.2 อ้างถึง อธ . 1.1.1.3 และมีการ
ด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
2. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับภารกิจอ่ืน ๆตาม
พันธกิจของหลักสูตร ได้แก่การจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมนักศึกษา เช่นโครงการร้อยดวงใจสายใย BE 
(อธ.6.1.2.1) โครงการพัฒนาสมรรถนะข องนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (กิจกรรมที่ 2) (อธ.6.1.2.2 
อ้างถึง อธ.3.1.3.3) โครงการสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจBE Reunion (อธ.6.1.2.3 อ้างถึง 
อธ3.1.5.1) การบูรณาการในการเรียนการสอน (แนวการสอน อธ .6.1.2.4) นอกจากน้ียังมีส่วนร่วมในโครงกา ร/
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่จัดโดยคณะหรือส านักกิจการนักศึกษา เช่นโครงการไหว้ครูและ
ปฐมนิเทศ โครงการวันช่อใหม่ 
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3. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการเผยแพร่กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมต่อสาธารณชนผ่านป้าย
ประชาสัมพันธ์ (อธ.6.1.3.1อ้างถึง อธ .3.1.2.1) เว็บไซค์ (อธ.6.1.3.2 อ้างถึง อธ .3.1.2.2) และ เครือข่าย face 
book (อธ.6.1.3.3 อ้างถึง อธ3.1.2.3) ของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
4.หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน (อธ.6.1.4.1 อ้างถึง มนส .12-4.7-12-4.8) และรายงานผลโครงการ
พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (กิจกรรมที่ 2) (อธ.6.1.4.2) 
5.หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้น าผลจากการจัดกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมที่ผ่านมา มา
บูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน (อธ.6.1.5.1 อ้างถึง อธ.6.1.2.4) 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 

6.1 ข้อ 5ข้อ 5 คะแนน 

 
ผลการประเมินเทียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการ

ด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 

2552 

เป้าหมาย ปี

การศึกษา 

2553 

ผลการ

ด าเนินงาน 

ปีการศึกษา 

2553 

การบรรลุ

เป้าหมาย 

6.1 ข้อ  4 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 

 
เสริมจุดแข็ง 
 - 
จุดควรปรับปรุง 
 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจควรมีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ 
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เอกสารอ้างอิง 
 
อธ. 6.1.1.1 อ้างถึง อธ 1.1.1.4 

อธ. 6.1.1.2 อ้างถึง อธ .1.1.1.3 

อธ. 6.1.2.1 ส าเนาโครงการร้อยดวงใจสายใย BE 

อธ 6.1.2.2 อ้างถึง อธ .3.1.3.3 

อธ. 6.1.2.3 อ้างถึง อธ .3.1.5.1 

อธ 6.1.2.4 แนวการสอนวิชาการแปลทางธุรกิจ 2 

อธ. 6.1.3.1 อ้างถึง อธ .3.1.2.1 

อธ. 6.1.3.2 อ้างถึง อธ3.1.2.2 

อธ. 6.1.3.3 อ้างถึง อธ .3.1.2.3 

อธ. 6.1.4.1 อ้างถึง มนส .12-4.7-12-4.8 

อธ. 6.1.4.2 รายงานผลโครงการ พัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ (กิจกรรมที่ 2) 

อธ. 6.1.5.1 อ้างถึง อธ.6.1.2.4 
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องค์ประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1:        ภาวะผู้น าของหัวหน้าหน่วยงานและผู้บริหารทุกระดับของหน่วยงาน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้:   กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ : ปัจจัยสนับสนุนท่ีส าคัญต่อการเจริญก้าวหน้าของสถาบันอุดมศึกษา คือสภา
สถาบันและผู้บริหารทุกระดับของสถาบันนั้น ๆ หากสภาสถาบันและผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ เป็นผู้น าที่
ดี มี 
ธรรมาภิบาล รับผิดชอบต่อสังคม รักความก้าวหน้า ดูแลบุคลากรอย่างดี เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการบริหาร มีความสามารถในการตัดสินใจแก้ปัญหา และก ากับดู แล ติดตามผล
การด าเนินงานของสถาบันไปในทิศทางที่ถูกต้อง จะท าให้สถาบันเจริญรุดหน้าอย่างรวดเร็ว 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการประเมิน
ตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 

2. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ ก าหนดทิศทางการด าเนินงาน และสามารถถ่ายทอดไปยัง
บุคลากรทุกระดับ  มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน าข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานใน
การปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน  

3. ผู้บริหารมีการก ากับ ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่มอบหมาย 
รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของสถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 

4. ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ให้อ านาจ
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 

5. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน  เพื่อให้สามารถท างาน
บรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 

6. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ บาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

7. สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  
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หมายเหตุ  

หากจะประเมินผ่านเกณฑ์การประเมินมาตรฐานข้อที่ 6 น้ัน ต้องแสดงข้อมูลการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ตามนิยามศัพท์ที่ระบุไว้ ซึ่งสอดคล้อง
เป็นไปตามเกณฑ์ของ สมศ. 

 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ   

4 หรือ 5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6  ข้อ 
มีการด าเนินการ  

7 ข้อ 
 
ผลการด าเนินการ 
 ในปีการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553 –พฤษภาคม 2554) ว่าด้วยตัวบ่งชี้ที่ 7.1 หลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีผลการด าเนินงานผ่าน 7 ข้อ ในระดับ 5 คะแนน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ . 
คือ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีความเข้าใจบทบาทและ
หน้าที่ตามที่กฏหมายก าหนด (อธ .7.1.1) รวมทั้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เช่น
ข้อบังคับว่าด้วยการบริหารงานบุคคล ข้อบังคับว่าด้วยภาระงานผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
อาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ . และศาสตราจารย์ . พ.ศ. 2550 (อธ.7.1.1.2) โดย
ก าหนดให้มีการประเมินตนเอง ได้แก่ รายงานการประเมินตนเองของการประกันคูณภาพภายใน
ของหลักสูตร (SAR) (อธ.7.1.1.3)  

2. คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจร่วมกันก าหนดนโยบาย 
วิสัยทัศน์ พันธกิจและกลยุทธ์ (อธ. 7.1.2.1) แผนปฏิบัติราชการ  (อธ. 7.1.2.2) โดยปฏิบัติตาม
นโยบายของคณะโดยก าหนดตัวบ่งชี้คุณภาพของงานที่ปฏิบัติ ค านึงถึงการพัฒนาบุคลากร (อธ. 
7.1.2.3 และ 7.1.2.4) และนักศึกษา (อธ. 7.1.2.5) ให้มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
จัดให้มีการถ่ายทอดแผนโดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารและอาจารย์ประจ าหลักสูตร
เป็นประจ าทุกเดือน (อธ. 7.1.2.6) และประชุมนักศึกษาใหม่และปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ก่อน 
ฝึกงาน (อธ. 7.1.2.7) 
                      3.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการก ากับติตามผลการน า
แผนปฏิ บัติการไปสู่การปฏิบัติ 2 ทาง คือ 1) การประชุมเพื่อชี้แจงปรึกษาหารือและรายงานผล
การปฏบัติงาน เป็นประจ าทุกเดือน (อธ.7.1.3.1) และ 2) การไต่ถามอย่างไม่เป็นทางการ  
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                    4. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ แต่งตั้งอาจารญ์
วิลาสินี พลอยเลื่อมแสง เป็นรองประธานหลักสูตรเพื่อช่วยบริหารงานวิชาการ เช่นการจัดรายวิชา
เรียนให้แก่นักศึกษาในและนอกหลักสูตร นอกจากน้ี ก าหนดการด าเนินงานโครงการ และงาน
ประจ าเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหลักสูตร 3 ลักษณะ ดังนี้คือ 1) งานโครงการให้มี
อาจารย์ผู้รับผิดชอบอย่ างน้อย 2 คนเพื่อเรียนู้กระบวนการท างานร่วมกัน 2) งานประจ า เช่นงาน
วิชาการ   งานพัฒนานักศึกษา งานวิจัย (อธ . 7.1.4.1) เป็นต้น ก าหนดให้มีหัวหน้างานและ
กรรมการอย่างน้อย 1 คน (อธ.7.1.4.2) และ 3) การมีส่วนร่วมในการเขียนรายงานและ แผน
บริหารความเสี่ยงในการเขียนรายงานป ระกันคุณภาพ (SAR) ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่
รับผิดชอบ (อธ.7.1.4.3) 

5. ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  จัดให้มีการประชุมเพื่อ
ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ผ่านการประชุมของหลักสูตรเช่นการวิจัยในชั้นเรียน (อธ .
7.1.5.1) การส่งอาจารรย์เข้าร่วมประชุ มสัมมนาของสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ Thai TESOL 
International Conference (อธ.7.5.2) และการน าเสนอผลการวิจัยในต่างประเทศ (อธ.7.1.5.3) 

6.  คณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจบริหารหลักสูตรด้วยหลัก     
ธรรมาภิบาล สอดหล้องกับสมรรถนะของหลักสูตร ฯ โดยค านึงถึงผลประโยชน์ 3 ประการ ได้แก่ 1) 
ผลประโยชน์ของนักศึกษาในการพัฒนาการศึกษารวมทั้งความสามารถในการน าความรู้ไป
ประกอบอาชีพได้ (อธ.7.1.6.1)  2) ผลประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพของบุคลากรในหลักสูตร 
(อธ.7.1.6.2)  และ 3) ผู้ประกอบการที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการใช้บัณฑิตของหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (อธ.7.1.6.3)   

       7.  สภามหาวิทยาลัยมีการก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร โดย
คณบดี ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ว่าด้วยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ .ศ.2548 (อธ.7.1.7.1) นอกจากน้ีบุคลากรในหลั กสูตรต้อง
ได้รับการประเมินตามแบบฟอร์มของคณะฯ และแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย (ป.-มสด1, 2, และ 
3) 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
7.1 ข้อ 7 ข้อ 5 

 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
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ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการ
ด าเนินงานปี
การศึกษา 

2552 

เป้าหมายปี
การศึกษา 

2553 

ผลการ
ด าเนินงาน ปี
การศึกษา 

2553 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

7.1 ข้อ - 4 7 บรรลุ 
 
เสริมจุดแข็ง 

การเสริมจุดแข็งของการบริหารและการจัดการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มี 2 ประการ
คือ 1) กระตุ้นให้บุคลากรท าวิจัยในชั้นเรียน และ 2) จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนา
ทักษะในการเป็นบ ณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นท่ีต้องการขอสถานประกอบการ 
 
 
จุดควรปรับปรุง 

จุดที่ควรปรับปรุงของการบริหารและการจัดการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คือการเพิ่ม
บุคลากรที่มีต าแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น  
 
อธ. 7.1.1.1 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
อธ. 7.1.1.2 รวมข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต พ.ศ. 2550 
อธ. 7.1.1.3 รายงานผลการประเมินตนเองหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปีการศึกษา 2553 
อธ. 7.1.2.1 อ้างถึง อธ.1.1.1.4 มาตรฐานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปีการศึกษา 2553 
อธ. 7.1.2.2 อ้างถึง อธ.1.1.3 แผนปฏิบัติราชการหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2553 
อธ. 7.1.2.3 เอกสารการน าเสนอผลงานวิจัยของผศ.ดร.กาญจนา ชาตตระกูล และ   อาจารย์

ขจีนุช เชาวนปรีชา ณ KOTESOL ประเทศเกาหลี รวามทั้งเอกสารการน าเสนอ
ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.กาญจนา ชาตตระกูล อาจารย์ขจีนุช เชาวนปรีชา อาจารย์
กนกวรรณ     กุลสุทธิ์  และดร.สรพล จิระสวัสด์ิ ณ Thailand TESOL จ.เชียงใหม่ 

อธ. 7.1.2.4 บันทึกการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคม Thailand TESOL 
อธ. 7.1.2.5 ภาพโครงการพัฒนาสมรรถนะของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ กิจกรรม

ท่ี 1  
อธ. 7.1.2.6 บันทึกการประชุมประจ าเดือนของหลักสูตร 
อธ. 7.1.2.7 ภาพการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 
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อธ 7.1.3.1 อ้างถึง อธ. 7.2.6 บันทึกการประชุมประจ าเดือนของหลักสูตร 
อธ.7.1.4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยของหลักสูตร 
อธ.7.1.4.2 โครงสร้างการบริหารงานของหลักสูตร อ้างถึง อธ .1.1.1.4 มาตรฐานหลักสูตร

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ปีการศึกษา 2553 
อธ.7.1.4.3 รายชื่อผู้รับผิดชอบองค์ประกอบและตัวชี้วัดการเขียนรานประกันคุณภาพ 
อธ. 7.1.5.1 ภาพการประชุมโครงการพัฒนาหลักสูตร ปี 2555 เมื่อ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 

2555 ณ จ.ก าแพงเพชร 

อธ. 7.1.5.2 Conference Book:  The 31 Annual Thailand TESOL International 
Conference: Transforming the language classroom: Meeting the needs of 
the globalised world , January 21-22, 2011 ณ The Empress Hotel จ.
เชียงใหม่ 

อธ. 7.1.5.3 Conference Book: 2010 PAC-KOTESOL, The Pan-Asia Conference Korea 
TESOL Intl. conference XVIII: Advancing ELT in the Global Context Oct. 
16-17,2010 ณ Sookmyung Women’s University Seoul, เกาหลี 

อธ. 7.1.6.1 รายงานผลการฝึกประสบการณ์นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2/2553 

อธ. 7.1.6.2 อ้างถึง อธ. 7.1.5.2 และ 7.1.5.3 

อธ. 7.1.6.3 Email รายงานการฝึกงานประจ าสัปดาห์ของนักศึกษาฝึกงานภาคเรียนที่ 2/2553 

อธ.7.1.7.1 อ้างถึง มนส. 30-7.1 

 
 
 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2     : การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  : กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  มาตรฐานการอุดมศึกษาข้อที่ 3 ก าหนดให้สถาบันมีการสร้าง
และพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้  ซึ่งต้องมีการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่สถาบัน
แห่งการเรียนรู้  โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล
หรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในสถาบันสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนา
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ตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้สถาบันอุดมศึกษามี
ความสามารถในเชิงแ ข่งขันสูงสุด  กระบวนการในการบริหารจัดการความรู้ในสถาบัน 
ประกอบด้วย การระบุความรู้  การคัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู้ การเข้าถึงข้อมูล  และ
การแลกเปลี่ยนความรู้ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน การสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ภายในสถาบัน การก าหนดแนววิธีปฏิบั ติงาน ตลอดจนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันให้ดียิ่งขึ้น 
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับ
แผน 
กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  

2. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1  

3. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ มีประสบการณ์ตรง 
(Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่
ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

4. มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) 

5. มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษา
ที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

 
เกณฑ์การประเมิน   

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2   ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 5 ข้อ 
 
 
 
ผลการด าเนินการ 
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 ในปีการศึกษา 2553 (มิถุนายน 2553 –พฤษภาคม 2554) ว่าด้วยตัวบ่งชี้ที่ 7.2 หลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มีผลการด าเนินงานผ่าน 3 ข้อ ในระดับ 3 คะแนน ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ . 
คือ 

1.  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ ตามเกณฑ์ที่ก าหนดในสมรรถนะของอาจารย์ประจ าหลักสูตรจ านวน 5 สมรรถนะๆ 
ละ 5 ระดับ (อธ. 7.2.1.1) ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย และจัดให้มีโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเป็นประจ าทุก
ปี (อธ. 7.2.1.2) 

2. หลักสูตรภาษา อังกฤษธุรกิจก าหนดให้อาจารย์ในหลักสูตรพัฒนาความรู้และ
ทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจน โดยก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนา
นักศึกษาในแต่ละชั้นปี (อธ. 7.2.2.1) และแผนพัฒนาตนเอง (อธ. 7.2.2.2) นอกจากน้ีสนับสนุนให้
บุคลากรบูรณาการผลจากการเรียนการสอนวิชาค่ ายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะไปสู่การท า
วิจัยและการบริการวิชาการสู่ชุมชน (อธ. 7.2.2.3) 
                  3.  หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น ความรู้
ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรในหลักสูตร 2 ลักษณะ คือ 1) จัดประชุมเพื่อให้ความรู้
แก่อาจารย์ในหลักสูตรเรื่องการท าวิจัยในชั้นเรียน (อธ. 7.2.3.1) รวมทั้งการเผยแพร่และส่งข่าวสาร
ที่ได้รับการอบรมหรือพบทางจดหมาย อีเลคโทรนิค (อธ. 7.2.3.2 และ 7.2.3.3) 

                   
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
7.2 ข้อ 3 ข้อ 3 

 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 
 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการ
ด าเนินงานปี
การศึกษา 

2552 

เป้าหมายปี
การศึกษา 

2553 

ผลการ
ด าเนินงาน ปี
การศึกษา 

2553 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

7.2 ข้อ - 3 คะแนน 3 คะแนน บรรลุ 
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เสริมจุดแข็ง 

การเสริมจุดแข็งของการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มี 2 
ประการคือ 1) มีการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านการประชุมประจ าเดือน และ 2) ใช้
จดหมายอีเลคโทรนิคส่งข้อมูลข่าวสารเป็นสื่อในการจัดการความรู้ 
 
จุดควรปรับปรุง 

จุดที่ควรปรับปรุงของอีเลคโทรนิคหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คือควรมีมีการรวบรวม
ความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร รวมทั้งมีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
รายการหลักฐาน 
อธ. 7.2.1.1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2550) ภาคผนวก ข. 
อธ. 7.2.1.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและรายงานการน าเสนอผลงาน ณ การ

ประชุมสัมมนาครูสอนภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ International Thailand 
TESOL ครั้งที่ 31 ที่ จังหวัดเชียงใหม่ 

อธ. 7.2.2.1 แผนพัฒนานักศึกษา 
อธ. 7.2.2.2 แผนพัฒนาตนเอง 
อธ. 7.2.2.3 อ้างถึง อธ.4.1.4.2 สัญญาการรับทุนอุดหนุนวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาการ

ใช้ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประถมศึกษาผ่านกระบวนการค่าย
ภาษาอังกฤษ 

อธ. 7.2.3.1 รายงานการประชุมสัมมนาหลักสูตรเมื่อ 30มีนาคม – 1 เมษายน 2544 ณ วนาลีรี
สอร์ท จ.ก าแพงเพชร 

อธ. 7.2.3.2 จดหมายอีเลคโทรนิคพร้อมรายงานการไปประชุมจัดโดยส านักส่งเสริมฯ ของ
มหาวิทยาลัย ที่จ.ชลบุรีเมื่อเดือนมีนาคม ของอ.สุดารัตน์ เจตน์ปัญจภัค และอ.
มานะ โตสัจจวงษ์ 

อธ. 7.2.3.3 จดหมายอีเลคโทรนิคพร้อมบทความจากหนังสือพิมพ์ Post Today เรื่อง”
การศึกษาไทยตกต่ าสุด: ปลุกมหาวิทยาลัยปรับตัวปฏิรูป”เมื่อ 27 เมษายน 2554 
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.3   : ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้    :  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้   : สถาบันควรมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจที่สอดรับกับนโยบายและการวางแผนระดับสถาบัน เพื่อให้เป็นระบบที่สมบูรณ์
สามารถเชื่อมโยงกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก เป็นระบบที่ใช้งานได้ทั้งเพื่อ
การบริหาร การวางแผน และการตัดสินใจของผู้ บริหารทุกระดับ  เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทุก
ด้านของบุคลากร เพื่อการติดตามตรวจสอบและประเมินการด าเนินงาน ตลอดจนเพื่อการปรับปรุง
และพัฒนาสถาบัน ทั้งนี้  ระบบดังกล่าวต้องมีความสะดวกในการใช้งานโดยประเมินจากความพึง
พอใจของผู้ใช้  
 
เกณฑ์มาตรฐาน   

1. มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 
2. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดย

อย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และ
สามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 

3. มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
4. มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบ

สารสนเทศ 
5. มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่

ก าหนด  
 
เกณฑ์การประเมิน     

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

5 ข้อ 
 

 ในปีการศึกษา / ปีงบประมาณ 2553 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีผลการด าเนินงาน ( 
มิถุนายน 2553 –พฤษภาคม 2554) ว่าด้วยตัวบ่งชี้ที่ 7.3 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีผลการ
ด าเนินงานผ่าน 1 ข้อ ในระดับ 1คะแนน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ . คือ หลักสูตรมีมีระบบ
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สารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของหลักสูตร โดยครอบคลุมการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ใน การด าเนินงาน
ประกันคุณภาพ โดยผ่านเว็บไซต์ของหลักสูตร เว็บไซต์ของคณะมนุษย์ศาสตร์และเว็บไซต์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตามหลักฐานเลขที่ อธ.7.3.1.1, 7.3.1.2, และ 7.3.1.3 

 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
7.3 ข้อ 1 1 

 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการ
ด าเนินงานปี
การศึกษา 

2552 

เป้าหมายปี
การศึกษา 

2553 

ผลการ
ด าเนินงาน ปี
การศึกษา 

2553 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

7.3 ข้อ - 4 คะแนน 1 คะแนน ไม่บรรลุ 
 
 
เสริมจุดแข็ง 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ควรพัฒนา เวบไซต์ให้สามารถเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการ
บริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน และเป็นแหล่งค้นคว้าของทั้งหน่วยงานภายใน
และภายนอก 

 
จุดควรปรับปรุง 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ควรมีการจัดการเรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การตัดสินใจตามพันธกิจของสถาบัน โดยอย่ างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ มีการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ รวมทั้งมีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้ระบบสารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ   และ มีการส่ งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของ
หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องตามที่ก าหนด  
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รายการหลักฐาน 
 
รหัสหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
อธ.7.3.1.1 เว็บไซต์ของหลักสูตร http://businessenglish.dusit.ac.th 
อธ.7.3.1.2 เว็บไซต์ของคณะมนุษย์ศาสตร์ http://human.dusit.ac.th  
อธ.7.3.1.3 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต www.dusit.ac.th  

 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4    : ระบบบริหารความเสี่ยง 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้  :  กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้  :   เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษามีระบบบริหารความเสี่ยง โดยการ
บริหารและควบคุมปัจจัย  กิจกรรม  และกระบวนการด าเนินงานที่อาจเป็นมูลเหตุของความ
เสียหาย (ทั้งในรูปของตัวเงิน หรือไม่ใช่ตัวเงิน เช่น ชื่อเสียง และการฟ้องร้องจากการไม่ปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล หรือความคุ้มค่า ) เพื่อให้ระดับความเสี่ยง 
และขนาดของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่ยอมรับและควบคุมได้  โดย
ค านึงถึงการเรียนรู้วิธีการป้องกันจากการคาดการณ์ปัญหาล่วง หน้าและโอกาสในการเกิด  เพื่อ
ป้องกันหรือบรรเทาความรุนแรงของปัญหา  รวมทั้งการมีแผนส ารองต่อภาวะฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจ
ว่าระบบงานต่าง ๆ มีความพร้อมใช้งาน  มีการปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงเพื่อการบรรลุเป้าหมายของสถาบันตามยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์เป็นส าคัญ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน    

1. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็นคณะกรรมการหรือคณะท างาน  

2. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 3 
ด้าน ตามบริบทของสถาบัน จากตัวอย่างต่อไปนี้  

- ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อาคารสถานที่)   

- ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์  หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
- ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 

http://businessenglish.dusit.ac.th/
http://human.dusit.ac.th/
http://www.dusit.ac.th/
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- ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  เช่น ความเสี่ยงข องกระบวนการบริหาร
หลักสูตร การบริหารงานวิจัย  ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 

- ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร     

- ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
3. มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้

จากการวิเคราะห์ในข้อ 2   
4. มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตาม

แผน   
5. มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภา

สถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
6. มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรั บแผน

หรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   
 
หมายเหตุ  

คะแนนการประเมินจะเท่ากับ 0 หากพบว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงขึ้นภายในสถาบันในรอบ
ปีการประเมิน  ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความปลอดภัยของนักศึกษา  คณาจารย์ บุคลากร หรือ
ต่อชื่อเสียงภาพลักษณ์  หรือต่อความมั่นคงทางการเงินของสถาบัน  อันเนื่องมาจากความบกพร่อง
ของสถาบันในการควบคุม  หรือจัดการกับความเสี่ยง  หรือปัจจัยเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ
โดยมีหลักฐานประกอบที่ชัดเจน 

ตัวอย่างความเสี่ยงร้ายแรงที่ให้ผลประเมินเป็นศูนย์ (0) คะแนน เช่น 
1. มีการเสียชีวิตและถูกท าร้ายร่างกายหรือจิตใจอย่างรุนแรงของนักศึกษา  คณาจารย์

บุคลากรภายในสถาบัน  ทั้งๆ ที่อยู่ในวิสัยที่สถาบันสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบในเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้นได้  แต่ไม่พบแผนการจัดการความเสี่ยงหรือไม่พบความพยายามของสถาบันในการระงับ
เหตุการณ์ดังกล่าว 

2. สถาบันหรือหน่วยงานเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือมีภาพลักษณ์ที่ไม่ดี  อันเนื่องมาจากปัจจัย
ต่างๆ เช่น คณาจารย ์นักวิจัยหรือบุคลากรขาดจริยธรรม  จรรยาบรรณการไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
หรือกฎกระทรวง และเกิดเป็นข่าวปรากฏให้เห็นตามสื่อต่าง เช่น หนังสือพิมพ์ ข่าว online เปน็ต้น 

3. สถาบันหรือหน่วยงานขาดสภาพคล่องในด้านการเงินจนท าให้ต้องปิดหลักสูตรหรือไม่
สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาได้ส่งผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันที่เรียนอยู่อย่างรุนแรง 
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เกณฑ์การประเมิน     
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 

มีการด าเนินการ 
1 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
2 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
  3 หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5 ข้อ 

มีการด าเนินการ  
6 ข้อ 

 
ในปีการศึกษา / ปีงบประมาณ 2553 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีผลการด าเนินงาน ( 

มิถุนายน 2553 –พฤษภาคม 2554) ว่าด้วยตัวบ่งชี้ที่ 7.4 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีผลการ
ด าเนินงานผ่าน 2 ข้อ ในระดับ 1คะแนน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน สกอ . คือ   มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรท าหน้าที่บริหารความเสี่ยง ตามหลักฐานเลขที่ อธ .7.4.1 ตลอดจน
มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงต่อการด าเนินงานของหลักสูตร ตามหลักฐานเลขที่ อธ.7.4.2 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
7.4 ข้อ 2 ข้อ 2 คะแนน 

 
ผลการประเมินเทียบกับเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการ
ด าเนินงานปี
การศึกษา 

2552 

เป้าหมายปี
การศึกษา 

2553 

ผลการ
ด าเนินงาน ปี
การศึกษา 

2553 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

7.4 ข้อ - 4 คะแนน 2คะแนน ไม่บรรลุ 
 
เสริมจุดแข็ง 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการประชุมเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยง แต่ขาดการเขียนแผน
บริหารความเสี่ยงในแต่ละโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร 
 
จุดควรปรับปรุง 
 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ควรมีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและ
จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 และมีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับ
ความเสี่ยงสูง และด าเนินการตามแผน   รวมทั้งติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน 
และรายงานต่อสภาส ถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง และน าผลการประเมิน และ



89 

 

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และ คณะฯ ไปใช้ในการปรับแผนหรือวิเคราะห์
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป   
 
รายการหลักฐาน 
รหัสหลักฐาน รายชื่อหลักฐาน 
อธ.7.4.1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
อธ.7.4.2 ผลวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการด าเนินงานของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  

 



องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 
หลักการ 

ระบบและกลไกในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่แสดงถึงศักยภาพกา ร
พัฒนาคุณภาพของสถาบันอุดมศึกษา โดยต้องครอบคลุมทั้งปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต  ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดขึ้น สถาบันอุดมศึกษาจะต้องพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณ ภาพการศึกษาภายในอย่าง
ต่อเนื่อง และมีกระบวนการจัดการความรู้ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะของสถาบัน 

 
มาตรฐานและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

2. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551-2565) ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา 

3. กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
4. มาตรฐานการศึกษาของชาติ  พ.ศ. 2547 ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
5. มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2549 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
6. มาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
7. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา แห่งชาติ  พ.ศ. 2552  (Thai Qualification 

Framework for Higher Education) (TQF: HEd.) ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
8. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ .ศ. 2548  ส านักงา นคณะกรรมการ การ

อุดมศึกษา 
9. มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดับอุดมศึกษา รอบสาม  พ.ศ. 2553 ส านักงาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) 
 

ตัวบ่งชี ้         จ านวน 1 ตัวบง่ชี้   
9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1         ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 
ชนิดของตัวบ่งชี้ :   กระบวนการ 
 
ค าอธิบายตัวบ่งชี้ :  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในเป็นภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งสถาบันต้องสร้างระบบ
และกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการด าเนินงานของสถาบันให้เป็นไปตามนโยบาย 
เป้าประสงค์ และระดับคุณภาพตามมาตรฐานท่ีก าหนดโดยสถาบันและหน่วยงานต้นสังกัด ตลอดจนหน่วยงา น



 

ที่เกี่ยวข้องมีการวัดผลส าเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รวมทั้งการรายงานผลการประกัน
คุณภาพตอหนวยงานท่ีเกี่ ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน มีการประเมินและปรับปรุงอย างตอเนื่อง และมี
นวัตกรรมที่เป นแบบอย างที่ดี การประกันคุณภาพการศึกษาภายในถือเป็นส่วนหนึ่ งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาที่ต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการสร างจิตส านึกให เห็นวาเปนความรับผิดชอบร วมกันของทุก
คนในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท้ังนี้เพื่อเปนหลักประกันแกสาธารณชนใหมั่นใจไดวาสถาบันสามารถสราง
ผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ  
 
เกณฑ์มาตรฐาน : 
 1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและ
พัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชาหรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 2. มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
คณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน  
 3. มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 
 4. มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน ประกอบด วย 1) การควบคุม 
ติดตามการด าเนินงาน และประเมินคุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปที่เปนรายงานประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามก าหนดเวลา โดยเปนรายงานที่มีขอมูลครบถวน
ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การน าผลการประเมิน
คุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน  
 5. มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา
ผลการด าเนินงานของตัวบ่งชี้ตามแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
 6. มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในครบทั้ง 9 องคประกอบ
คุณภาพ  
 7. มีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผู ใชบัณฑิต 
และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน  
 8. มีเครือขายการแลกเปล่ียนเรียนรูดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางสถาบัน  และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 
 9. มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพั ฒนาขึ้น และเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่นน าไปใช้ประโยชน์  
 
เกณฑ์การประเมิน     

คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

 4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 หรือ 8 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

 9 ข้อ 
 
 
 



 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2553 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีการด าเนินงาน 7 ข้อตามเกณฑ์มาตรฐานส านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา คือ 
1. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสม และ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน โดยได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยใช้องค์ประกอบและมาตรฐานอ้างอิงจากส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ .)  
ส านักงานรับรองมาตรฐานการศึกษาและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ .) และเกณฑ์มาตรฐานท่ี
มหาวิทยาลัยพัฒนาขึ้นเอง ท้ังนี้ เพื่อให้การด าเนินงานเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตรภาษาอังกฤษ ธุรกิจ
จึงได้มีการก าหนดผู้รับผิดชอบงานด้านการประกันคุณภาพ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ในระดับหลักสูตร (อธ 9.1.1.1)  และแจกจ่ายคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553-2555 
(อธ 9.1.1.2) เพื่อใช้เ ป็นแนวทางในการด าเนินงาน และรองรับการตรวจประเมินประจ าปีให้กับบุคคลากรใน
หลักสูตร 
 2. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ธุรกิจมีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุดของสถาบัน   โดยได้วางระบบและกลไก
การประกันคุณภาพภายในของหลักสูตร (อธ 9.1.2.1) และปฏิบัติตามวิสัยทัศน์และนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ก าหนดโดยคณะมนุษยศาสตร์ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2552 (อธ  
9.1.2.2) และคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2553-2555 (อธ 9.1.2.3) รวมทั้งมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร (อธ 9.1.2.4) และในระดับคณะฯ ที่มีบุคลากร
ของหลักสูตรเป็นหน่ึงในคณะกรรมการ (อธ 9.1.2.5)  

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจมีการสนับสนุนตัวบ่งชี้การด าเนินงานตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
ในแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย (อธ 9.1.3.1)) ตามตัวบ่งชี้การยกระดับมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนด้าน
สังคมศาสตร์  และตัวบ่งชี้การพัฒนาสู่สากล  โดยมีการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างศักยภาพทางวิชาการท่ี
ทันสมัยควบคู่กับการสร้างบุคลิกที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะในเรื่องความเป็น ผู้มีคุณธรรมน าความรู้ มีจริยธรรม มี
บุคลิกภาพที่ดี มีภาวะผู้น า มีวินัย มัน้ าใจ กล้าแสดงออก ซื่อสัตย์ มีจิตใจบริการ มีความช านาญในหน้าที่ที่
เหมาะสมกับวิชาชีพ รู้ทันการเปล่ียนแปลง สามารถด าเนินชีวิตภายใต้เศรษฐกิจพอเพียง 
 4. หลักสูตรภาษาอังกฤษ ธุรกิจมีการด าเนินงานด้านการประกั นคุณภาพการศึกษาภายในท่ีครบถ้วน  
ทั้งการควบคุม การติดตามการด าเนินงาน  และการประเมินคุณภาพ โดยก าหนดค่าเป้าหมายตามตัวบ่งชี้การ
ประกันคุณภาพ จัดให้มีการจัดท ารายงานผลการติดตามการประกันคุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2552 (อธ 
9.1.4.1) รายงานการวิพากษ์ SAR ประจ า ปีการศึกษา 2552 (อธ 9.1.4.2) และรายงานการประเมินตนเอง 
ประจ าปีการศึกษา 2552 (อธ 9.1.4.3) ที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนด  
และมีการน าผลการประเมินคุณภาพ (อธ 9.1.4.4) ไปท าแผนปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตร (อธ 9.1.4.5) 
 5. หลักสูตรภาษ าอังกฤษธุรกิจน าเสนอผลการประเมินไปรายงานต่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ
ของคณะ จากนั้นผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์น าผลจากการตรวจประเมินคุณภาพ มาตรการ และ
แผนพัฒนาคุณภาพในแต่ละปี ไปวิเคราะห์และด าเนินการหรือประสานงานกับคณะกรรมการการประกัน
คุณภาพของหลักสูตรอื่น ห รือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาปรับปรุงการด าเนินงานในส่วนที่รับผิดชอบ
โดยตรงหรือร่วมรับผิดชอบ และเพื่อแลกเปล่ียนผลจากการด าเนินการ ปัญหาที่พบและแนวคิดในการท่ีจะใช้มา



 

ปรับปรุงการด าเนินงานของหลักสูตรต่อไป โดยได้จัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพของหลักสูตรประจ าปีงบประ มาณ 
2554 (อธ 9.1.5.1) เพื่อมีเป้าหมายให้ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ของสถาบันมีการพัฒนาขึ้น
จากปีก่อนหน้าทุกตัวบ่งชี้  
 6. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ  ได้จัดท า เว็บไซต์ 
www.businessenglish.dusit.ac.th ที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกันท้ังระดับบุคคล  
ภาควิชา คณะ และสถาบัน (อธ 9.1.6.1)  
 7. หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ส่งเสริมให้ ผูมีส วนได สวนเสียมี สวนร วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษา ผูใชบัณฑิต และผูใชบริการตามพันธกิจของสถาบัน ได้แก่ การให้นักศึกษาไดเข้า
มามีสวนรวมในการประกันคุณภาพ  โดยการประเมินการสอนของอาจารย์  (อธ 9.1.7.1) และการน าผลการ
ประเมินการฝกประสบการณวิชาชีพของผู้ใช บัณฑิต มาใช ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของ
หลักสูตร (อธ 9.1.7.2) 
 
ผลการประเมินเทียบกับเกณฑ์ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน ระดับคะแนน 
9.1 ข้อ 7 ข้อ 4 คะแนน 

 
ผลการประเมินเทียบเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ตัวบ่งชี้ หน่วยวัด ผลการ
ด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2552 

เป้าหมาย ปี
การศึกษา 

2553 

ผลการ
ด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 

2553 

การบรรลุ
เป้าหมาย 

9.1 ข้อ  6 ข้อ 7 ข้อ บรรลุ 
 
เสริมจุดแข็ง 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการการประกันคุณภาพ เพื่อด าเนินการการประกัน
คุณภาพการศึกษาของหลักสูตรฯ มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ  โดยในการ
ประชุมจะมีการติดตามผล มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้ และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับมาตรฐานการอุดมศึกษา มี
การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินคุณภาพด้านการประกันคุณภาพ น าผลการประกันคุณภาพมาพั ฒนาปรับปรุงการ
ด าเนินงาน และมีระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เว็บไซต์ www.businessenglish.dusit.ac.th ที่สนับสนุนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและใช้ร่วมกันท้ังระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 
 
จุดควรปรับปรุง 

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจควรสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพระหว่างสถาบัน ทั้งในส่วนของระดับ
สถาบันหรือคณะวิชา และในส่ วนท่ีเกี่ยวกับกิจกรรมนักศึกษา และอื่นๆ รวมทั้งติดตาม ประเมินผลการสร้าง
เครือข่าย เพื่อน าไปสู่การพัฒนาการท างานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง  นอกจากนี้ควร มีการวิจัย ด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา และเผยแพร่แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นวิธีปฏิบัติที่ดีให้กับสาธารณชน  และ
ให้หน่วยงานอื่นน าไปใช้ประโยชน์ 

http://www.businessenglish.dusit.ac.th/
http://www.businessenglish.dusit.ac.th/
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