
1 
 

การรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

Bachelor of Education Program in English 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

คณะครุศาสตร มหาวทิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ประจําปการศึกษา 2557  วันที่รายงาน  22 กรกฎาคม  2558 

 

หมวดที ่1 
ขอมูลทั่วไป 

 
รหัสหลักสูตร....554101201123............................................... 
 
อาจารยประจําหลักสูตร  

มคอ. 2 ปจจุบัน 
หมายเหตุ 

(ระบุครั้งที่/วันที่ผาน
สภามหาวิทยาลัย) 

1. ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด 1. นางสาวศิริกาญจนา  ใบคํา ผานการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่  
7/2558  วันที่ 16 
กรกฎาคม  2558 

2. นางสายฝน ทรงเสี่ยงไชย 2. นางสายฝน ทรงเสี่ยงไชย 
3. นางสาวพัฐฬภรณ พรชุติ 3. นางสาวกมลวรรณ  จรูญศรี 
4. นางสาวสายสุนีย   อุลิศ 4. นางสาวสายสุนีย   อุลิศ 
5. นายธนวุฒิ  แกวนุช 5. นายเฉลิมทรัพย  กรัณยจักรวุฒิ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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แบบรายงาน จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ตามที่เสนอใน มคอ. 2) 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ

การศึกษา) 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
อายุงาน 

สถาบัน ปที่สําเร็จ 

1 ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด ผูชวยศาสตราจารย ศษ.ด. 
ศษ.ม. 
ศศ.บ. 

หลักสูตรและการสอน 
การประถมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ-บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน 

2545 
2537 
2524 

10 ป 

2 นางสายฝน ทรงเสี่ยงไชย - ศศ.ม. 
 

ศศ.บ 

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2544 
 

2528 

4 ป 

3 นางสาวพัฐฬภรณ  พรชุติ - ค.ม. 
 

ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ 
 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา 
มหาวิทยาลัยสยาม 

2550 
2541 

7 ป 

4 นางสาวสายสุนีย   อุลิศ - ศษ.ม. 

 

ศษ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2548 
 

2541 

6 ป 

5 นายธนวุฒิ  แกวนุช - ค.ม. 

ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษ 
 
ธุรกิจศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

2553 
2544 

3 ป 
ลาออก 
ต.ค.57 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณ

ภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณ
ฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณ
ะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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แบบรายงาน จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร (ปจจุบัน-กรณีมีการเปลี่ยนแปลงจาก มคอ. 2) 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนงทางวิชาการ 
คุณวุฒิ (ทุกระดับ

การศึกษา) 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 

อายุงาน 

หมายเหตุ 
(ระบุครั้งที่/ 
วันที่ผานสภา
มหาวิทยาลัย) 

สถาบัน ปที่สําเร็จ 

1 นางสาวศริิกาญจนา  ใบคํา - ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัขอนแกน 
มหาวิทยาลยัขอนแกน 

2549 
2543 

3 ป อยูระหวาง
สภา

มหาวิทยาลยั
อนุมัต ิ

2 นางสายฝน ทรงเสี่ยงไชย - ศศ.ม. 
 
 

ศศ.บ 

การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศ  
 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

2544 
 
 

2528 

4 ป  

3 นางสาวกมลวรรณ  จรูญศรี - ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยับูรพา 

2554 
2552 

2 ป  

4 นางสาวสายสุนีย   อุลิศ - ศษ.ม. 

 

ศษ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศ 
 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2548 
 

2541 

6 ป  

5 นายเฉลิมทรัพย  กรัณยจักรวุฒิ - ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลกรุงเทพ 

2556 
2551 

9 เดือน  

3 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณ

ภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณ
ฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณ
ะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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อาจารยผูสอน   
1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด 
2.  อาจารยสายฝน  ทรงเสี่ยงไชย 
3.  อาจารยวาป  คงอินทร 
4.  อาจารยสายสุนีย  อุลิศ 
5.  อาจารยศิริกาญจนา  ใบคํา 
6.  อาจารยกมลวรรณ  จรูญศรี 
7.  อาจารยเฉลิมทรัพย  กรัณยจักรวุฒิ 
8.  อาจารยเอษณ  ยามาลี 
9.  อาจารยอธิษฐาน  ศรีลานุช 
10.  Mr.Mario Mariano Kalingag Jr. 
11. Mr.Elijah Mangat Juarez 
12. Mr.Jesse De La Cruz 
13. Mr.Toby Marcello Carlos 
14. ดร.เกรียงไกร  วัฒนาสวัสดิ ์
15. ดร.อิสระ  ชูศร ี
16. อาจารยจารึก  ราชสมบัติ 
17. อาจารยยศศิริ  ยศธร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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แบบรายงาน จํานวนอาจารยผูสอน (เปนอาจารยประจําในมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ประจําปการศึกษา 2557) 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (ทุก

ระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
อายุงาน 

สถาบัน ปที่สําเร็จ 

1.  ผศ.ดร.อารีวรรณ เอี่ยมสะอาด ผูชวยศาสตราจารย ศษ.ด. 
ศษ.ม. 
ศศ.บ. 

หลักสูตรและการสอน 
การประถมศึกษา 
ภาษาอังกฤษ-บริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
บางแสน 

2545 
2537 
2524 

10 ป 

2.  นางสายฝน ทรงเสี่ยงไชย - ศศ.ม. 
 

ศศ.บ 

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ  
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

2544 
 

2528 

4 ป 

3.  อาจารยวาป  คงอินทร - ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาศาสตรเพื่อการสื่อสาร 
ภาษาฝรั่งเศส 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 

2549 
2544 

4 ป 

4.  นางสาวสายสุนีย   อุลิศ - ศษ.ม. 

 

ศษ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 
 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2548 
 

2541 

6 ป 

5.  นางสาวศิริกาญจนา  ใบคํา - ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยขอนแกน 
มหาวิทยาลัยขอนแกน 

2549 
2543 

3 ป 

6.  นางสาวกมลวรรณ  จรูญศรี - ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยับูรพา 

2554 
2552 

2 ป 

7.  นายเฉลิมทรัพย กรัณยจักรวุฒิ - ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาตางประเทศ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
กรุงเทพ 

2556 
2551 

9 เดือน 

5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณ

ภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณ
ฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณ
ะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (ทุก

ระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา 
อายุงาน 

สถาบัน ปที่สําเร็จ 

8.  นายเอษณ  ยามาลี - ค.ม. 
B.B.C 

การสอนภาษาอังกฤษ 
Bachelor of business and 
Commerce(Management) 

มรภ.บานสมเด็จเจาพระยา 
Monash University, 
Australia 

2556 
2552 

3 ป 

9.  นางสาวอธิษฐาน  ศรีลานุช - ค.บ ภาษาอังกฤษ มรภ.บานสมเด็จเจาพระยา 2553 4 ป 

10.  Mr.Mario Mariano Kalingag 
Jr. 

- M.A.  
 

B.S. 
 

Education for Educational 
Leadership  
Computer Education 

University Of Perpetual 
Help System, the 
Philippines 
University Of Perpetual 
Help System, the 
Philippines 

2007 
 
 

2000 

3 ป 

11.  Mr.Elijah Mangat Juarez - M.A. 
 
 

B.S. 

Leadership 
 
 
Theology 

International Graduate School 
of Leadership Philippines, the 
Philippines 

FEBIAS College, the 
Philippines 

2005 
 
 

1999 

2 ป 

12.  Mr.Jesse De La Cruz - M.A. 
 

B.S. 

Education 
 
Religious Education 

University Doane Baptist 
Bible College 
Southern Leyte State 

1997 
 

1993 

2 ป 

13.  Mr.Toby Marcello Carlos - M.A. 
B.A. 

English Literature  
English Literature 

University Of Hawaii 
University Of Hawaii 

2013 
1998 

2 ป 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณ

ภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณ
ฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณ
ะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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แบบรายงาน จํานวนอาจารยผูสอน (ที่เปนอาจารยพิเศษจากภายนอกมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2557) 

ลําดับ ชื่อ – นามสกุล 
ตําแหนงทาง

วิชาการ 
คุณวุฒิ (ทุก

ระดับการศึกษา) 
สาขาวิชา 

สําเร็จการศึกษา  
สถาบัน ปที่สําเร็จ 

1 นางกมลา  บรรทัดภัณฑ - ศศ.ม. 
 

กศ.บ. 

การสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศ 
ภาษาอังกฤษ 
 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ประสานมิตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
พิษณุโลก 

2540 
 

2524 

 

2 ดร.เกรียงไกร  วัฒนาสวัสดิ ์ - ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตร 
ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยบูรพา 

2552 
2542 
2538 

 

3 ดร.อิสระ  ชูศร ี - ปร.ด. 
ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาศาสตร 
ภาษาศาสตร 
ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

2550 
2545 
2534 

 

4 นายจารึก  ราชสมบัติ - ศศ.ม. 
 

อ.บ. 

ภาษาศาสตรประยุกต 
 
ภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
บางเขน 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

2542 
 

2530 

 

5 นายยศศิริ  ยศธร - ศศ.ม. 
ศศ.บ. 

ภาษาศาสตรประยุกต 
ภาษาอังกฤษและการโรงแรม 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

2556 
2550 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณ

ภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณ
ฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณ
ะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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สถานที่จัดการเรียนการสอน   มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 
ตัวบงชี้ 1.1 การกํากับมาตรฐาน 

เกณฑการประเมิน ผลการดําเนินงาน 
1 จํานวนอาจารยประจําหลักสูตร มีจํานวน  5  คน  โดยประจําหลักสูตรนี้หลักสูตร

เดียวตลอดระยะเวลาของการจัดการศึกษา 
2 คุณสมบัติของอาจารยประจําหลักสูตร มีอาจารยประจําหลักสูตรสําเร็จการศึกษาระดับ

ปริญญาโทตรงสาขาทั้ง  5  คน 
3 คุณสมบัติของอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร - 
4 คุณสมบัติของอาจารยผูสอน - 
5 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

หลักและอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ 
- 

6 คุณสมบัติของอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
รวม (ถามี) 

- 

7 คุณสมบัติของอาจารยผูสอบวิทยานิพนธ   - 
8 การตีพิมพเผยแพรผลงานของผูสําเร็จ

การศึกษา 
- 

9 ภาระงานอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและ
การคนควาอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

- 

10 อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและการคนควา
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามีผลงานวิจัยอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

- 

11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่
กําหนด 

ปรับปรุงตามหลักสูตร 2551  โดยเริ่มพัฒนาในป 
2554  และผานการอนุมัติสภามหาวิทยาลัยในป 
2555  และเริ่มใชหลักสูตรในปการศึกษา 1/2555 

12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตร
และการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาต ิ

สาขาวิชาฯ ไดดําเนินการตามตัวบงชี้ผลการ
ดําเนินงานครบตามขอ 1 – 5 

 
 
 
หมายเหตุ  

1. หลักสูตรระดับปริญญาตรี ประเมินองคประกอบที่ 1 ตามเกณฑการประเมิน ขอ 1 ขอ 2  ขอ 11 
และ ขอ 12  

2. เกณฑการประเมินขอ 4 ขอ 5 ขอ 6 ขอ 7 และขอ 9 กรณีที่คุณสมบัติ/ภาระงาน ของอาจารยประจํา
หลักสูตร อาจารยผูสอน อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก และอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธรวม        
ไมเปนไปตามเกณฑใหระบุการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยดวย 

3. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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แบบรายงาน ตัวบงชี้ 1.1 ขอ 12 การดําเนินงานใหเปนไปตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒ ิ
                 ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ประจําปการศึกษา 2557 

ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผาน ไมผาน 

1. อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มี
สวนรวมในการประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และ
ทบทวนการดําเนินงานหลักสูตร 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  โดยมีอาจารยประจํา
หลักสูตรจํานวน  5  ทาน  เขารวมการประชุมจํานวน 10  ครั้ง  คิดเปนรอยละ  100  
ของอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการวางแผน  ติดตาม
และทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร  ในปการศึกษา 2557     

  

ภอ1 - 1.1 - 01 รายงานจัดการ
ประชุมวางแผน  ตดิตามและ
ทบทวนการดําเนินงานของหลักสตูร
ครุศาสตรบณัฑติ  สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ( 5 ป) พ.ศ.2555   

2. มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่
ส อ ด ค ล อ ง กั บ ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น คุ ณ วุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิ
สาขา/สาขาวิชา (ถามี) 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จัดทําเอกสาร  มคอ.2  ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเสนอตอสภามหาวิทยาลัยและรับทราบโดย  สกอ. 

  

ภอ1 - 1.1 - 02 มคอ.2 

3. มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอยีดของ
ประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 
และ มคอ.4 อยางนอยกอนการเปดสอนในแตละ
ภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  จัดทําเอกสาร มคอ.3  ซึ่งเปนรายละเอียดของรายวิชาทุก
รายวิชากอนการเปดสอนในภาคเรียนที่  1 และ 2  ของปการศึกษา  2557  จํานวน  
21  รายวิชา  ดังนี ้
ภาคเรียนที่  1/2557  ไดแก 

- 1003101  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 

- 1003201  การสอนทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ 1 

- 1003202  ภาษาศาสตรประยุกตสําหรับครูภาษาอังกฤษ 

- 1003203  กลวิธีการแปล 1 

- 1003204  โครงสรางภาษาอังกฤษเพ่ือการสอน 

- 1003209  เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษา 

- 1003301  การสอนทักษะการอานภาษาอังกฤษ 2 

- 1003302  การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2 

- 1003303  ภาษาศาสตรเพื่อการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

  

ภอ1 - 1.1 - 03 มคอ.3  ป
การศึกษา  2557 
ภอ1 - 1.1 - 04 บันทึกสง มคอ. 3 

ปการศึกษา  2557 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณ
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผาน ไมผาน 

- 1003305  การศึกษาเอกเทศ 

- 1003405 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยว 

ภาคเรียนที่  2/2557  ไดแก 
- 1003102  ภาษาศาสตรเบื้องตนสําหรับคร ู

- 1003203  กลวิธีการแปล 2 

- 1003205  การสอนทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ 2 

- 1003206  การสอนทักษะการอานภาษาอังกฤษ 1 

- 1003207  การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1 

- 1003309  วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอน 

- 1003310  การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 

- 1003311  การสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา 

- 1003306  อาเซียนศึกษา 

- 1003312  คายเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ 

4. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา 
และรายงานผลการดําเนินการของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 
ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปด
สอนใหครบทุกรายวิชา 
 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา มคอ.5  ภายใน 30 
วัน หลังสิ้นสุดภาคเรียนที่  1  และ  2  ของปการศึกษา 2557 ครบทุกรายวิชา 

  

ภอ1 - 1.1 - 05 มคอ.5  ป
การศึกษา  2557 

5. จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร 
ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 
ภายใน 60 วัน หลังปการศึกษา  2557 
 

  
ภอ1 - 1.1  - 06 มคอ.7 ป
การศึกษา 2557 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณ

ภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณ
ฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณ
ะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผาน ไมผาน 

 

6. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน มคอ.3 และ 
มคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอยละ 25 ของรายวิชา
ที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

ในปการศึกษา 2557 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปดรายวิชาที่สอนจํานวน  21 รายวิชา  
และมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนดใน 
มคอ.3 จํานวน  5  วิชา  คิดเปนรอยละ  23.81  ของรายวิชาที่เปดสอนทั้งหมดในป
การศึกษา 2557  เนื่องจากสาขาวิชาฯ นับเฉพาะรายวิชาที่ยังไมไดทวนสอบ 

  

ภอ1 - 1.1 - 07 ผลการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิข์องนักศึกษาตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู  ปการศึกษา  
2557 

7. มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธการสอน หรือการประเมินผลการเรียนรู 
จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน 
มคอ.7 ปที่แลว 

ในปการศึกษา 2557  สาขาวิชาภาษาอังกฤษไดมีการประชุม  และมีมติใหอาจารย
ผูสอนจํานวน  11  รายวิชา  พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการสอน 
หรือการประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 
ในปการศึกษา 2556   โดยใหจัดทํารายละเอียดดังกลาวลงใน มคอ.3  ในปการศึกษา 
2557  ซึ่งเปนการปรับเพิ่ม-ลดเนื้อหาของรายวิชาใหเหมาะสมกับคําอธิบายรายวิชาและ
ความตองการ/ความจําเปนของผูเรียน 

  

ภอ1 - 1.1 - 08  มคอ.7 ป
การศึกษา 2556 
ภอ1 - 1.1 - 09  รายงานการ
ประชุมสาขาวิชาฯ 

8. อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศ
หรือคําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

ในปการศึกษา  2557  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเปดรับสมัครอาจารยใหม จํานวน  
1  อัตรา  และมีผูผานการคัดเลือกจํานวน  1  ราย  และมีผูผานการคัดเลือกจํานวน  1  
ราย  ไดแก  นายเฉลิมทรัพย  กรัณยจักรวุฒิ  และสาขาวิชาไดจัดการประชุมแนะแนว
ทางการสอนแกอาจารยใหมกอนเปดภาคเรียน  ปการศึกษา 2557 

  

ภอ1 - 1.1 - 10  โครงการ
เสรมิสรางศักยภาพบุคลากร  และ
ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยที่
ไดรับบรรจุในปงบประมาณ  2556 
และ 2557 

9. อาจารยประจําทุกคนไดรับการพัฒนาทาง
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่ง
ครั้ง 

ในปการศึกษา  2557  อาจารยประจําทุกคน  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จ
เจาพระยาไดสงเสริมใหอาจารยประจําไดรับการพัฒนาทางวิชาการ  โดยจัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ  การเขียนโครงรางงานวจิัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม(รุน 2)  วันที่  27 
– 29  มีนาคม  2558  ณ  โรงแรมอิมพีเรียล  หัวหิน  บีช  รีสอรท  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ  ผูเขารวมโครงการ  ไดแก  อาจารยศิริกาญจนา  ใบคํา  และคณะครุ
ศาสตรไดสงเสริมใหอาจารยประจําพัฒนาศักยภาพดานการวิชาการ  โดยการจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยครุศาสตร  ใหแกอาจารยทุกทานของทุก
สาขาวิชา  วันที่ 7-8  กรกฎาคม 2558  ณ  โรงแรมไมดา  รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี 
ผูเขารวมโครงการ  ไดแก  อาจารยสายฝน  ทรงเสี่ยงไชย  อาจารยศิริกาญจนา  ใบคํา 

  

ภอ1 - 1.1 - 11  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ  การเขียนโครงราง
งานวจิัยสําหรบันักวิจัยรุนใหม(รุน 
2) 
ภอ1 - 1.1 - 12  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนานักวิจยัครุศาสตร 
ภอ1 - 1.1  - 13  โครงการ
นวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ (Innovation in the 

11 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณ

ภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณ
ฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณ
ะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ตัวบงช้ีผลการดําเนินงาน รายละเอียดผลการดาํเนินงาน 
สรุป 

รายการหลักฐาน 
ผาน ไมผาน 

อาจารยสายสุนีย  อุลิศ  อาจารยกมลวรรณ  จรูญศรี  อาจารยเฉลิมทรัพย  กรัณยจักร
วุฒิ  และอาจารยวาป  คงอินทร  อีกทั้งสาขาวิชาฯ  ไดสงเสริมใหคณาจารยในสาขาได
เขารวมโครงการนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (Innovation in the 
21st Century ELT) เพื่อสงเสริมทักษะการทําวิจัย  วันที่  20 – 22  พฤษภาคม  2558  
ณ  โรงแรมแมนดาริน  สามยาน  กรุงเทพมหานคร  ผู เขารวมโครงการ  ไดแก  
อาจารยศิริกาญจนา  ใบคํา  อาจารยกมลวรรณ  จรูญศรี  อาจารยเฉลิมทรัพย  กรัณย
จักรวุฒิ  และอาจารยอธิษฐาน  ศรีลานุช 

21st Century ELT) 

10. จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน                       
(ถามี) ไดรับการพัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ 
ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

- - - - 

11. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/
บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอย
กวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ในปการศึกษา 2557   คณะครุศาสตรไดสรุปผลสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษาป
สุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 
ป) พ.ศ.2551  โดยจําแนกเปนนักศึกษาชั้นปที่  5  จํานวน  51  คน  และบัณฑิตที่
สําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา  2557  จํานวน  12  คน  พบวานักศึกษามีความพึง

พอใจตอคุณภาพหลักสูตรอยูในระดับดี( x̄  = 3.98) 

  

ภอ1 - 1.1 - 14  ผลความพึงพอใจ
ของนักศึกษาปสุดทาย/บณัฑติใหมที่
มีตอคุณภาพหลักสูตร 

12. ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิต
ใหม เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

ในปการศึกษา 2557   สถาบันวิจัยพัฒนาไดดําเนินการเก็บขอมูล  การประเมิน
คุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุฯวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  โดยพิจารณา
จากความพึงพอใจผูใชบัณฑิต  ในสวนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   พบวามีบัณฑิตไดรับ
การประเมินจํานวน  26  คน  จากผูใชบัณฑิตจํานวน  26  คน  คิดเปนรอยละ 27.66  
ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

พบวาในภาพรวมอยูในระดับดี  (x̄  = 4.19) 

  

ภอ1 - 1.1 - 15  ผลความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑิตที่มีตอบณัฑิตใหม 

12 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณ

ภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณ
ฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณ
ะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภอ1 - 1.1  - 01 รายงานจัดการประชุมวางแผน  ติดตามและทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร     

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ( 5 ป) พ.ศ.2555   
ภอ1 - 1.1  - 02 มคอ.2 
ภอ1 - 1.1  - 03 มคอ.3  ปการศึกษา  2557 
ภอ1 - 1.1  - 04 บันทึกสง มคอ.3 ปการศึกษา  2557 
ภอ1 - 1.1  - 05 มคอ.5  ปการศึกษา  2557 
ภอ1 - 1.1  - 06 มคอ.7 ปการศึกษา 2557 
ภอ1 - 1.1  - 07 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู  ปการศึกษา  2557 
ภอ1 - 1.1  - 08 มคอ.7 ปการศึกษา 2556 
ภอ1 - 1.1  - 09 รายงานการประชุมสาขาวิชาฯ 
ภอ1 - 1.1  - 10 โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร  และปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับบรรจุ

ในปงบประมาณ  2556 และ 2557 
ภอ1 - 1.1  - 11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเขียนโครงรางงานวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม(รุน ๒) 
ภอ1 - 1.1  - 12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยครุศาสตร 
ภอ1 - 1.1  - 13 โครงการนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ (Innovation in the 21st 

Century ELT) 
ภอ1 - 1.1  - 14 ผลความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 
ภอ1 - 1.1  - 15 ผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม 

สรุปผลการประเมินตนเอง  
ตัวบงชี้ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน การบรรลุเปาหมาย 

1.1 - ปริญญาตรี 4 ขอ 
- บัณฑิตศึกษา 12 ขอ 

........10........... ขอ 
  บรรล ุ
  ไมบรรลุ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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หมวดที่ 2 อาจารย 
อธิบายผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ตอไปนี ้

การบริหารอาจารย 
2.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย  (ความเชื่อมโยง : องคประกอบ 4 การบริหารอาจารย   ตัวชี้วัด

ที่ 4.1 การบริหารอาจารย)   

 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสูการปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 

 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

การรับและแตงตั้ง

อาจารยประจําหลักสูตร 

        สาขาวิชาฯ  มีการจัดทําขอมูลพื้นฐานและความตองการบุคลากรเพื่อการ
จัดสรรและพัฒนาบุคลากร (รอบ 5 ป)  เพื่อขอรับอาจารยเพิ่มและเสนอเขาที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตร จากนั้นจึงดําเนินการประกาศรับและคัดเลือก
ตามกฎระเบียบของทางราชการ โดยกําหนดคุณสมบัติของอาจารยใหมีความรู
ความสามารถตรงสาขาวิชาหรือสาขาวิชาที่เกี่ยวของ โดยอาจารยประจําหลักสูตรที่
ผานการคัดเลือกตองเขารับการอบรมสัมมนาจากทางมหาวิทยาลัยที่ไดจัดอบรม
รวมทั้งมหาวิทยาลัยพรอมกัน เพื่อใหความรูและฝกทักษะการสอน อีกทั้งยังทําให
อาจารยใหมไดมีเครือขายรูจักกันในตางคณะ อาจารยใหมจะมีชวงของการทดลอง
งานดวย และประเมินผลเพื่อดําเนินการตอสัญญา โดยจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินในระดับสาขาวิชาฯ  คณะ  และมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของ
อาจารยใหม จากนั้นเมื่อเปนอาจารยประจําในสาขาแลวจะถูกประเมินผลการ
ปฏิบัติงานทุกป  โดยประเมินตามนโยบายของทางคณะและของมหาวิทยาลัย 
ทั้งหมด 5 ดาน ไดแก งานดานการเรียนการสอน งานดานวิจัย งานดานการบริการ
วิชาการแกสังคม งานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานดานอื่น ๆ เชน การหา
รายได หรืองานดานบริหารจัดการ  ทั้งนี้ในการพิจารณาการจางตอสัญญาพนักงาน
มหาวิทยาลัยยึดตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  เรื่อง  
“หลักเกณฑและวิธีการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่และการประเมินเพื่อตอสัญญา
จางพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2552”   
        อาจารยใหมดําเนินการสอนโดยผานกระบวนการนิเทศจากสาขาวิชาฯและ
รูปแบบ  team teaching 
        ในขั้นตอมา  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ทําการประเมินกระบวนการรับ
และแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร  โดยพบวา  ไมมีผูมาสมัครตําแหนง พนักงาน
มหาวิทยาลัย(สายสอน)  วุฒิปริญญาเอก  เนื่องจากมีการกําหนดคุณสมบัติเฉพาะ
ดานไวหลายประเด็น  ซึ่งเห็นวาควรปรับลดคุณสมบัติผูสมัครใหเหมาะสมกับ
สถานการณมากขึ้น  ในการรับสมัครครั้งตอไป 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสูการปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 

 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

การบริหารอาจารย          สาขาวิชาฯ มีการประชุมเพื่อขอเปดรายวิชาตามแผนการเรียน ของหลักสูตร 
สรุปผลแจงฝายวิชาการของคณะ  เพื่อเสนอขออนุมัติเปดรายวิชาตอคณบดีและนําสง
ไปยังสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน  จากนั้นจัดตารางสอนใหกับอาจารย
กอนเปดภาคเรียนมีหลักการ คือ จัดรายวิชาใหเหมาะกับความเชี่ยวชาญของอาจารย
แตละทานพรอมกับเฉลี่ยภาระการสอนใหอาจารยแตละทานมีจํานวนชั่วโมงครบตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย  วาดวยภาระงานของอาจารยผูสอน(ขั้นต่ํา  15 ชั่วโมง) 
รวมถึงนําขอมูลจาก มคอ.5  ปการศึกษา  2556  ของแตละรายวิชามาพิจารณาดู
เกี่ยวกับขอเสนอแนะเพ่ือนํามาปรับปรุงและวางแผนการสอน  เมื่อจบภาคเรียนมีการ
เสนอระดับคะแนนในแตละรายวิชาที่อาจารยแตละคนรับผิดชอบ ตามแบบ  มคอ.5  
พรอมทั้งรายงานผลและสาเหตุของความผิดปกติของผลการเรียน  และเสนอแนว
ทางแกไขเพื่อพัฒนาผูเรียนตอไป 
         ในปการศึกษา  2557  สาขาวิชาเปดสอนจํานวน  21  รายวิชา  ผูสอนทุก
ทานมีภาระงานไมต่ํากวา  15  ชั่วโมง/สัปดาห  ทั้งภาคเรียนที่  1  และภาคเรียนที่ 2  
และมีบางทานที่มีภาระงานสอนต่ํากวา  15 ชั่วโมง/สัปดาห  แตมีภาระงานอื่นตาม
พันธกิจของสาขาวิชา  ไดแก  การวิจัย  การบริการวิชาการแกสังคม  การนิเทศ  จึง
นับภาระงานในดานเหลานี้  ซึ่งทําใหมีจํานวนชั่วโมงภาระงานเพิ่มถึง  15  ชั่วโมง/
สัปดาห   
        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมหารือเพื่อ  ประเมินกระบวนการบริหาร
อาจารย  พบวา  จํานวนผูเรียนชั้นปที่  5  ซึ่งมีจํานวนมาก  ทําใหเพิ่มภาระงานนิเทศ
ของอาจารยแตละทานจนทําใหไมสามารถผลิตผลงานวิชาการและงานวิจัยได  จึง
เสนอใหทําแผนรับอาจารยใหมเพิ่ม 

การสงเสริมและพัฒนา

อาจารย 

         สาขาวิชาฯ  มีนโยบายเกี่ยวกับการสงเสริมการพัฒนาตนเองในดานวิชาการ
และวิชาชีพของคณาจารยใน  2  ดาน  คือ  ดานการพัฒนาทักษะการจัดการเรียน
การสอนที่มีประสิทธิภาพ  และการวิจัยเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการ  ในปการศึกษา 
2557  คณาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ไดเขารวมโครงการพัฒนาวิชาการ  จํานวน  
11  โครงการ  (รายละเอียด  ดังรายการหลักฐาน)  เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ  คณาจารย
ที่เขารวมโครงการจะไดรับวุฒิบัตรรับรองผล  จากนั้น  จึงรายงานผลในที่ประชุม
สาขาเพื่อหาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโดยสาขาวิชาในป
การศึกษาตอไป   
          คณะกรรมการการบริหารหลักสูตรประชุมประเมินกระบวนการสงเสริมและ
พัฒนาอาจารย  พบวา  โครงการพัฒนาอาจารยซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยและคณะ  
อาจยังไมตรงตามความตองการในการพัฒนาตนเองของคณาจารยในสาขา  
โดยเฉพาะการพัฒนาดานทักษะการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษและการทําวิจัยเพื่อ
การนําเสนอหรือเผยแพรในระดับชาติ/นานาชาติ  จึงเห็นควรใหสาขาวิชาดําเนินการ
จัดสํารวจความตองการของคณาจารยใหชัดเจนและจัดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลอง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสูการปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 

 4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

กับความตองการของคณาจารยใหมากยิ่งข้ึน 
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภอ4 – 4.1 – 01 ขอมูลพื้นฐานและความตองการบุคลากรเพื่อการจัดสรรและพัฒนาบุคลากร (รอบ 5 ป) 
ภอ4 – 4.1 – 02 บันทึกขอความ เรื่องการกําหนดคุณสมบัติผูสมัครสอบคัดเลือกเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย(สายสอน)  งบประมาณแผนดิน 
ภอ4 – 4.1 – 03 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  การรับสมัครบุคคลเขาสอบคัดเลือก

ตําแหนง พนักงานมหาวิทยาลัย(สายสอน) ปงบประมาณ 2557 
ภอ4 – 4.1 – 04 โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร  และปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับบรรจุ

ในปงบประมาณ  2556 และ 2557 
ภอ4 – 4.1 – 05 แบบประเมินการปฏิบัติงาน – Portfolio (แฟมสะสมผลงาน) 
ภอ4 – 4.1 – 06 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  เรื่อง  “หลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่และการประเมินเพื่อตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2552” 

ภอ4 – 4.1 – 07 โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร  และปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับบรรจุ
ในปงบประมาณ  2556 และ 2557 

ภอ4 – 4.1 – 08 รายงานการประชุมสาขาวิชา  เรื่อง การเปดรายวิชา 
ภอ4 – 4.1 – 09 บันทึกขอความ เรื่อง  ขออนุมัติเปดรายวิชา 
ภอ4 – 4.1 – 10 ตารางสอน  ปการศึกษา 2557 
ภอ4 – 4.1 – 11 มคอ.5 ปการศึกษา 2556 
ภอ4 – 4.1 – 12 มคอ.3 ปการศึกษา 2557 
ภอ4 – 4.1 – 13 มคอ.5 ปการศึกษา 2557 
ภอ4 – 4.1 – 14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม  เรื่อง “ธรรมาภิบาลสําหรบัผูบริหาร” 
ภอ4 – 4.1 – 15 การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มุมมอง KM เติมเต็มความรูเพื่อผลักดันสูองคกรแหง

คุณภาพ” 
ภอ4 – 4.1 – 16 โครงการนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่  21 
ภอ4 – 4.1 – 17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “พัฒนานักวิจัยครุศาสตร” 
ภอ4 – 4.1 – 18 โครงการ  CEFR  กับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
ภอ4 – 4.1 – 19 โครงการพัฒนาแผนกลยุทธสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (พ.ศ.2558-2562) และ
แผนปฏิบัติการประจําป  สาขาวิชาฯ ปงบประมาณ 2558 

ภอ4 – 4.1 – 20 โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุ
ศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

ภอ4 – 4.1 – 21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การเขียนรายงานการประเมินตนเองเพื่อการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2557  ระดับหลักสูตร(รุนที่ 2) 

ภอ4 – 4.1 – 22 โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับผูบริหาร 
ภอ4 – 4.1 – 23 โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษเพ่ือสรางความเขมแข็งสูประชาคมอาเซียน  เรื่อง Using 

Multimedia in Teaching English 
ภอ4 – 4.1 – 24 โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษเพ่ือสรางความเขมแข็งสูประชาคมอาเซียน 
ภอ4 – 4.1 – 25 บันทึกขอความ  ขออนุญาตศึกษาตอระดับปริญญาเอก 

 

ผลการประเมินตนเอง   

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง ()       

 

2.2  คุณภาพอาจารย (ความเชื่อมโยง : องคประกอบ 4 การบริหารอาจารย   ตัวบงชี้ที่ 4.2 คุณภาพ

อาจารย) 

(1) รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก 0 คน 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

คิดเปนรอยละ 0 รอยละ 

คาคะแนนของอาจารยที่มีวุฒิปริญญาเอก 

(สูตรการคํานวณตามที่ระบุในหมายเหตุ) 

0 คะแนน 

 

หมายเหตุ : คาคะแนนของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก กําหนดดังนี้ 

หลักสูตรปริญญาตรี คะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 20 

หลักสูตรปริญญาโท คะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 60 

หลักสูตรปริญญาเอก คะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 100 

 

 

สูตรการคํานวณคาคะแนน 

คะแนนที่ได= รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีวุฒิปริญญาเอก x 5 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม5 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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แบบรายงาน  ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร (ภอ4 – 4.2 – 01) 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ตรี โท เอก 
นอยกวา 

6 เดือน 

6 เดือนข้ึน

ไปแตไมถึง 

9 เดือน 

มากกวา 

9 เดือน 

1. นางสาวศิริกาญจนา  ใบคํา       

2. นางสายฝน ทรงเสี่ยงไชย       

3. นางสาวกมลวรรณ  จรูญศรี       

4. นางสาวสายสุนีย   อุลิศ       

5. นายเฉลิมทรัพย  กรัณยจักรวุฒิ       

กรณีอาจารยที่รับเขามาปฏิบัติงานใหม ใหพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

(เปนขอมูลที่สอดคลองกับขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร ในหมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป) 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภอ4 – 4.2.1 - 01 ขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร 
 

(2) รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงวิชาการ (ผศ,รศ,ศ.) 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงวิชาการ 0 คน 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด 5 คน 

คิดเปนรอยละ 0 รอยละ 

คาคะแนนของอาจารยที่มีตําแหนงวิชาการ 

(สูตรการคํานวณตามที่ระบุในหมายเหตุ) 

- คะแนน 

 

หมายเหตุ : คาคะแนนของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงวิชาการ กําหนดดังนี้ 

หลักสูตรปริญญาตรี คะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 60 

หลักสูตรปริญญาโท คะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 80 

หลักสูตรปริญญาเอก คะแนนเต็ม 5 เทากับ รอยละ 100 

 

สูตรการคํานวณ 

คะแนนที่ได= รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงวิชาการ x 5 

รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรที่มีตําแหนงวิชาการที่กําหนดใหเปน

คะแนนเต็ม5 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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แบบรายงาน 

ที ่ ชื่อ-สกุล 

วุฒิการศึกษา ระยะเวลาการปฏิบัติงาน 

ตรี โท เอก 
นอยกวา 

6 เดือน 

6 เดือนข้ึน

ไปแตไมถึง 

9 เดือน 

มากกวา 

9 เดือน 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

กรณีอาจารยที่รับเขามาปฏิบัติงานใหม ใหพิจารณาระยะเวลาการปฏิบัติงาน  

(เปนขอมูลที่สอดคลองกับขอมูลอาจารยประจําหลักสูตร ในหมวดที่ 1 ขอมูลทั่วไป) 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
  

 

(3) ผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร 

คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
จํานวน

ผลงาน 

คะแนนถวง

น้ําหนัก 

0.20 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุม วิชาการระดับชาต ิ 

  

0.40 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการฉบับสมบูรณที่ตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง

จากการประชุม วิชาการระดับนานาชาติ หรือในวารสารทางวิชาการระดับชาติ

ที่ไมอยูในฐานขอมูล ตาม ประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณา วารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอ สภาสถาบันอนุมัติ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ. ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ 

- ผลงานที่ไดรับการจดอนุสิทธิบัตร 

2 0.80 

0.60 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน

ฐานขอมูล TCI กลุมที่ 2  

  

0.80 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่ไมอยูใน ฐานขอมูล ตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบคณะกรรมการการ

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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คาน้ําหนัก ระดับคุณภาพ 
จํานวน

ผลงาน 

คะแนนถวง

น้ําหนัก 

อุดมศึกษาวาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทางวิชาการสําหรับการ

เผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556 แตสถาบันนําเสนอสภาสถาบันอนุมัติ

และจัดทําเปนประกาศใหทราบเปนการ ทั่วไป และแจงให กพอ./กกอ.ทราบ

ภายใน 30 วันนับแตวันที่ออกประกาศ (ซึ่งไมอยูใน Beall’s list) หรือตีพิมพใน

วารสารวิชาการที่ปรากฏในฐานขอมูล TCI กลุมที่ 1 

1.00 - บทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

ที่ปรากฏใน ฐานขอมูลระดับนานาชาติตามประกาศ ก.พ.อ. หรือระเบียบ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา วาดวย หลักเกณฑการพิจารณาวารสารทาง

วิชาการสําหรับการเผยแพรผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2556  

- ผลงานไดรับการจดสิทธิบัตร  

- ผลงานวิชาการรับใชสังคมที่ไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทาง

วิชาการแลว  

- ผลงานวิจัยที่หนวยงานหรือองคกรระดับชาติวาจางใหดําเนินการ  

- ผลงานคนพบพันธุพืช พันธุสัตว ที่คนพบใหมและไดรับการจดทะเบียน  

- ตําราหรือหนังสือท่ีไดรับการประเมินผานเกณฑการขอตําแหนงทางวิชาการ

แลว  

- ตําราหรือหนังสือท่ีผานการพิจารณาตามหลักเกณฑการประเมินตําแหนงทาง

วิชาการแตไมไดนํามาขอรับการประเมินตําแหนงทางวิชาการ 

  

รวม 2 0.80 

จํานวนอาจารยประจําหลักสูตรทั้งหมด ………5……. คน 

รอยละของผลรวมถวงน้ําหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยประจําหลักสูตร รอยละ ………16……….. 

คะแนนที่ได .........4....... คะแนน 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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แบบรายงาน ผลงานที่ไดรับการยอมรับและเผยแพรในปการศึกษาที่รับการประเมิน 

 
 
  
 
 
 
 
 

อาจารยประจําหลักสูตร ผลงานวิชาการ คาน้ําหนักของผลงาน 

1 นางสายฝน  ทรงเสี่ยงไชย 1. กระบวนการพัฒนาทักษะการคนควาของนักศึกษาครู สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาและสาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

2.  การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาครู  สาขาวิชาภาษาอังกฤษและสาขาวิชา

คณิตศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

0.40 

 

0.40 

 

21 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณ

ภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณ
ฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณ
ะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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กรณีเปนผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพใหรายงานขอมูลในลักษณะการเขียนบรรณานุกรมหรือการเขียนเอกสารอางอิงทางวิชาการ  คือ ระบุชื่อเจาของผลงาน  ชื่อผลงาน  

ปที่พิมพ   แหลงตีพิมพ  (กกอ.ในการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 17 พ.ย.54 

 

 

ที ่ ชื่อเจาของผลงาน ชื่อผลงาน ว/ด/ป ที่ตีพิมพ แหลงที่ตีพิมพ คาน้ําหนัก 

1. ดุษฎี  เทิดบารมี 

สุจิตรา  สุฉันทบุตร 

และสายฝน ทรงเสี่ยงไชย 

กระบวนการพัฒนาทักษะการคนควาของนักศึกษาครู 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 

และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

22 มิถุนายน

2557 

International Conference On 

Culture, Communication and 

Multimedia Technology 2014(ICON 

C-COMET 14) Proceeding, School 

of Multimedia Technology and 

Communication UUM College of 

Arts and Sciences University Utara 

Malaysia. 

0.40 

2. สายฝน ทรงเสี่ยงไชย, 

นันทพร ชื่นสุพันธรัตน 

และธีรังกูร วรบํารุงกุล 

การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของ

นักศึกษาครู  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

และสาขาวิชาคณิตศาสตร   

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

20 – 21  

พฤษภาคม  

2558 

The 3rd International Academic & 

Research Conference of Rajabhat 

University(INARCU III), Research 

and Development, Nakhon Si 

Thammarat University. 

0.40 

22 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณ

ภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณ
ฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณ
ะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภอ4 – 4.2.3 - 01 กระบวนการพัฒนาทักษะการคนควาของนักศึกษาครู สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา

และสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
ภอ4 – 4.2.1 - 02 การพัฒนาทักษะการคิดอยางมีวิจารณญาณของนักศึกษาครู  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

และสาขาวิชาคณิตศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

 

2.3 ผลที่เกิดขึ้นกับอาจารย (ความเชื่อมโยง : องคประกอบ 4 การบริหารอาจารย   ตัวบงชี้ที่ 4.3 

ผลที่เกิดกับอาจารย) 

 

ผลการดําเนินงาน  

ขอมูล 

ป 

 (ขอมูลจากปที่เปดสอนจนถึงปจจุบัน) 
ปจจุบัน ขอมูลคูเทียบ (ถามี) 

255… 2555 2556 2557  

อัตราการคงอยูของอาจารย - 5 4 5  

ความพึงพอใจของอาจารย  - - - 3.94  

 

อธิบายรายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.รายงานผลการดําเนินงานในบางเรื่อง 2.รายงานผลการดําเนินงาน

ครบทุกเรื่อง 3.มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีในบางเรื่อง 

4.มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีทุกเรื่อง 5.มีผลการดําเนินงานโดนเดน) 

อัตราการคงอยูของอาจารย          ในระหวางป  2555 – 2557  มีอาจารยประจําหลักสูตรลาออก

จํานวน  2   ทาน  ไดแก นางสาวพัฐฬภรณ  พรชุติ  และนายธนวุฒิ  แกว

นุช  ทั้งนี้  สาขาวิชาไดเสนอขอเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรในป

การศึกษา 2557  ตอสภามหาวิทยาลัย  จํานวน  3  ทาน  ไดแก  ผศ.ดร.

อารีวรรณ  เอี่ยมสะอาด  นางสาวพัฐฬภรณ  พรชุติ  และนายธนวุฒิ  แกว

นุช  เปน  นางสาวศิริกาญจนา  ใบคํา  นางสาวกมลวรรณ  จรูญศรี  และ           

นายเฉลิมทรัพย  กรัณยจักรวุฒิ  เพื่อใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548  จึงสรุปไดวา  อัตราการคงอยูของ

อาจารยประจําหลักสูตรคิดเปนรอยละ 100   

        อยางไรก็ตาม  สาขาวิชายังไมมีการดําเนินงานปรับปรุงพัฒนา

กระบวนการควบคุมอัตราการคงอยูของอาจารยเพื่อสะทอนใหเห็นถึง

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.รายงานผลการดําเนินงานในบางเรื่อง 2.รายงานผลการดําเนินงาน

ครบทุกเรื่อง 3.มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีในบางเรื่อง 

4.มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีทุกเรื่อง 5.มีผลการดําเนินงานโดนเดน) 

แนวโนมที่ดีข้ึนในรอบ  3  ป 

ความพึงพอใจของอาจารย           คณะครุศาสตรจัดใหอาจารยผูสอนประเมินความพึงพอใจการบริหาร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตทุกหลักสูตร  ในสวนของสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

พบวา  อาจารยมีความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรในภาพรวมอยูใน

ระดับดี  (x̄  = 3.94)  โดยมีปจจัย  สนับสนุนใน  3  ดาน  ไดแก  1) การ

บริหารอาจารยและหลักสูตร  เชน  การกําหนดคุณสมบัติอาจารยใหมและ

การวางกรอบอัตรากําลัง  ตลอดจนมีระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับภาระงานสอน  

2) การกํากับติดตามประเมินผลและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการ

สอนของอาจารย  ไดแก  การกําหนดใหจัดทําเอกสาร  มคอ.3 – 7  และ 3)  

การสงเสริมพัฒนาอาจารยใน  2  ดาน  ไดแก  การศึกษาตอในระดับ

ปริญญาเอก  และการทําผลงานทางวิชาการ  เพื่อขอกําหนดตําแหนงทาง

วิชาการ 

        อยางไรก็ตาม  สาขาวิชายังไมมีการดําเนินงานปรับปรุงพัฒนา

กระบวนการบริหารหลักสูตรตามผลการประเมินความพึงพอใจของ

คณาจารยเพื่อสะทอนใหเห็นถึงแนวโนมที่ดีข้ึนในรอบ  3  ป 

 

 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภอ4 – 4.3 - 01 บันทึกขอความการลาออก  นางสาวพัฐฬภรณ  พรชุติ   
ภอ4 – 4.3 - 02 บันทึกขอความการลาออก  นายธนวุฒิ  แกวนุช 
ภอ4 – 4.3 - 03 -ผลการประเมินความพึงพอใจอาจารยผูสอนตอการบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภอ4 – 4.3 - 04 -บันทึกขอความ  กําหนดคุณสมบัติผูเขาสมัครสอบคัดเลือกบุคคล ตําแหนงพนักงาน

มหาวิทยาลัย(สายสอน)  ปการศึกษา  2557 
ภอ4 – 4.3 - 05 - ขอมูลพื้นฐานและความตองการบุคลากรเพื่อการจัดสรรและพัฒนาบุคลากร (รอบ 

5 ป) 
ภอ4 – 4.3 - 06 - ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  เรื่อง  

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ.2558 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภอ4 – 4.3 - 07 -ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  เรื่อง  ภาระงานปกติของ

อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย 
 

ผลการประเมินตนเอง   

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง ()       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต 

ขอมูลนักศึกษา 

ปการศึกษาที่รับเขา 

(ตั้งแตปการศึกษาที่เริ่มใชหลักสูตร) 

จํานวนนักศึกษาคงอยู (จํานวนจริง)ในแตละปการศึกษา 

2555 2556 2557 2558 2559 

2555 141 136 132   

2556  85 81   

2557   86   

2558      

2559      

 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอจํานวนนักศึกษา คือ  การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของผูเรียนซึ่งเปน

นโยบายของคณะครุศาสตรที่กําหนดคุณสมบัติเฉพาะของผูเขาศึกษาตอ  และสัดสวนระหวางผูสอนตอผูเรียน 

(1: 25)  

 

3.1 การรับนักศึกษา (ความเชื่อมโยง : องคประกอบ 3  นักศึกษา   ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา) 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสูการปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 

4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

การรับนักศึกษา          สาขาวิชาฯ  ประชุม  เรื่อง  การรับนักศึกษา  ปการศึกษา  2557  โดยใชแนว

ปฏิบัติระบบการรับนักศึกษาของคณะครุศาสตร  คือ  การประชุมวางแผนรับ

นักศึกษาใหมตามจํานวนรับ  ที่สอดคลองกับ มคอ.2  ซึ่งกําหนดคุณสมบัติผูเขาศึกษา

ตอ  7  ขอ  ไดแก 

1. เปนผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา  และมีพื้น

ฐานความรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  มีเกรด

เฉลี่ยไมต่ํากวา  2.50 มีความถนัดทางวิชาชีพครู  มีบุคลิกภาพและจิตใจที่

เหมาะสมกับวิชาชีพครู 

2. ไมเปนคนวิกลจริต  และเปนผูไมมีโรคติดตออยางรายแรง  โรคที่สังคม

รังเกียจและโรคที่จะเบียดเบียนหรือขัดขวางตอการศึกษา 

3. ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียอยางรายแรง  ไมอยูระหวางตองโทษใน

คดีอาญาตามคําพิพากษาของศาลถึงที่สุดใหรับโทษจําคุก  เวนแตความผิดที่

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสูการปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 

4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

4. ไมเคยถูกตัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาตางๆ 

5. มีคุณสมบัติอื่นครบถวนตามประกาศของมหาวิทยาลัยวาดวยการรับเขา

ศึกษาในมหาวิทยาลัย 

6. ผูที่จบจากสถาบันการศึกษาจากตางประเทศตองมีหนังสือเทียบโอนที่รับรอง

คุรวุฒิการศึกษาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ 

7. ผูที่สรางชื่อเสียงใหกับสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของ(จะไดรับการ

พิจารณาเปนกรณีพิเศษจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร) 

        ทั้งนี้มีแผนรับจํานวนนักศึกษา  ปการศึกษา 2557  จํานวน  150  คน  แลวจึง

ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกผูเขาศึกษาตอ  โดยใชขอสอบกลางคณะครุศาสตร  

ปการศึกษา  2557  สาขาวิชาฯ รับนักศึกษาใหม  จํานวน  97  คน 

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมวิเคราะหกระบวนการรับนักศึกษา  

พบวา  ขาดการใชขอสอบวัดความรูเฉพาะดาน(ภาษาอังกฤษ)  ทําใหไดนักศึกษาใหม

สวนใหญจบมาจากสายวิทย-คณิต  จึงเห็นควรใชขอสอบเฉพาะดาน(ภาษาอังกฤษ)  

ในการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555  ในปการศึกษาถัดไป 

การเตรียมความพรอม

กอนเขาศึกษา   

         กอนเปดภาคเรียนในปการศึกษา  2557  มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมการ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมใหกับนักศึกษาทุกคณะเพื่อเตรียมความพรอมของนักศึกษาให

เกิดความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตนในการเขาศึกษาตอจนสําเร็จ

การศึกษาตามระเบียบและขอบังคับของหลักสูตรที่เกี่ยวของ   

         คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมหารือประเมินกระบวนการเตรียมความ

พรอมนักศึกษาใหม  ปการศึกษา  2557  พบวา  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมทั้ง

ในระดับคณะและสาขา  มีขอจํากัดในเรื่องสาระและเนื้อหากิจกรรม  จึงเห็นสมควร  

จัดโครงการพัฒนาความรูเฉพาะดานใหกับนักศึกษาใหม  กอนเปดภาคเรียนที่ 

1/2558 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภอ3 – 3.1 - 01 รายงานการประชุมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่อง  การรับนักศึกษา ปการศึกษา 2557 
ภอ3 – 3.1 - 02 มคอ.2 แผนการรับนักศึกษา 
ภอ3 – 3.1 - 03 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต(หลักสูตร  

๕  ป)  ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๗   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภอ3 – 3.1 - 04 แนวปฏิบัติระบบการรับนักศึกษา 
ภอ3 – 3.1 - 05 รายงานการประชุมสาขาวิชา  เรื่อง  การรายงานผลการประเมินการรับนักศึกษา ป

การศึกษา  2557 
ภอ3 – 3.1 - 06 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม  ปการศึกษา 2557 
ภอ3 – 3.1 - 07 รายงานการประชุมสาขาวิชา  เรื่อง  การจัดโครงการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม  

ปการศึกษา 2558 
ภอ3 – 3.1 - 08 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  2559 (กลยุทธที่ 1) 

 

ผลการประเมินตนเอง   

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง ()       

 

3.2 การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา (ความเชื่อมโยง : องคประกอบ 3  นักศึกษา   ตัวบงชี้ที่ 3.2 

การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา) 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสูการปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ  

4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

การควบคุมการดูแลการ

ใหคําปรึกษาวิชาการ

และแนะแนวแก

นักศึกษาในระดับ

ปริญญาตรี 

         สาขาวิชาฯจัดประชุมคณาจารย  เรื่องการเสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษาของ

นักศึกษาชั้นปที่  1  ปการศึกษา 2557  แลวเสนอตอคณะครุศาสตรเพื่อจัดทําคําสั่ง

แตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาตอไป  ทั้งนี้อาจารยที่ปรึกษาปฏิบัติหนาที่ตามคูมืออาจารยที่

ปรึกษาวิชาการ  คณะครุศาสตร  โดยกําหนดใหอาจารยที่ปรึกษามีหนาที่  3  ดาน  

ดังนี้   1) หนาที่ดานทั่วไป  ไดแก  ติดตามดูแลนิสิตตั้งแตแรกเขาการศึกษาจนจบ

หลักสูตร 2) หนาที่ดานวิชาการ  ไดแก  ใหคําปรึกษาแกนิสิตในการลงทะเบียน  ผล

การเรียน  และแนวทางการศึกษาที่สอดคลองกับโครงสรางหลักสูตรและระเบียบ

ขอบังคับของมหาวิทยาลัย  3) ดานการพัฒนานิสิต  ไดแก  ใหคําปรึกษา  แนะนํา  

เกี่ยวกับการเขารวมกิจกรรมนิสิต  และการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม   โดย

อาจารยที่ปรึกษาจัดกิจกรรมโฮมรูมเพื่อแจงขอมูลและใหคําแนะนําปรึกษาใน  3  

ดานดังกลาวขางตน  และเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษา  คณะครุศาสตรไดจัดใหมีการ

ประเมินความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาวิชาการ  พบวา  ความพึงพอใจ

ของนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาวิชาการ  ในภาพรวมอยูในระดับดี  (x̄  = 3.74)  และ

สาขาวิชาฯไดนําผลการประเมินแจงใหอาจารยทุกทานในสาขาทราบ  และรวมกัน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสูการปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ  

4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาการใหคําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษา   

         คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการควบคุมการดูแลการให

คําปรึกษาวิชาการและแนะแนวแกนักศึกษาในระดับปริญญาตรี  พบวา  อาจารยที่

ปรึกษาหลายทานยังขาดความรู  ความเขาใจเฉพาะดานที่จะตองใชคอมพิวเตอร  ให

คําปรึกษาแกนักศึกษา  ทําใหตองสงตัวนักศึกษาไปยังอาจารยที่รับผิดชอบเรื่องนั้นๆ  

ซึ่งเปนการเพิ่มภาระงานและกระบวนการเกินความจําเปน  จึงเห็นควรใหมีการจัด

ประชุม  ชี้แจง  ความเขาใจของอาจารยที่ปรึกษาใหมีความรูครอบคลุมทุกดาน  เชน  

วิชาการ  การฝกประสบการณ  กิจกรรมนักศึกษา  เพื่อใหความชวยเหลือ  ให

คําปรึกษาแกนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

การพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการ

เสริมสรางทักษะการ

เรียนรูในศตวรรษที่ 21 

         ในปการศึกษา 2557  สาขาวิชาฯไดประชุมเพื่อเสนอโครงการการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่  21  แกผูเรียน  

ใน  2  กลุม  คือ  กลุมทักษะการเรียนรูและนวัตกรรม  ไดแก 1) โครงการอบรมเชิง

ปฏิบัติการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทําบัณฑิตนิพนธแกนักศึกษาชั้นปที่  5  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  2) โครงการ  English on Tour  3) โครงการการสอนทักษะ

การฟง -พูด เพื่ อการสื่อสาร  4)  โครงการบริการวิชาการแกนิสิตนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษาและผูสนใจ  เรื่อง  เตรียมความพรอมภาษาอังกฤษกอนเขาสู

ประชาคมอาเซียน(Essential English for ASEAN)  5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

การใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ “English for Effective 

Communication through Amazing English Camp and Tour 2”  และ6) 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพดานการพูดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ (Enhancing 

English Public Speaking Skills)  และ  กลุมทักษะชีวิตและอาชีพ  ไดแก 1) 

โครงการ  English on Tour  2) โครงการพัฒนานิสิตคนเกงภาษาอังกฤษเพื่อความ

เปนครูที่มีศักยภาพและเตรียมสอบครูผูชวย  และ3) โครงการสงเสริมศักยภาพ

รายวิชาการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  โดยทุก

โครงการไดมีสรุปประเมินผลโครงการและไดมีการนําผลแจงใหที่ประชุมสาขาวิชา

ทราบเพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตอไป  โดยจะจัดทํา

เปนแผนพัฒนานิสิตในปการศึกษาตอไป   

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมหารือประเมินกระบวนการการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสรางทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21  พบวา  ยัง

ขาดโครงการ/กิจกรรมในกลุมทักษะสารสนเทศ  สื่อ  และเทคโนโลยีจึงเห็นควรจัด

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสูการปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ  

4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

โครงการ/กิจกรรมในกลุมดังกลาวในปการศึกษาถัดไป 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภอ3 – 3.2 - 01 รายงานการประชุมสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  เรื่องการเสนอชื่ออาจารยที่ปรึกษาของ

นักศึกษาชั้นปที่  1  ปการศึกษา 2557 
ภอ3 – 3.2 – 02 คําสั่งแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษา   
ภอ3 – 3.2 – 03 คูมืออาจารยที่ปรึกษาวิชาการ  คณะครุศาสตร 
ภอ3 – 3.2 – 04 บันทึกการเขากิจกรรมโฮมรูมอาจารยที่ปรึกษาแตละชั้นป  ปการศึกษา  2557 
ภอ3 – 3.2 – 05 ผลการประเมินความพึงพอใจของนิสิตตออาจารยที่ปรึกษาวิชาการ 
ภอ3 – 3.2 – 06 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทําบัณฑิตนิพนธแก

นักศึกษาชั้นปที่  5  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
ภอ3 – 3.2 – 07 โครงการเสริมสรางศักยภาพนักศึกษารายวิชาการศึกษาเอกเทศ 
ภอ3 – 3.2 – 08 โครงการ  English on Tour 
ภอ3 – 3.2 – 09 โครงการการสอนทักษะการฟง-พูดเพ่ือการสื่อสาร 
ภอ3 – 3.2 – 10 โครงการบริการวิชาการแกนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาและผูสนใจ  เรื่อง  เตรียม

ความพรอมภาษาอังกฤษกอนเขาสูประชาคมอาเซียน(Essential English for ASEAN) 
ภอ3 – 3.2 – 11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 

“English for Effective Communication through Amazing English Camp and 
Tour 2” 

ภอ3 – 3.2 - 12 โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพดานการพูดสุนทรพจนภาษาอังกฤษ (Enhancing English 
Public Speaking Skills) 

ภอ3 – 3.2 - 13 โครงการพัฒนานิสิตคนเกงภาษาอังกฤษเพื่อความเปนครูที่มีศักยภาพและเตรียมสอบ
ครูผูชวย 

ภอ3 – 3.2 - 14 โครงการสงเสริมศักยภาพรายวิชาการสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 

 

ผลการประเมินตนเอง   

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง ()       
 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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3.3   ผลที่เกิดกับนักศึกษา (ความเชื่อมโยง : องคประกอบ 3  นักศึกษา   ตัวบงชี้ที่ 3.3 ผลที่เกิดกับ

นักศึกษา) 

ผลการดําเนินงาน 

ขอมูล 

ป 

 (ขอมูลจากปที่เปดสอนจนถึงปจจุบัน) 
ปจจุบัน ขอมูลคูเทียบ (ถามี) 

255… 2555 2556 2557  

อัตราการคงอยู 

นิสิตรหัส 55 

นิสิตรหัส 56 

นิสิตรหัส 57 

  

141 

 

136 

85 

 

132 

81 

86 

 

รวม 141 221 299  

การสําเร็จการศึกษา   - - -  

ความพึงพอใจและผลการ

จัดการขอรองเรียนของ

นักศึกษา 

 - -   

 

อธิบายรายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.รายงานผลการดําเนินงานในบางเรื่อง 2.รายงานผลการดําเนินงานครบ

ทุกเรื่อง 3.มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีในบางเรื่อง 

4.มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีทุกเรื่อง 5.มีผลการดําเนินงานโดนเดน) 

อัตราการคงอยู          ปการศึกษา  2555  อัตราการคงอยูของนักศึกษารหัส 55  จํานวน  

141  คน  คิดเปนรอยละ 100  ปการศึกษา 2556  นักศึกษารหัส 55  มี

จํานวนลดลงเหลือ 136 คน  มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 96.45  และมี

นักศึกษาใหม  รหัส  56  จํานวน  85  คน  คิดเปนรอยละ 100  และในป

การศึกษา 2557  จํานวนนักศึกษารหัส 55  คงเหลือ  จํานวน  132  คน  มี

อัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 93.61  และนักศึกษารหัส  56  คงเหลือจํานวน 

81  คน  มีอัตราการคงอยูคิดเปนรอยละ 95.29  และมีนักศึกษาใหมรหัส 57  

จํานวน  86  คน  คิดเปนรอยละ 100       

การสําเร็จการศึกษา  ยังไมมีผูสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรนี้ 

ความพึงพอใจและผลการ

จัดการขอรองเรียนของ

         สาขาวิชาฯไดรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาชันป
สุดทาย/บัณฑิตใหมตอหลักสูตร ปการศึกษา 2557  พบวาภาพรวมในทุกดาน

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.รายงานผลการดําเนินงานในบางเรื่อง 2.รายงานผลการดําเนินงานครบ

ทุกเรื่อง 3.มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีในบางเรื่อง 

4.มีแนวโนมผลการดําเนินงานที่ดีทุกเรื่อง 5.มีผลการดําเนินงานโดนเดน) 

นักศึกษา อยูในระดับดี   (x̄  = 3.98)    และนําเสนอตอที่ประชุมสาขาวิชาเพื่อรวมกัน
พิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่ตอบสนองความ
ตองการของผูเรียนอยางเหมาะสมในปการศึกษา  2558  ทั้งนี้  ประเด็น
พิจารณาเพื่อการพัฒนาประกอบดวย  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ “English for Effective 
Communication through Amazing English Camp and Tour”  ซึ่งจัด
ตอเนื่องทุกปการศึกษา  เพื่อตอบสนองความตองการในการพัฒนาทักษะการ
ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผูเรียน สวนการจัดการขอรองเรียนของ
นักศึกษา  พบวา  นักศึกษามีขอรองเรียนในเรื่องของการสําเร็จการศึกษาและ
ผลการเรียน  แตขาดกลไกการรองเรียนที่เปนระบบและชัดเจนทําใหสาขาวิชา
ไมสามารถจัดการขอรองเรียนเหลานั้นไดอยางมีประสิทธิภาพเพียงพอ  ทั้งนี้
สาขาวิชาฯ  เห็นควรเพิ่มชองทางการรับเรื่องรองเรียนของผูเรียนใหมีความ
หลากหลายมากขึ้น  เชน  กลองรับเรื่องรองเรียน/ความคิดเห็น  Web board
ในเว็บไซตของสาขา  ไลนกลุมเฉพาะ  เปนตน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภอ3 – 3.3 - 01 สรุปจํานวนนิสิต/นักศึกษาจําแนกตามสาขา ตามปงบประมาณ 2555-2557 
ภอ3 – 3.3 – 02 รายชื่อนิสิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร  รหัส 55 - 57 
ภอ3 – 3.3 – 03 รายงานการประชุมสาขาวิชา  เรื่อง  สรุปผลประเมินความพึงพอใจของ

นักศึกษาชันปสุดทาย/บัณฑิตใหมตอหลักสูตร ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปการศึกษา 2557 

 

ผลการประเมินตนเอง   

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง ()       

 
 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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3.4  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (เชื่อมโยงกับ องคประกอบที่ 2 

บัณฑิต  ตัวชี้วัด 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ) 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ระดับปริญญาตรี 

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน  หนวย 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีทั้งหมด 94 คน 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับการประเมินฯ 26 คน 

ผลรวมของคาคะแนนที่ไดจากการประเมินบัณฑิต 108.94 คะแนนรวม 

ผลการประเมินจากความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต  (คะแนนเต็ม 5) 4.19 คาคะแนน 

 

 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภอ2 – 2.1 – 01 รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ(๕ ป)  พ.ศ.๒๕๕๑ 
ภอ2 – 2.1 – 02 ผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตปริญญาตรี  โท  เอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
 

3.5  รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป (เชื่อมโยงกับ 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต  ตัวชี้วัด   2.2   รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ

ภายใน 1 ป) 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ขอมูลพื้นฐาน จํานวน  

จํานวนบัณฑิตท้ังหมด 94 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจ 92 

จํานวนบัณฑิตท่ีไดงานทําหลังสําเร็จการศึกษา (ไมนับรวมผูประกอบอาชีพอิสระ) 
- ตรงสาขาที่เรียน 
- ไมตรงสาขาที่เรียน 

 

73 

จํานวนบัณฑิตท่ีประกอบอาชีพอิสระ 6 

จํานวนผูสําเร็จการศึกษาที่มีงานทํากอนเขาศึกษา - 

จํานวนบัณฑิตท่ีศึกษาตอ 18 

จํานวนบัณฑิตท่ีอุปสมบท - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ขอมูลพื้นฐาน จํานวน  

จํานวนบัณฑิตท่ีเกณฑทหาร - 

จํานวนบัณฑิตท่ีตอบแบบสํารวจทั้งหมด ……92… คน 

จํานวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  

(ไมนับรวมบัณฑิตที่ศึกษาตอ เกณฑทหาร อุปสมบท และบัณฑิตที่มีงานทําแลวแตไมได

เปลี่ยนงานมาพิจารณา) 

.…79… คน 

คารอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป รอยละ …85.86 

คะแนนที่ได …4.30 คะแนน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภอ2 – 2.2 – 01 รายชื่อผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ(๕ ป)  พ.ศ.๒๕๕๑ 
ภอ2 – 2.2 – 02 ผลการประเมินภาวการณหางานทําของบัณฑิต  หลักสูตรภาษาอังกฤษ(หลักสูตร ๕ 

ป)  คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 
 

ผลการประเมินตนเอง   

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง ()       

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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หมวดที่ 4 ขอมลูผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตรและคุณภาพการสอน 

ในหลักสูตรขอมลูผลการเรียนรายวิชาของหลักสูตร 
 

สรุปผลรายวิชาที่เปดสอนในภาค/ปการศึกษา  

(เปดสอนทั้งหมด  38 รายวิชา) ดังนี้  

ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผาน 

1.  1001102  

หลักการและปรัชญาการศึกษา 

1/2557 50 22 7 - - - - 8 - 87 79 

2.  1001201 

ภาษาและวัฒนธรรมสําหรับครู 

1/2557 7 5 8 4 2 1 2 2 47 78 29 

3.  1001302 

การจัดการเรียนรูและสิ่งแวดลอมเพ่ือการเรียนรู 

1/2557 26 41 33 16 15 - - 2 - 134 131 

4.  1002101 

การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย 

1/2557 77 2 - - - - - 8 - 87 79 

5.  1003101 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 

1/2557 8 15 29 12 14 - - 8 - 78 87 

6.  1003201 

การสอนทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ1 

1/2557 49 16 9 - - - - 4 - 78 74 

7.  1003202 

ภาษาศาสตรประยุกตสําหรับครูภาษาอังกฤษ 

1/2557 2 5 7 17 22 16 4 1 - 78 73 

35 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณ

ภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณ
ฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณ
ะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผาน 

8.  1003203 

กลวิธีการแปล 1 

1/2557 1 5 32 30 6 - - 4 - 78 74 

9.  1003204 

โครงสรางภาษาอังกฤษเพื่อการสอน 

1/2557 - 1 5 28 31 8 2 3 - 78 75 

10.  1003301 

การสอนทักษะการอานภาษาอังกฤษ 2 

1/2557 61 15 21 8 14 2 6 5 - 134 129 

11.  1003302 

การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2 

1/2557 3 4 15 25 56 21 5 5 - 134 129 

12.  1003303 

ภาษาศาสตรเพื่อการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

1/2557 - - 17 115 2 - - - - 134 134 

13.  1003305 

การศึกษาเอกเทศ 

1/2557 34 13 34 3 47 - - - - 134 131 

14.  1003405 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยว 

1/2557 71 17 27 7 7 - - 5 - 134 129 

15.  1003209   

เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษา 

1/2557 73 1 - - - - - 4 - 78 74 

16.  1013310 
ผูกํากับลูกเสือ เนตรนารี ผูนํายุวกาชาดและผูบําเพญ็ประโยชน 

 

1/2557 114 1 17 - - - - 2 - 134 132 

36 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณ

ภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณ
ฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณ
ะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผาน 

17.  1014233 

ความเปนครู 

1/2557 11 7 28 25 2 1 - 4 - 78 74 

18.  2001101 

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและสืบคนสารสนเทศ 

1/2557 1 9 15 28 20 6 - 6 - 87 79 

19.  2001103 

ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อบาน 

1/2557 43 22 6 5 2 1 - 8 - 87 79 

20.  2003101 

สังคมไทยและสังคมโลก 

1/2557 38 27 10 1 2 - 1 8 - 87 79 

21.  4004101 

วิทยาศาสตรเพื่อคุณภาพชีวิต 

1/2557 17 27 27 8 - - - 8 - 87 79 

22.  1001101 

การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

2/2557 27 24 20 5 2 - - - - 78 78 

23.  1001204 

การพัฒนาหลักสูตร 

2/2557 32 31 7 3 1 1 - 1 - 76 75 

24.  1001303 

การศึกษาสําหรับผูที่มีความตองการพิเศษ 

2/2557 50 44 25 9 - 1 1 2 - 132 130 

25.  1003102 

ภาษาศาสตรเบื้องตนสําหรับคร ู

2/2557 

 

- 2 4 3 9 - - - 60 78 18 

37 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณ

ภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณ
ฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณ
ะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผาน 

26.  1003205 

การสอนทักษะการฟง-พูดภาษาอังกฤษ2 

2/2557 36 21 7 5 2 1 - 3 - 75 72 

27.  1003206 

การสอนทักษะการอานภาษาอังกฤษ1 

2/2557 71 3 - - - - - - - 76 74 

28.  1003208 

กลวิธีการแปล 2 

2/2557 2 10 15 24 20 1 1 1 - 75 73 

29.  1003306 

อาเซียนศึกษา 

2/2557 47 28 27 14 11 2 1 2 - 132 130 

30.  1003309 

วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอน 

2/2557 68 37 15 7 1 1 - 3 - 132 129 

31.  1003310 

การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 

2/2557 40 29 29 12 16 2 2 1 - 132 130 

32.  1003311 

การสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา 

2/2557 39 29 29 12 16 2 1 2 - 132 128 

33.  1003312 

คายเพ่ือพัฒนาภาษาอังกฤษ 

2/2557 101 23 6 - - - - - - 132 130 

34.  1009301 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

2/2557 30 15 17 19 20 16 5 3 - 132 122 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณ

ภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณ
ฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณ
ะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ที ่ รหัส ชื่อวิชา 
ภาค/ป

การศึกษา 

รอยละการกระจายของเกรด จํานวนนักศึกษา 

A B+ B C+ C D+ D F I ลงทะเบียน สอบผาน 

35.  1010201 

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา 

2/2557 12 26 19 15 1 - 1 2 - 76 74 

36.  1012207 

จิตวิทยาสําหรับคร ู

2/2557 44 24 2 3 - - - 1 - 76 73 

37.  2001102 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

2/2557 35 20 10 11 - 1 1 8 - 86 78 

38.  2002102 

สุนทรีนิยม 

2/2557 24 24 13 6 6 3 1 8 - 86 77 

39.  2003102 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2/2557 30 24 11 6 2 3 1 8 - 86 77 

40.  4004102 

การคิดและการตัดสินใจ 

2/2557 15 20 30 9 3 - 1 - - 86 78 

41.  4004103 

เทคโนโลยีสารสนเทศบูรณาการ 

2/2557 59 13 4 - - 1 1 8 - 86 78 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณ

ภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร หลักสตูรครุศาสตรบัณ
ฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณ
ะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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คุณภาพหลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผล 
5.1  สาระของรายวิชาในหลักสูตร (ความเชื่อมโยง  องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผูเรียน   ตัวบงชี้ 5.1  สาระรายวิชาในหลักสูตร) 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสูการปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 

4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

หลักคิดในการออกแบบ

หลักสูตร ขอมูลที่ใชใน

การพัฒนาหลักสูตรและ

วัตถุประสงคของ

หลักสูตร 

         สาขาวิชาภาษาอังกฤษพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ(5 ป) พ.ศ.2555  ตามผลการวิเคราะหความตองการของผูใชบัณฑิต  

กลาวคือ  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองการบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญดานทักษะ

ทางการใชภาษาเพื่อการสื่อสารควบคู ไปกับทักษะ/ความสามารถ  ดาน

กระบวนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากนี้  

มหาวิทยาลัยกําหนดใหสาขาวิชาพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  ซึ่งกําหนดใหบัณฑิตระดับปริญญาตรี  มี

คุณลักษณะพึงประสงค 5  ดาน  ไดแก  ดานคุณธรรมจริยธรรม  ดานความรู  

ดานทักษะปญญา  ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ  

และดานทักษะการวิ เคราะหเชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช เทคโนโลยี

สารสนเทศ  ทั้งนี้คณะครุศาสตรไดกําหนดใหเพิ่มเติมคุณลักษณะเฉพาะอีกหนึ่ง

ดาน  ไดแก  ดานทักษะการจัดการเรียนรู  เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานวิชาชีพ

ครู  ตามที่ครุสภากําหนด สาขาวิชาจึงไดดําเนินการพัฒนาเอกสารหลักสูตร มคอ 

2 ตามกลไกดังกลาว  โดยกําหนดบริบทของหลักสูตรที่สะทอนอัตลักษณบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ที่มีความเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษและการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

       คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประชุมประเมินหลักคิดในการออกแบบ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5ป)  ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555  

พบวา  หลักคิดที่ใชในการออกแบบหลักสูตรมีความครอบคลุมเหมาะสมแลวใน

ปจจุบัน แตอาจตองเพิ่มแนวคิดการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพดานภาษาอังกฤษ  ที่

สามารถแขงขันกับแรงงานตางชาติในชวงประชาคมอาเซียน  เชน  การสงเสริม

ทักษะการสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู  หลักสูตรทวิภาคหรือหลักสูตรนานาชาติ 

การปรับปรุงหลักสูตรให

ทันสมัยตาม

ความกาวหนาในศาสตร

สาขานั้นๆ 

         นอกจากการศึกษาความตองการของผูใชบัณฑิตแลว  สาขาวิชาฯยัง

ทําการศึกษาและประมวลขอมูลหลักสูตรภาษาอังกฤษที่ เกี่ยวของ  จาก

สถาบันอุดมศึกษาตางๆ  เชน  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

มรภ.วไลยอลงกรณ  มรภ.นครปฐม  และ มรภ.กําแพงเพชร  พบวา  มีความ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 



41 
 

ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสูการปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ 

4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

สอดคลองกันกับความตองการของผูใชบัณฑิต  คือ  การสงเสริมความสามารถดาน

การใชภาษาเพ่ือการสื่อสารและการเพิ่มพูนประสบการณการจัดการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ  ดังจะเห็นไดจากการจัดรายวิชาเอก  ที่เนนทักษะการสอนและ

ทักษะการใชภาษา  จากนั้นจึงแตงตั้งกรรมการพัฒนาหลักสูตรและจัดใหมีการ

วิพากษหลักสูตร  โดยใหมีผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาที่เกี่ยวของเปนผูประเมินความ

เหมาะสมของหลักสูตร  ภายหลังจากการพัฒนาหลักสูตรแลว  คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรประชุมเพื่อประเมินกระบวนการปรับปรุงหลักสูตรใหทันสมัยตาม

ความกาวหนาในศาสตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  พบวา  ควรศึกษาหลักสูตร

สาขาวิชาภาษาอังกฤษอื่นที่เกี่ยวของเพิ่มเติมของสถาบันอื่นเพื่อใชเทียบเคียงใน

การปรับปรุงหลักสุตรในรอบตอไป 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภอ5 – 5.1 - 01 รายงานการประชุมสาขาวิชาฯ  เรื่อง  การสํารวจความตองการคุณลักษณะพึง

ประสงคของบัณฑิตจากสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ภอ5 – 5.1 – 02 ประกาศ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2552 
ภอ5 – 5.1 – 03 ประกาศคุรุสภา เรื่อง  มาตรฐานวิชาชีพครู 
ภอ5 – 5.1 – 04 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มรภ.วไลยอลงกรณ   
ภอ5 – 5.1 – 05 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มรภ.นครปฐม   
ภอ5 – 5.1 – 06 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  มรภ.กําแพงเพชร 
ภอ5 – 5.1 – 07 คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร 
ภอ5 – 5.1 - 08 ผลการวิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5ป) พ.ศ.2555 

 

ผลการประเมินตนเอง   

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง ()       
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5.2  การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน (ความเชื่อมโยง  องคประกอบที่ 5  

หลักสูตร การเรียนการสอน  การประเมินผูเรียน ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและกระบวนการจัดการ

เรียนการสอน)  

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสูการปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ  

4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

การพิจ ารณากํ าหนด

ผูสอน 

         สาขาวิชาฯ ประชุมการจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียนที่ปรากฏใน

หลักสูตรโดยพิจารณาอาจารยผูสอนแตละรายวิชาใหเหมาะกับความเชี่ยวชาญของ

อาจารยแตละทาน  โดยพิจารณาจากความชํานาญในเนื้อหาวิชา และประสบการณ

การสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ(ปการศึกษา 2555 – 2557) พรอมกับเฉลี่ยภาระการ

สอนใหอาจารยแตละทานมีจํานวนชั่วโมงครบตามระเบียบของมหาวิทยาลัย  วาดวย

ภาระงานสอนของอาจารยผูสอน(ขั้นต่ํา  15 ชั่วโมง)  โดยมีการจัดใหนักศึกษาได

เรียนรายวิชาเฉพาะกับอาจารยคนเดิมไมเกิน 3 รายวิชาตลอดหลักสูตร  และ

กําหนดใหผูสอนจัดทําประมวลการสอนใหนักศึกษาและการจัดการสอนตามประมวล

การสอน   

         คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมประเมินกรรมการพิจารณากําหนด

ผูสอนปการศึกษา  2557  แลวพบวา  ยังขาดการนําผลการประเมินของผูสอนโดย

ผูเรียนในปการศึกษาที่ผานมา  มาประกอบการกําหนดผูสอนในปการศึกษา 2558 

การกํากับ ติดตาม และ

ตรวจสอบการจั ดทํ า 

มคอ.3 และ มคอ.4 

         สาขาวิชาฯ  ประชุมแจงรายวิชาที่เปดสอนในแตละภาคเรียนของปการศึกษา  

2557  และกําหนดผูสอนแตละรายวิชา  ซึ่งผูสอนแตละรายวิชาจะตองจัดทําเอกสาร  

มคอ.3  กอนเปดภาคเรียนทุกครั้ง   ในการจัดทํา  มคอ.3  นั้นไดมีการนําผลการ

ประเมินใน มคอ.5  ของรายวิชานั้น ๆ  ที่ผานการสอนในปการศึกษา  2556  มา

พิจารณาประกอบการจัดการเรียนการสอน  โดยภาคเรียนที่  1/2557  จะมี มคอ.3  

ตามจํานวนรายวิชาที่เปดสอน  จํานวน  11  รายวิชา  ซึ่งเปนรายวิชาที่เปดสอนแลว  

จํานวน  6 รายวิชา  และภาคเรียนที่  2/2557  มีจํานวนรายวิชาที่เปดสอน  จํานวน  

10  รายวิชา  ซึ่งเปนรายวิชาที่เปดสอนแลว  จํานวน  5  รายวิชา  ที่เปนรายวิชาของ

สาขาของนักศึกษาทุกชั้นป  โดยการปฏิบัติในขั้นนี้เปนไปตามขอกําหนดตัวบงชี้ผล

การดําเนินงานในหมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร  ของ มคอ.2  (ตัวบงชี้ผล

การดําเนินงานขอ 6)  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประชุมเพื่อประเมิน

กระบวนการติดตาม  และตรวจสอบการจัดทํา มคอ.3 แลวเห็นวา  กระบวนการสื้น

สุดเพียงการตรวจสอบความครบถวนดานเอกสารและการจัดสงเอกสาร มคอ.3  ตาม

กําหนดเวลา  แตยังไมมีการประชุมตรวจสอบความสอดคลองระหวาง มคอ.5  มคอ.7  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสูการปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ  

4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

และ มคอ.3  เพื่อรายงานผลใหผูสอนแตละรายวิชาทราบ  จึงเห็นสมควรจัดการ

ประชุมตรวจสอบความสอดคลองระหวาง  มคอ.5  มคอ.7  และ มคอ.3  ของ

รายวิชาที่เปดสอนซ้ําในปการศึกษาถัดไป 

การกํากับกระบวนการ

เรียนการสอน 

         เมื่อสอนจบภาคการศึกษา นักศึกษาจะตองประเมินการสอนของอาจารยแต
ละรายวิชาซึ่งขอคําถาม  2  ดาน  ไดแก  การสอนของอาจารยผูสอน  และการจัด
กิจกรรมการสอน เพื่อนําไปพัฒนาปรับปรุงตอไป  โดยสาขาวิชาฯ  จะนํามาพิจารณา
เขาที่ประชุมรวมกัน  เพื่อดูผลการประเมินของอาจารยผูสอนรายบุคคล  โดยการ
ปฏิบัติในขั้นนี้เปนไปตามขอกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในหมวดที่ 7  การ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  ของ มคอ.2 (ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานขอ 6) 
         คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  พิจารณากระบวนการกํากับกระบวนการ
เรียนการสอนแลวเห็นวา  ควรมีการสัมภาษณเชิงลึกจากผูเรียน  ประกอบการเก็บ
ขอมูลเชิงปริมาณรวมดวย  เพื่อสะทอนใหเห็นคุณภาพการสอนของอาจารยที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

การจัดการเรียนการสอน

ที่มีการฝกปฏิบัติใน

ระดับปริญญาตรี 

         รายวิชาทั้งหมดของหลักสูตรจะเปนวิชาที่มีชั่วโมงทฤษฎีและปฏิบัติรวมกัน  

แบงเปนชั่วโมงทฤษฎี  2  คาบ  และชั่วโมงปฏิบัติ  2  คาบ  ใน  1  รายวิชา  

ประกอบดวย  4  คาบเรียน  หนึ่งคาบเรียนเทากับ 50  นาที  สวนการจัดรายวิชาลง

หอง เรียนและหองปฏิบั ติการจะใช วิ ธีพิ จารณาที่ ลั กษณะรายวิ ชา  โดยมี

หองปฏิบัติการทางภาษา  จํานวน  1  หอง  และตองทําการเรียนการสอนใน

หองปฏิบัติการตลอดทั้ง  4  คาบ  เชนในรายวิชา  การสอนทักษะการฟง-พูด

ภาษาอังกฤษ  1  เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษาอังกฤษ  และหากรายวิชาใด

ตองการใชหองปฏิบัติการทางภาษา  นอกเหนือจากตารางที่มีอยูแลว  สามารถแจง

ความประสงคในการขอใชหองได  ทั้งนี้เมื่อจบภาคการศึกษา  นักศึกษาไดประเมิน

ความพึงพอใจตอสิ่งอํานวยความสะดวกและการเรียนการสอนภาคเรียนที่  2  ป

การศึกษา  2557  พบวาภาพรวมในทุกดานอยูในระดับดี   (x̄  = 3.74)    และผูสอน

สอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะของนิสิตไดเสนอวา  ควรใหนักศึกษาไดใชเครื่อง

คอมพิวเตอร  1  คนตอ  1  เครื่อง   

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจึงประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่

มีการฝกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี  ตามขอเสนอแนะดังกลาว  เห็นวา  มีแนวทาง

พัฒนา  2  ทาง  ไดแก  การขอใชทรัพยากรหองปฏิบัติการทางภาษารวมกับสํานัก

วิเทศและหรือการจัดหมูเรียนเพิ่มข้ึน 

การบูรณาการพันธกิจ           สาขาวิชาฯ  มีนโยบายใหมีการบูรณาการพันธกิจตางๆ  ไดแก  การวิจัย  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสูการปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ  

4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

ตางๆ กับการเรียนการ

สอนในระดับปริญญาตรี 

การบริการทางวิชาการทางสังคม  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  เขากับการ

เรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของ  ในปการศึกษา  2557  พบวา  สาขาวิชาฯ  มี

การบูรณาการพันธกิจ  2  ดานกับการจัดการเรียนการสอน  ไดแก  ดานการบริการ

วิชาการทางสังคม  ซึ่งมีการจัดโครงการคายภาษาอังกฤษใหกับนักเรียนโรงเรียนราช

วินิตประถมบางแค  กรุงเทพมหานคร  ในรายวิชาคายเพื่อการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษ  โดยอาจารยผูสอนใหคําปรึกษาในการจัดคายภาษาอังกฤษใหกับ

นักเรียนโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค  กรุงเทพมหานคร  เพื่อใหนักศึกษาสามารถ

นําความรูที่ไดเรียนไปประยุกตใชในการจัดกิจกรรมคายภาษา  และดานทํานุบํารุง

ศิลปะและวัฒนธรรม  ซึ่งมีการจัดโครงการ English on Tour  ศึกษาดูงานดาน

ศิลปวัฒนธรรม  ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารเพื่อการทองเที่ยว โดยเชิญมัคคุเทศกบรรยายสถานที่ตางๆ เปนภาษาอังกฤษ  

เพื่อสงเสริมใหนิสิตไดตระหนักรูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย  โดยไดรับความรูทาง

ภาษาทั้งจากในและนอกหองเรียนควบคูไปดวย 

         คณะกรรมการบริหารหลักสูตร  ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการบูรณาการ

พันธกจิตางๆ กับการเรียนการสอน  เห็นควรใหเพิ่มเติมการบูรณาการการวิจัยกับการ

เรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวของในปการศึกษาถัดไป  เพื่อใหเกิดการบูรณาการ

ครบทั้ง  3  ดาน 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภอ5 – 5.2 - 01 รายงานการประชุมสาขาวิชาฯ  เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนตามแผนการเรียน

ภาคเรียนที่ 1 – 2 /2557 
ภอ5 – 5.2 – 02 ตารางสอนขออนุมัติเปด ปการศึกษา  2555- 2557 
ภอ5 – 5.2 – 03 ประกาศคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)  เรื่อง  

มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  
รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  พ.ศ.2558 

ภอ5 – 5.2 – 04 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  เรื่อง  ภาระงานปกติของ
อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย 

ภอ5 – 5.2 – 05 มคอ.2   
ภอ5 – 5.2 – 06 มคอ.3  ปการศึกษา  2557 
ภอ5 – 5.2 – 07 มคอ.5 ปการศึกษา  2556 
ภอ5 – 5.2 – 08 มคอ.2   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภอ5 – 5.2 – 09 ผลการประเมินการสอน รายวิชาที่เปดสอนในภาคเรียนที่  1/2557 
ภอ5 – 5.2 – 10 ผลการประเมินการสอน รายวิชาที่เปดสอนในภาคเรียนที่  2/2557 
ภอ5 – 5.2 – 11 รายงานการประชุม ผลการประเมินของอาจารยผูสอนรายบุคคล 
ภอ5 – 5.2 – 12 ตารางสอนปการศึกษา 2557 
ภอ5 – 5.2 – 13 ผลการประเมินความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  และการเรียนการสอน  

ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2557(นักศึกษา) 
ภอ5 – 5.2 – 14 รายงานการประชุม เรื่อง  การจัดการเรียนการสอนท่ีมีการฝกปฏิบัติ 
ภอ5 – 5.2 – 15 รายงานการประชุม เรื่อง การบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอน 
ภอ5 – 5.2 – 16 โครงการ  English on Tour   
ภอ5 – 5.2 - 17 ใบลงนามการปฏิบัติงานรายวิชา  คายเพ่ือการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ภอ5 – 5.2 - 18 รายงานการประชุม เรื่อง ผลการบูรณาการพันธกิจตางๆ กับการเรียนการสอน 

 

ผลการประเมินตนเอง   

ระดับคะแนน คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง ()      

 

5.3  การประเมินผู เรียน (ความเชื่อมโยง  องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน                     

การประเมินผูเรียน  ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน) 

ผลการดําเนินงาน 

ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสูการปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ  

4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

การประเมินผลการเรียนรูตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 

         รายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา  2557  ใชวิธีการสอบทั้งแบบอัตนัย

และปรนัยสําหรับภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  นอกจากนี้  ยังใชกระบวนการ

สังเกตพฤติกรรมผูเรียนขณะฝกปฏิบัติเพื่อประเมินทักษะรายบุคคลและ

กระบวนการกลุม  นอกจากนี้  มหาวิทยาลัยยังไดจัดทําเอกสารทวนสอบ  01 

– 06  เพื่อใหนักศึกษาประเมินคุณลักษณะบัณฑิตอันพึงประสงคตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 6 ดาน 

         คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินกระบวนการประเมินผลการ

เรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ  พบวา  ยังขาดการตรวจสอบ

ความสอดคลองระหวางผลการเรียนรูของผูเรียนกับแผนที่กระจายความ

รับผิดชอบของแตละรายวิชา  จึงเห็นสมควรใหมีการประชุมตรวจสอบความ

สอดคลองดังกลาวใหมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสูการปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ  

4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

การตรวจสอบการประเมินผล

การเรียนรูของนักศึกษา 

         สาขาวิชาฯ  มีการประชุมเพื่อติดตามการประเมินผลการเรียนของ

นักศึกษาแตละรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา  2557  โดย

พิจารณาตาม  มคอ.3  ที่อาจารยแจงไว  ดังนั้น  มคอ.3  และ  มคอ.5  ตอง

สอดคลองกัน    โดยตรวจสอบผลการเรียนของนักศึกษาวาเปนไปตาม

หลักเกณฑในการใหระดับคะแนน(เกรด) ตามระเบียบขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  วาดวยการศึกษาระดับปริญญา

ตรี  พ.ศ.2548  นอกจากนี้ยังมีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานการ

เรียนรู  อยางนอยรอยละ  25  ของรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา  2557  

จํานวน  5  รายวิชา  พบวา  จากการทวนสอบใน  5  รายวิชา  ผลการเรียน

และการประเมินทวนสอบ 01  มีความสอดคลองกัน  กลาวคือ  มีผลสัมฤทธิ์

ของผูเรียนเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด (x̄  ≥ 3.51)  จากนั้น

นําผลการทวนสอบแจงคณะครุศาสตร  และที่ประชุมสาขาทราบเพื่อ

ปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตอไป  โดยการปฏิบัติในขั้นนี้

เปนไปตามขอกําหนดตัวบงชี้ผลการดําเนินงานในหมวดที่ 7  การประกัน

คุณภาพหลักสูตร  ของ มคอ.2 (ตัวบงชี้ผลการดําเนินงานขอ 6) 

         คณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาแลวเห็นวา เอกสารทวนสอบ  

01-06  ยังขาดการประเมินความรูของผูเรียนตามเนื้อหาเฉพาะของแตละ

รายวิชาที่ชัดเจน  จึงเสนอใหออกแบบประเมินความรูผูเรียนเฉพาะรายวิชา 

การกํ ากับการประเมินการ

จั ด ก า ร เ รี ย นก า รสอนและ

ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.

6 และ มคอ.7) 

        สาขาวิชาฯ ประชุมการติดตามการจัดทํา  มคอ.5  ของทุกรายวิชาที่

เปดสอนในปการศึกษา  2557  เพื่อพิจารณาความสอดคลองกันของ  มคอ.

2, 3, 5 และดําเนินการทํา  มคอ.7  เพื่อรายงานผลการดําเนินงานในป

การศึกษา 2557  โดยการปฏิบัติในขั้นนี้เปนไปตามขอกําหนดตัวบงชี้ผลการ

ดําเนินงานในหมวดที่ 7  การประกันคุณภาพหลักสูตร  ของ มคอ.2 (ตัวบงชี้

ผลการดําเนินงานขอ 4, 5  และ 7) 

        คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประชุมประเมินกระบวนการกํากับการ

ประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร  พบวา  สาขาวิชาฯ

มีการประเมินผลการเรียนรูผูเรียนภายหลังจากเสร็จสิ้นการจัดการเรียนการ

สอนของแตละรายวิชา  ผานกระบวนการจัดทําเอกสาร  มคอ.5  มคอ.6  

และ  มคอ.7  แตยังไมมีการวิเคราะห มคอ.5  ของทุกรายวิชา  เพื่อสะทอน

ภาพการพัฒนาหลักสูตรสู มคอ.7  อยางแทจริง  ทั้งนี้  เพื่อปรับปรุงเนื้อหา

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสูการปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ  

4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

รายวิชาหลักสูตรที่จะใชสอนในปการศึกษาถัดไป  ตลอดจนกระบวนการ

จัดการเรียนรุที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น  จึงเห็นควรใหมีการประชุมพิจารณาการ

ปรับปรุงเนื้อหารายวิชาและวิธีการจัดการเรียนรูรายป  เพื่อระบุใหละเอียด

ชัดเจนใน มคอ.7(การทวนสอบหลักสูตร) 

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภอ5 – 5.3 – 01 รายงานการประชุม  เรื่อง  การประเมินผลการเรียนรูตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ภอ5 – 5.3 – 02 มคอ.2 
ภอ5 – 5.3 – 03 มคอ.3  ปการศึกษา  2557 
ภอ5 – 5.3 – 04 มคอ.5  ปการศึกษา  2557 
ภอ5 – 5.3 – 05 เอกสารทวนสอบ  01 – 06 
ภอ5 – 5.3 – 06 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
ภอ5 – 5.3 – 07 รายงานการประชุม  เรื่อง  การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษา 
ภอ5 – 5.3 – 08 มคอ.3  ปการศึกษา  2557 
ภอ5 – 5.3 – 09 มคอ.5  ปการศึกษา  2557 
ภอ5 – 5.3 – 10 ระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  วาดวยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.2548   
ภอ5 – 5.3 – 11 ผลการทวนสอบ 06 
ภอ5 – 5.3 – 12 มคอ.2 
ภอ5 – 5.3 - 13 รายงานการประชุมการติดตามการจัดทํา  มคอ.5  ของทุกรายวิชาที่เปดสอนในป

การศึกษา  2557 
ภอ5 – 5.3 – 14 มคอ.2 
ภอ5 – 5.3 - 15 มคอ.3  ปการศึกษา  2557 
ภอ5 – 5.3 - 16 มคอ.5  ปการศึกษา  2557 
ภอ5 – 5.3 - 17 มคอ.7  ปการศึกษา  2557 

 

ผลการประเมินตนเอง   

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง ()       

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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5.4  ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (ความเชื่อมโยง  องคประกอบที่ 5  หลักสูตร 

การเรียนการสอนการประเมินผูเรียน   ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ) 

 
รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance 

Indicators) 
เปนไปตาม

เกณฑ 
ไมเปนไปตาม

เกณฑ 
1) อาจารยประจําหลักสูตรอยางนอยรอยละ 80 มีสวนรวมใน

การประชุมเพื่อวางแผน ติดตาม และทบทวนการดําเนินงาน
หลักสูตร 

 - 

2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.2 ที่สอดคลองกับ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแหงชาติ หรือ มาตรฐานคุณวุฒิสาขา/
สาขาวิชา (ถามี) 

 - 

3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ
ภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อยางนอย
กอนการเปดสอนในแตละภาคการศึกษาใหครบทุกรายวิชา 

 - 

4) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของรายวิชา และรายงานผล
การดําเนินการของประสบการณภาคสนาม (ถามี) ตามแบบ 
มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุดภาคการศึกษา
ที่เปดสอนใหครบทุกรายวิชา 

 - 

5) จัดทํารายงานผลการดําเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.
7 ภายใน 60วัน หลังสิ้นสุดปการศึกษา 

 - 

6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู ที่กําหนดใน มคอ.3 และมคอ.4 (ถามี) อยางนอยรอย
ละ 25 ของรายวิชาที่เปดสอนในแตละปการศึกษา 

-  

7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธการ
สอน หรือ การประเมินผลการเรียนรู จากผลการประเมินการ
ดําเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปที่แลว  

 - 

8) อาจารยใหม (ถามี) ทุกคน ไดรับการปฐมนิเทศหรือ
คําแนะนําดานการจัดการเรียนการสอน 

 - 

9) อาจารยประจําหลักสูตรทุกคนไดรับการพัฒนาทางวิชาการ 
และ/หรือวิชาชีพ อยางนอยปละหนึ่งครั้ง 

 - 

10) จํานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถามี) ไดรับการ
พัฒนาวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ ไมนอยกวารอยละ 50 ตอป 

- ไมมบีุคลากรสาย
สนับสนุน 

11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอ
คุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

 - 

12) ระดับความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตที่มีตอบัณฑิตใหม เฉลี่ย  - 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ผลการดําเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
 ดัชนีบงชี้ผลการดําเนินงาน(Key Performance 

Indicators) 
เปนไปตาม

เกณฑ 
ไมเปนไปตาม

เกณฑ 
ไมนอยกวา 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0 

รวมตัวบงชี้ในปนี้ 11  
จํานวนตัวบงชี้ที่ดําเนินการผานเฉพาะตัวบงชี้ที่ 1-5 5  

รอยละของตัวบงชี้ที่ 1-5 100  
จํานวนตัวบงชี้ในปนี้ที่ดําเนินการผาน 10  

รอยละของตัวบงชี้ทั้งหมดในปนี้ 90.91  
 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภอ5 – 5.4 - 01 รายงานจัดการประชุมวางแผน  ติดตามและทบทวนการดําเนินงานของหลักสูตร

ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ( 5 ป) พ.ศ.2555   
ภอ5 – 5.4 – 02 มคอ.2 
ภอ5 – 5.4 – 03 มคอ.3  ปการศึกษา  2557 
ภอ5 – 5.4 – 04 บันทึกสง มคอ.3  
ภอ5 – 5.4 – 05 มคอ.5  ปการศึกษา  2557 
ภอ5 – 5.4 – 06 มคอ.7 ปการศึกษา 2557 
ภอ5 – 5.4 – 07 ผลการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู  ปการศึกษา  

2557 
ภอ5 – 5.4 – 08 มคอ.7 ปการศึกษา 2556 
ภอ5 – 5.4 – 09 รายงานการประชุมสาขาวิชาฯ 
ภอ5 – 5.4 – 10 โครงการเสริมสรางศักยภาพบุคลากร  และปฐมนิเทศพนักงานมหาวิทยาลัยที่

ไดรับบรรจุในปงบประมาณ  2556 และ 2557 
ภอ5 – 5.4 – 11 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  การเขียนโครงรางงานวิจัยสําหรับนักวิจัยรุนใหม

(รุน 2) 
ภอ5 – 5.4 – 12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักวิจัยครุศาสตร 
ภอ5 – 5.4 – 13 โครงการนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑ (Innovation in the 

21st Century ELT) 
ภอ5 – 5.4 – 14 ผลความพึงพอใจของนักศึกษาปสุดทาย/บัณฑิตใหมที่มีตอคุณภาพหลักสูตร 
ภอ5 – 5.4 - 15 ผลความพึงพอใจของผูใชบัณฑิตท่ีมีตอบัณฑิตใหม 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ผลการประเมินตนเอง   

ผลการดําเนินงาน ระดับคะแนน ผลการประเมินตนเอง () 

นอยกวารอยละ 80 0  

รอยละ 80 3.50  

รอยละ 80.01 – 89.99 4.00  

รอยละ 90.00 – 94.99 4.50  (รอยละ 90.91) 

รอยละ 95.00 – 99.99 4.75  

รอยละ 100 5  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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การวิเคราะหรายวิชาที่มีผลการเรียนไมปกติ 
รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา ความผิดปกติ การตรวจสอบ เหตุที่ทําใหผิดปกติ มาตรการแกไข 

- - - - - - 
 
รายวิชาที่ไมไดเปดสอนในปการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาคการศึกษา เหตุผลที่ไมเปดสอน มาตรการที่ดําเนินการ 
- - - - 

 
รายวิชาที่สอนเนื้อหาไมครบในปการศึกษา  

รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

หัวขอท่ีขาด สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีแกไข 

1003101 ภาษาอังกฤษเพื่อ
การสื่อสารสําหรับครู 

1/2557 ทฤษฎีและกระบวนการทาง
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

ใชเวลาในการสอนเพื่อใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากกวาที่กําหนดไวในแผน 

เพิ่มการฝกทักษะสัมพันธทางภาษาและเพิ่ม
ระยะเวลาในแผนการสอนใหมากขึ้น 

1003201 
การสอนทักษะการฟง-พูด
ภาษาอังกฤษ 1 

1/2557 Teaching Pronunciation เนื้อหาซ้ําซอนกับรายวิชาภาษาศาสตร
เบื้องตน  และเวลาที่ใชในการจัดการ
เรียนการสอนไมเพียงพอ 

ใหนิสิตสาธิตกิจกรรมหนาชั้นเรียนกลุมละ  1  
กิ จ ก ร ร ม แ ล ะ ใ ห เ พื่ อ น ๆ   ช ว ย กั น ใ ห
ขอเสนอแนะ 

1003203 
กลวิธีการแปล 1 

1/2557 - Discourse marker 

- Knowledge of the 

world of translation 

ผูเรียนบางสวนทํางานไมเสร็จสิ้นตาม
กําหนดเวลาที่กําหนดไว  กอปรกับการ
ที่พื้นฐานคําศัพทและทักษะการใช
พจนานุกรมยังไมคอยมีความชํานาญ
เทาที่ควร 

เพิ่มเวลาในการทํางานที่มอบหมายมากขึ้น  
และใหทํางานกลุมเพื่อที่จะงายตอการทํา
ความเขาใจรายละเอียดของเนื้อหามากขึ้น 

- Preposition 

- Passive construction 

-  Genitive construction 

ผูเรียนบางสวนขาดความเขาใจในสวน
ไวยากรณพื้นฐาน  ทําใหผูสอนตองทํา
การทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแลว 

เพิ่มทักษะเนื้ อหาในสวนไวยากรณโดย
มอบหมายใหแตละกลุมไปทําการศึกษาและ
นํามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนรวมชั้นเรียน 

51 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณ

ภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณ
ฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 

คณ
ะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

หัวขอท่ีขาด สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีแกไข 

- Participle clauses 

- Punctuations 

1003204 
โครงสรางภาษาอังกฤษเพื่อ
การสอน 

1/2557 - Adjectives 

- Adverbs 

- Inform the students 

about the presentation 

ผูเรียนบางสวนทํางานไมเสร็จสิ้นตาม
กําหนดเวลาที่กําหนดไว   

เพิ่มเวลาในการทํางานที่มอบหมายมากข้ึน   

- Comparisons(Adjectives 

and Adverbs) 

- Prepositional phrases 

- Verbs and Preposition 

- Verbs followed by –ing 

or infinitive 

-  

ผูเรียนบางสวนขาดความเขาใจในสวน
ไวยากรณพ้ืนฐาน 

มอบหมายงานใหศึกษาเรื่องที่เกี่ยวของเปน
กลุม  และทําการสรุปมาใหนิสิตคนอื่นๆรวม
รับฟง 

1003209 
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอน
ภาษาอังกฤษ 

1/2557 การ ใช โปรแกรม Desktop 
Author พัฒนาสื่อประเภท e-
book 

เนื่องจากเปนโปรแกรมลิขสิทธิ์ถาไมซื้อ
ลิขสิทธิ์ เครื่องมือตางๆ ในโปรแกรมจะ
ถูกล็อกไว ทํางานออกมาไมนาสนใจ 

แนะนําการใชงานเบื้องตนและแนะนําให
ทดลองใชเองเมื่อมีเวลาวาง หรือ อาจจะซื้อ
โปรแกรมลิ ขสิทธิ์ ไว ใช เองไดหากพบว า 
โปรแกรมมีประสิทธิภาพดี 

1003207 
การสอนทักษะการอาน

1/2557 การใชแหลงขอมูลอางอิง
ภาษาอังกฤษเพื่อการทําวิจัย

.ใชเวลาในการสอนขออื่นๆ  มาก อาจใหผูเรียนฝกการใชแหลงขอมูลอางอิง
ภาษาอังกฤษเพื่อการทําวิจัยทางการศึกษา  
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

หัวขอท่ีขาด สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีแกไข 

ภาษาอังกฤษ 1 ทางการศึกษาและการสอน
ภาษา 

ในรายวิ ชาฝกปฏิบั ติ วิ จั ยทางการสอน
ภาษาอังกฤษ 

แผนการจัดการเรียนรู
(Lesson Plan) 

อาจมีการสุมผูเรียน  1  คนในแตละหมูเรียน  
ในการสาธิตการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรู  เพื่อชวยกันวิเคราะหปญหาและหา
แนวทางแกไขปรับปรุง 

1003302 
การสอนทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ 1 

1/2557 งานเขียนชักจูง รางที่ 1 รางที่ 
2  และรางสุดทาย 2 อภิปราย
และสรุปรวมกันเกีย่วกับงาน
เขียนชักจูง  (ไมสามารถสอน
เนื้อหาหัวขอนี้ในระยะเวลาที่
กําหนดไดเนื่องจากใชเวลาใน
การสอนหัวขออ่ืนๆ เพื่อให
ผูเรียนเกิดความเขาใจมากกวา
ที่กําหนดไวในแผน) 

เนื่องจากใชเวลาในการสอนหัวขออื่นๆ 
มาก 

ผูสอนใหนิสิตศึกษาคนควาดวยตนเอง เขียน
งานเขียน นํางานเขียนมาสงผูสอน เพื่อ
ผูสอนชวยแกไข และใหคําแนะนําตอไป 

1003303 
ภาษาศาสตรเพื่อการจัดการ
เรียนรู 

1/2557 การสรางแบบทดสอบทาง
ภาษาตามหลักภาษาศาสตร
เพื่อการสื่อสารและวัจนปฏิบัติ
ศาสตร 

ไดรับผลกระทบการจากจํานวน ชม.
เนนการฝกวิเคราะหภาคทฤษฎีและ
ปฏิบัติของหัวขอรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนภาษาโดยใชแนวคิดทาง
ภาษาศาสตรประยุกต  ที่เพิ่มมากขึ้น 
จึงทําใหไมสามารถสอนหัวขอนี้ได 
 

ปรับลดหัวขอยอยของหัวขอรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนภาษาโดยใชแนวคิดทาง
ภาษาศาสตรประยุกต  และ วัจนปฏิบัติ
ศาสตร ใหเหมาะสมตอการนําไปประยุกตใช
มากยิ่งขึ้น 
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รหัส ชื่อวิชา ภาค
การศึกษา 

หัวขอท่ีขาด สาเหตุที่ไมไดสอน วิธีแกไข 

1003405 
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
เพื่อการทองเที่ยว 

1/2557 Buddha Images นักศึกษาไมคุนเคยคําศัพท เกี่ยวกับ
พระพุทธรูปซึ่งแปลกใหมและคอนขาง
ยาก 

มอบหมายใหนักศึกษาหาความหมายของ
ศัพทกอนเขาเรียน 

- Thai foods  
- Thai fruits 

เนื้อหามีจํานวนเยอะ อีกทั้งยังมีการ
อธิบายรายบุคคลจึงทําใหใชเวลามาก 

มอบหมายงานใหศึกษาเรื่องที่เกี่ยวของเปน
กลุม และปรับลดเนื้อหาใหเหมาะสม 

1003203 
กลวิธีการแปล 2 

2/2557 - Discourse marker 

- Knowledge of the 

world of translation 

ผูเรียนบางสวนทํางานไมเสร็จสิ้นตาม
กําหนดเวลาที่กําหนดไว  กอปรกับการ
ที่พื้นฐานคําศัพทและทักษะการใช
พจนานุกรมยังไมคอยมีความชํานาญ
เทาที่ควร 

เพิ่มเวลาในการทํางานที่มอบหมายมากขึ้น  
และใหทํางานกลุมเพื่อที่จะงายตอการทํา
ความเขาใจรายละเอียดของเนื้อหามากขึ้น 

- Preposition 

- Passive construction 

-  Genitive construction 

- Participle clauses 

- Punctuations 

ผูเรียนบางสวนขาดความเขาใจในสวน
ไวยากรณพื้นฐาน  ทําใหผูสอนตองทํา
การทบทวนเนื้อหาที่เรียนไปแลว 

เพิ่มทักษะเนื้ อหาในสวนไวยากรณโดย
มอบหมายใหแตละกลุมไปทําการศึกษาและ
นํามาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนรวมชั้นเรียน 

1003205 
การสอนทักษะการฟง – พูด
ภาษาอังกฤษ 2 

2/2557 - Interview with a native 

speakers 

เนื่องจากใชเวลาในการสอนหัวขออื่นๆ 
มาก 

.ใหผูเรียนเลือกทํางานกลุมหรือเดี่ยว  และให
ทําการสงงานภายหลังจากการสอบปลาย
ภาคในสวนของคะแนนเก็บ 

1003307 
การสอนทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ 2 

2/2557 - Sharing news and 

information 

เนื่องจากใชเวลาในการสอนหัวขออื่นๆ 
มาก 

ใหผูเรียนทําการศึกษารวมกันเปนกลุม  แลว
ใหตัวแทนแตละกลุมพูดหรือระดมความคิด
ใหผูเรียนคนอื่นๆ  ฟง 
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คุณภาพของการสอน 
การประเมินรายวิชาที่เปดสอนในปที่รายงาน 
 รายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน 

รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมมี 

1003301  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู 1/2557   การเชิญวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกโดยเฉพาะชาวตางชาติมา
บรรยายใหความรูเพิ่มเติมแกผูเรียน 

1003201  การสอนทักษะการฟง – พูดภาษาอังกฤษ 1 1/2557   เชิญวิทยากรจากหนวยงานภายนอกที่มีชื่อเสียงและมีความเชี่ยวชาญ
ตรงตามความตองการเพื่อใหนิสิตไดประสบการณท่ีหลากหลาย 

1003202  ภาษาศาสตรประยุกตสําหรับครูภาษา 1/2557   - 
1003203  กลวิธีการแปล 1 1/2557   - 
1003204  โครงสรางภาษาอังกฤษเพื่อการสอน 1/2557   - 
1003209  เทคโนโลยีสารสนเทศในการสอนภาษา 1/2557   ผลักดันใหนิสิตไดออกไปศึกษาดูงานจริงดานเทคโนโลยีนอกสถานที่ 

เชน บริษัท ไมโครซอฟท (ประเทศไทย) จํากัด หรือ จัดหาโปรแกรมที่
เหมาะแกการเรียนรูในรายวิชา เชน โปรแกรมการทํา e-learning 

1003301  การสอนทักษะการอานภาษาอังกฤษ 2 1/2557   การจัดอาจารยผูสอนประจําแตละหมูเรียน 
1003302  การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 2 1/2557   - 
1003303  ภาษาศาสตรเพื่อการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ 1/2557   การเชิญวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยายใหความรู

เพิ่มเติมแกผูเรียน 
1003305  การศึกษาเอกเทศ 1/2557   - 
1003405  ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อการทองเที่ยว 1/2557    
1003102  ภาษาศาสตรเบื้องตนสําหรับครู 2/2557   การเชิญวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยายใหความรู

เพิ่มเติมแกผูเรียน 
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รหัส ชื่อวิชา 
ภาค

การศึกษา 

ผลการประเมิน
โดยนักศึกษา แผนการปรับปรุง 
มี ไมมี 

1003203  กลวิธีการแปล 2 2/2557   - 
1003205  การสอนทักษะการฟง – พูด 2 2/2557   - 
1003206  การสอนทักษะการอานภาษาอังกฤษ 1 2/2557   การเชิญวิทยากรหรือผูทรงคุณวุฒิภายนอกมาบรรยายใหความรู

เพิ่มเติมแกผูเรียน 
1003207  การสอนทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 1 2/2557   - 
1003309  วรรณกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสอน 2/2557   - 
1003310  การสอนภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา 2/2557   - 
1003311  การสอนภาษาอังกฤษในระดับมัธยมศึกษา 2/2557   - 
1003306  อาเซียนศึกษา 2/2557   - 
1003312  คายเพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 2/2557   จัดกิจกรรมคายเพ่ือเปนตัวอยางใหกับผูเรียนกอนออกจัดคายจริง 

 
ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม 

ทุกรายวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา  2557  ไดรับการประเมินคุณภาพการสอนโดยนักศึกษาผาน ระบบ  MIS ของมหาวิทยาลัยในภาพรวมพบวา  มีคุณภาพการ
สอนอยูในระดับดี  (x̄  ≥ 3.51)  โดยมีขอเสนอแนะ  ไดแก  ผูสอนมีความลุมลึกในเนื้อหารายวิชา  มีการใชสื่ออุปกรณที่ทันสมัย  และควรปรับเนื้อหาในการนําไปใช
ประโยชนในการประกอบวิชาชีพครูมากข้ึน 
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ประสิทธิผลของกลยุทธการสอน  

มาตรฐานผลการเรียนรู 
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจาก

แหลงตาง ๆ 
แนวทางแกไขปรับปรุง 

คุณธรรมจริยธรรม - - 
ความรู - การบรรยายตามเอกสารประกอบการสอนและการ

สอบภาคปฏิบัติโดยเฉพาะการสอบ oral interview 
เปนรายบุคคลใชเวลานานทําใหบางหัวขอตามแผน
ไดรับผลกระทบ 
- การบรรยายตามเอกสารประกอบการสอนหากไมมี
การยกตัวอยางประกอบที่ชัดเจนเพียงพออาจทําให
ผูเรียนไมเขาใจเนื้อหาอยางถองแท 
- การฝกปฏิบัติและการศึกษาคนควาดวยตนเองตองใช
เวลาในการทบทวนและตรวจสอบความเข า ใจ
คอนขางมาก ทําให ชม.สอนในหัวขออื่นๆ ไดรับ
ผลกระทบตามไปดวย 
-การทดสอบเปนขอสอบแบบอัตนัยทั้งหมด  ทําใหการ
ประเมินใชเวลานาน 

ขอเสนอแนะ กําหนดหัวขอใหผูเรียนมีการเตรียมตัวกอนเขาชั้นเรียน
ใหมากที่สุดแลวนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียนผานกระบวนการ
อภิปรายภายใตการใหคําปรึกษาของผูสอนและเพิ่มระยะเวลาในการ
สอบนอกเวลา 
ขอเสนอแนะ ศึกษาตัวอยางขอมูลที่เกี่ยวของใหมากที่สุดแลวนํามา
แลกเปลี่ยนเรียนรูในชั้นเรียนผานกระบวนการอภิปราย/สัมมนา
ภายใตการใหคําปรึกษาอยางสม่ําเสมอของผูสอน  และหากตองการใช
ขอสอบอัตนัย  อาจมีผูสอนหลายคนประจําแตละหมูเรียน 

ทักษะทางปญญา - นศ.ยังขาดความเขาใจกระบวนการเรียนรูและ
พัฒนาการทางภาษาของมนุษยบางระดับ/ขั้นตอน 
- ใชเวลานานในการประเมินผลการเรียนรู  
- ในการทํางานเปนกลุมมีนิสิตจํานวนมากเกินไป ไม
ชัดเจนในการทําหนาที่ แบงภาระงาน นิสิตจึงไม
สามารถทํางานไดทันตามกําหนดเวลา 

ขอเสนอแนะ   ผูสอนสรางสถานการณจําลองใหนิสิตไดฝกทักษะการ
คิดวิเคราะห จากสภาพปญหา หรือ สถานการณที่กําหนดให 
 
ขอเสนอแนะ   ผูสอนแบงจํานวนนิสิตตอกลุมใหนอยลง เพื่อใหนิสิตได
แบงหนาที่ ภาระงาน รวมทั้งฝกปฏิบัติงานไดอยางชัดเจนและเกิด
ประสิทธิผลมากข้ึน 

ทักษะความสัมพันธระหวางบุคลและ - มอบหมายงานกลุม  แตบางกลุมมีผูทํางานเพียงคน ขอเสนอแนะ  ทั้งนี้ไดใหคําปรึกษาในการบริหารงานกลุม เชน ฝายจัดหา
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มาตรฐานผลการเรียนรู 
สรุปขอคิดเห็นของผูสอน และขอมูลปอนกลับจาก

แหลงตาง ๆ 
แนวทางแกไขปรับปรุง 

ความรับผิดชอบ เดียว  ขอมูล ฝายภาพและเอกสารที่เกี่ยว และฝายจัดพิมพชิ้นงาน 
ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- สูตรทางสถิติคอนขางซับซอน 
- ใชเวลานานในการอภิปราย ควบคุมเวลาไดยาก และ
นิสิตไมสามารถทํางานไดทันตามกําหนดเวลา 

ขอเสนอแนะ  สอนซ้ําใหมในหัวขอท่ียาก 
ขอเสนอแนะ   ผูสอนแนะนําการวางแผนและการเตรียมพรอมใน
อภิปรายอยางเปนระบบจะชวยใหนิสิตปฏิบัติงานไดดีข้ึน 

ทักษะการจัดการเรียนรู - ดานทักษะการจัดการเรียนรู  ผูสอนวางแผนใหมีการ
ฝกเขียนแผนการสอนและสาธิตการสอน  แตเนื่องจาก
ใชเวลาในหัวขออื่นๆ  มาก  ทําใหไมไดสาธิตการสอน 

ขอเสนอแนะ  อาจมีการสุมผูเรียน  ๑  คนในแตละหมูเรียน  ในการ
สาธิตการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู  เพื่อชวยกันวิเคราะหปญหา
และหาแนวทางแกไขปรับปรุง 

  
การปฐมนิเทศอาจารยใหม 

การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไมมี  
จํานวนอาจารยใหม …………1……………. จํานวนอาจารยที่เขารวมปฐมนิเทศ ………1………… 
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กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุน 

กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวน 

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติธรรม  เรื่อง “ธรรมาภิบาลสําหรบั
ผูบริหาร” 

2 - ไดธรรมะสําหรับการบริหารงานและสามารถนํามาประยุกตใชไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  พระวิทยากรมีความสามารถ  ถายทอดกิจกรรมไดอยาง
เขาใจงาย  และสามารถนําไปใชไดจริง 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “มุมมอง KM เติมเต็มความรูเพื่อ
ผลักดันสูองคกรแหงคุณภาพ” 

5 - มีความเขาใจและรูแนวทางการจัดการความรูเพื่อรองรับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน 

โครงการนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่  21 4 - ไดเรียนรูแนวทางการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแนวใหมและได
เรียนรูวิธีการสรางนวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ  อีกทั้งยังไดแลกเปลี่ยน
การทําวิจัยโดยใชนวัตกรรมในยุคศตวรรษที่ 21 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  “พัฒนานักวิจัยครุศาสตร” 6 - เกิดแนวคิดและทักษะการทํางานวิจัยที่เปนประโยชนมาก 
โครงการ  CEFR  กับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับ
ประถมศึกษา 

9 - ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณาจารยจากที่ตางๆ  ในเรื่องการนํา CEFR  มา
ปรับใชในการสอนจริง 

โครงการพัฒนาแผนกลยุทธสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (พ.ศ.2558-2562) 
และแผนปฏิบัติการประจําป 
สาขาวิชาฯ ปงบประมาณ 2558 
 

13 - 1.คณาจารยสาขาวิชาและผูมีสวนเกี่ยวของมีทักษะความรู ความเขาใจ
ใหแกในดานกระบวนการพัฒนาแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการประจําป
อยางเปนระบบ  สามารถแปลงแผนกลยุทธสูแผนปฏิบัติการประจําปให
ครอบคลุมพันธกิจ 4 ดาน ไดแก ดานการเรียนการสอน ดานการวิจัย ดาน
การบริการวิชาการแกสังคม และดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
และ มีการเตรียมแนวทางการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการ
ดําเนินงานตามตัวชี้วัดความสําเร็จในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
ประจําปเพื่อประกอบการพิจารณาและใหขอเสนอแนะการพัฒนาการ
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กิจกรรมท่ีจัดหรือเขารวม 

จํานวน 

สรุปขอคิดเห็น และประโยชนที่ผูเขารวมกิจกรรมไดรับ 
อาจารย บุคลากร

สาย
สนับสนุน 

ดําเนินงานโดยสภาสถาบัน/หนวยงาน ตลอดจนการใชเปนขอมูลการจัดทํา
รายงานประจําปและรายงานการประเมินตนเองตามองคประกอบการ
ประกันคุณภาพ 

โครงการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ปการศึกษา ๒๕๕๗ 

11 - คณาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีความรูความเขาใจหลักเกณฑ 
องคประกอบ และตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สกอ.) และ
ภายนอก (สมศ.) และการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานรองรับการประเมิน
คุณภาพ  สามารถเผยแพรขอมูลการดําเนินงานตลอดปการศึกษา ๒๕๕๗ 
ของสาขาวิชาฯ ตามแนวทางที่ สกอ. กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ  และ
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูการบริหารจัดการหลักสูตรกับคณะศึกษาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม  และฝายประกันคุณภาพ  มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การเขียนรายงานการ
ประเมินตนเองเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ป
การศึกษา 2557  ระดับหลักสูตร(รุนที่ 2) 

5 - ไดความรูในเรื่องของการเขียนรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  
และการจัดเก็บเอกสารหลักฐานในการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร 

โครงการอบรมภาษาอังกฤษสําหรับผูบริหาร 2 - ไดความรู  ความกลาแสดง  และทัศนคติในการใชภาษาอังกฤษ 
โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษเพ่ือสรางความเขมแข็งสูประชาคม
อาเซียน  เรื่อง Using Multimedia in Teaching English 

13 - ไดรับความรูในการผลิตสื่อการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ   

โครงการพัฒนาครูภาษาอังกฤษเพือ่สรางความเขมแข็งสูประชาคมอาเซียน 13 - ไดรับความรูในการออกแบบจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับผูเรียนแตละระดับ 
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หมวดที่ 5  การบริหารหลักสูตร 
 
การบริหารหลักสูตร 

ปญหาในการบริหารหลักสูตร 
ผลกระทบของปญหาตอสัมฤทธิผล

ตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
แนวทางการปองกันและแกไข

ปญหาในอนาคต 
คุณภาพอาจารยขาดคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอกและไมมีการ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

ผูสอนขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
การวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู
ภาษาอังกฤษอย างมีคุณภาพและ
สงผลกระทบตอการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน(องคประกอบที่  4  
ดังตัวบงชี้ที่  4.2  คุณภาพอาจารย) 

สาขาวิชาสงเสริมการศึกษาตอ
ระดับปริญญาเอกของคณาจารย
และผลักดันใหเขารวมการอบรม/
สัมมนาการเตรียมความพรอมสู
การขอตําแหนงทางวิชาการซึ่งจัด
โดยคณะครุศาสตร 

 
1. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู (ความเชื่อมโยง  องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู  ตัวบงชี้ 6.1 

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู) 

 

รายละเอียดผลการดําเนินงาน  

ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสูการปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ  

4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

ระบบการดําเนินงานของ

ภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมี

สวนรวมของอาจารยประจํา

หลักสูตรเพื่อใหมีสิ่งสนับสนุน

การเรียนรู 

         สาขาวิชาฯจัดประชุมเพื่อหารือการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรูของผูเรียน  

โดยจัดใหมีการสํารวจความจําเปน  ความตองการของผูสอนและผูเรียนใน

ภาพรวม  จากนั้นจึงจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

สาขาวิชา  เพื่อเสนอคณะและมหาวิทยาลัยในการอนุมัติงบประมาณดําเนินงาน

ตอไป  ทั้งนีน้อกเหนือจากการใชทรัพยากร  สิ่งสนับสนุน  รวมกับมหาวิทยาลัย

แลว  สาขาวิชาฯ  ยังจัดประชุม  เรื่อง  การพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่

จําเปนเพิ่มเติม  ไดแก  หองปฏิบัติการทางภาษา  จํานวน  1  หอง  โดย

คํานึงถึงปจจัยความจําเปนเรงดวนในการใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อตอบสนองการ

จัดการเรียนรูในรายวิชาของหลักสูตรไดแก  วิชาการสอนทักษะการฟง – พูด

ภาษาอังกฤษ 1  วิชาการสอนทักษะการฟง – พูดภาษาอังกฤษ 2  ภาษาศาสตร

เพื่อการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษ  การศึกษาเอกเทศ  และ  การใชเทคโนโลยี

สารสนเทศในการสอนภาษา  ที่ประชุมจึงมีมติแจงใหคณะทราบเพื่อขอจัดจาง

สรางหองปฏิบัติการทางภาษา 

          คณะกรรมการบริหารหลักสูตรประเมินระบบการดําเนินงานแลวเห็นวา  

ยังขาดการสะทอนความจําเปน  ความตองการสิ่งสนับสนุนการเรียนรูในระดับ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ตัวบงชี้ 

อธิบายผลการดําเนินงานที่แสดงถึง 

(1.ระบบและกลไก 2.การนําไปสูการปฏิบัติ 3.การประเมินกระบวนการ  

4.การปรับปรุงตามผลการประเมิน 5.แนวปฏิบัติที่ดี) 

สาขาวิชาจึงเห็นควรใหมีการสํารวจความตองการจากผูสอนและผูเรียนใน

รายวิชาตางๆ  ที่เปดสอนในปการศึกษาถัดไป 

จํานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ที่เพียงพอและเหมาะสมตอ

การจัดการเรียนการสอน 

         สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนทําหนาที่จัดหองเรียนแกหมูเรียน

ในรายวิชาตางๆ  ของสาขาวิชา  และสาขาวิชาฯ  ยังจัดหาหองปฏิบัติการทาง

ภาษาอีก  1  หอง  อยางไรก็ตามดวยขอจํากัดในดานพื้นที่ใชสอยและ

งบประมาณ  จึงทําใหจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรไมเพียงพอกับจํานวนผูเรียน  

สาขาวิชาจึงมีมติเกี่ยวกับแนวทางการแกไขปญหา  2  ประเภท  ในปการศึกษา  

2558  ไดแก  การใชทรัพยากรหองปฏิบัติการทางภาษารวมกับสํานักวิเทศและ/

หรือการเพ่ิมหมูเรียน 

กระบวนการปรับปรุงตามผล

การประเมินความพึงพอใจ

ของนักศึกษาและอาจารยตอ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

         มหาวิทยาลัยใหนักศึกษาและอาจารยทําการประเมินความพึงพอใจตอ

สิ่งสนับสนุนการเรียนรูผานระบบออนไลนในปการศึกษา  2557  ผลการ

ประเมินพบวาในภาพรวม  4  ดาน  ไดแก  ดานการใหบริการหองสมุดและ

แหลงเรียนรู  ดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียนการสอน  ดานการ

ใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ  และดานการใหบริการ

สาธารณูปโภค  นักศึกษามีความพึงพอใจอยูในระดับดี   (x̄  = 3.78)  เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน  ดานการใหบริการหองสมุดและแหลงเรียนรู  มีคาเฉลี่ย

สูงสุด(x̄  = 4.05)  รองลงมา  คือ  ดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียน

การสอน(x̄  = 3.75)  ดานการใหบริการสิ่งอํานวยความสะดวกที่จําเปนอื่นๆ  

(x̄  = 3.69)  และดานการใหบริการสาธารณูปโภค  มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̄ =3.63)  

อาจารยมีความพึงพอใจอยู ในระดับดี   ( x̄ =3.56)  ดานการใหบริการ

สาธารณูปโภค มีคาเฉลี่ยสูงสุด(x̄  = 3.93)   รองลงมา  คือ  ดานการใหบริการ

หองสมุดและแหลงเรียนรู  (x̄  = 3.67)  ดานการใหบริการสิ่งอํานวยความ

สะดวกที่จําเปนอื่นๆ  (x̄  = 3.40)  ดานกายภาพที่เหมาะสมตอการจัดการเรียน

การสอน มีคาเฉลี่ยต่ําสุด (x̄ =3.25)      

 

หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภอ6 – 6.1 - 01 รายงานการประชุม  เรื่อง  การพิจารณาสิ่งสนับสนุนการเรียนรูที่จําเปนเพิ่มเติม   
ภอ6 – 6.1 - 02 ขอมูลแผนผังหองปฏิบัติการทางภาษา 
ภอ6 – 6.1 - 03 ผลการประเมินความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  และการเรียนการสอน  

ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2557(นักศึกษา) 
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หมายเลข รายการเอกสารหลักฐาน 
ภอ6 – 6.1 - 04 ผลการประเมินความพึงพอใจดานสิ่งอํานวยความสะดวก  และการเรียนการสอน  

ภาคเรียนที่  2  ปการศึกษา  2557(อาจารย) 
 

 

 

ผลการประเมินตนเอง   

ระดับคะแนน คะแนน 0 คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ประเมินตนเอง ()       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
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หมวดที่ 6 ขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพหลักสูตรจากผูประเมิน 

 
ขอคิดเห็นหรือสาระจากผูประเมิน 

ความเห็นของผูรับผิดชอบหลักสูตร 
การนําไปดําเนนิการวางแผน

หรือปรับปรุงหลักสูตร 
ควรเพิ่มทักษะทางภาษาอังกฤษ
ของผู เรียนใหมากขึ้นควบคูกับ
ทักษะทางการสอน 

ควรให เพิ่ม/ เนนรายวิชา เนื้ อหา
เ ฉ พ า ะ   เ ช น   วิ ช า ไ ว ย า ก ร ณ
ภาษาอังกฤษ  ทักษะการฟง  พูด  
อาน  และเขียนภาษาอังกฤษ 

คาดว า จ ะพัฒน าร าย วิ ช าที่
เกี่ ย วของตามที่ ผู รั บผิดชอบ
หลักสูตรเสนอในการปรับปรุง
หลักสูตรรอบตอไป(พ.ศ.2560) 

 

สรุปการประเมินหลักสตูร 

การประเมินจากผูที่สําเร็จการศึกษา  (รายงานตามปที่สํารวจ) วันที่สํารวจ ...19  กรกฎาคม  2558..................  

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน 
ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 

เพื่อใหผูเรียนมีศักยภาพและองคความรูเฉพาะดาน
(ภาษาอังกฤษ)  ไปใชในการประกอบวิชาชีพครุได
อยางมีประสิทธิภาพจึงเห็นควรใหเพิ่ม/เนนรายวิชา
เนื้อหาเฉพาะ  เชน  วิชาไวยากรณภาษาอังกฤษ  
ทักษะการฟง  พูด  อาน  และเขียนภาษาอังกฤษ 

ควรพัฒนารายวิชาในหลักสูตรปรับปรุงที่มุงเนนการ
ฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่มีความ
ถูกตองแมนยํา  ในทางวิชาการมากยิ่งขึ้น 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ……………………-………………………… 
 
การประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของ (ผูใชบัณฑิต) 
กระบวนการประเมิน ………โดยใชแบบสอบถาม…………………………………………………… 

ขอวิพากษที่สําคัญจากผลการประเมิน ขอคิดเห็นของคณาจารยตอผลการประเมิน 
- - 

ขอเสนอการเปลี่ยนแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมิน ………………………-…………………… 
 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
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หมวดที่ 7 แผนการดําเนินการเพื่อพัฒนาหลักสูตร 
 
ความกาวหนาของการดําเนนิงานตามแผนที่เสนอในรายงานของปที่ผานมา 

แผนดําเนินการ กําหนดเวลาที่แลวเสร็จ ผูรับผิดชอบ 
ความสําเร็จของแผน/เหตุผลที่ไม

สามารถดําเนินการไดสําเร็จ 
โครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรูทางวิชาการ 
(การเชิญวิทยากร
ภายนอกมาบรรยายให
ความรูแกนักศึกษา) 

30  เมษายน 2557 ผูสอนทุก
รายวิชา   
สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ 

แ ผ น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ไ ม สํ า เ ร็ จ  
เนื่องจากอยูในระหวางการคัดเลือก
และสรุปเนื้อหาและกระบวนการสอน
ที่เหมาะสมที่เหมาะสมกับผูเรียน 

ปรับลด – เพิ่มเนื้อหา
ใหเหมาะสม  และเพ่ิม
กิจกรรมโดยเนนการ
ปฏิบัติมากข้ึน 

30  เมษายน 2557 ผูสอนทุก
รายวิชา   

 

แ ผ น ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร สํ า เ ร็ จ ใ น
ระยะเวลาที่กําหนด 

 
ขอเสนอในการพัฒนาหลักสูตร 

1.  การพัฒนารายวิชาฝกทักษะการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน  4  ทักษะอยางมีประสิทธิภาพ 
2.  การเรงพัฒนาคณาจารยใหมีคุณวุฒิปริญญาเอกและตําแหนงทางวิชาการ 
 

แผนปฏิบัติการใหมสําหรับป .....2558.......... 
ระบุแผนการปฏิบัติการแตละแผน วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน และผูรับผิดชอบ 

แผนการปฏิบัติการ วันที่คาดวาจะสิ้นสุดแผน ผูรับผิดชอบ 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการ 
(การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยายให
ความรูแกนักศึกษา) 

31  กรกฎาคม  2559 ผูสอนทุกรายวิชา   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

โครงการบูรณาการการเรียนการสอนเขากับ
พันธกิจหลักของสาขาวิชา   

31  กรกฎาคม  2559 ผูสอนทุกรายวิชา   
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
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อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร : __นางสาวศิริกาญจนา  ใบคํา______________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
ประธานหลักสูตร : นางสายฝน  ทรงเสี่ยงไชย__________________________________________________ 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
เห็นชอบโดย : นางสายฝน  ทรงเสี่ยงไชย________________(หัวหนาภาควิชา) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
เห็นชอบโดย : ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  ลิ้มสุขวัฒน_(คณบดี) 
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
กรณีหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
เห็นชอบโดย : ________________________________________(คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย)  
ลายเซ็น : ______________________________________ วันที่รายงาน : __________________________ 
 
 
เอกสารประกอบรายงาน 
๑. สําเนารายงานรายวิชาทุกวิชา 
๒. วิธีการใหคะแนนตามกําหนดเกณฑมาตรฐานที่ใชในการประเมิน 
๓. ขอสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปที่ประเมิน 
๔. ขอสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
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สรุปผลการประเมินตนเองและทิศทางการพัฒนา 
หลักสูตร ครุศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป)   

ฉบับปรับปรุง  พ.ศ. 2555  

คณะครุศาสตร  มหาวทิยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ประจําปการศึกษา 2557 
 

1. สรุปผลการประเมินรายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร /รายงานผล

การดําเนินงาน (มคอ.7) 

ตาราง ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 

องคประกอบที่ 1  
ตัวบงชี้ 1.1 กํากับมาตรฐาน ป.ตรี 4 

บัณฑิต 12 
- - 1 

เฉลี่ยองคประกอบที่ 1 - 
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต 
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

คาเฉลี่ย 
3.51 

108.94 
4.20 4.20 

26 
ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญาตรี
ที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ ภายใน 
1 ป 

รอยละ 25 79 x 100 
85.86 4.30 

92 

ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศกึษาและผูสําเร็จการศกึษาในระดบั
ปริญญาโททีไ่ดรับ การตีพมิพและหรือ
เผยแพร 

รอยละ ……. - 

- - 
- 

ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของ
นักศกึษาและผูสําเร็จการศกึษาในระดบั
ปริญญาเอกทีไ่ดรับ การตีพมิพและหรือ

รอยละ ……. - 
- - 

- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา  ประจําปการศึกษา 2557 
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ตาราง ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 

เผยแพร 
เฉลี่ยองคประกอบที่ 2 4.24 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา 
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา คะแนน 2 - - 2 
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา 

คะแนน 2 
- - 2 

ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา คะแนน 2 -  2 

เฉลี่ยองคประกอบที่ 3 2 

องคประกอบที่ 4  อาจารย 
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย คะแนน  2 - - 2 

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย คะแนน 1 - - 1.33 
ตัวบงชี้ 4.2.1 รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

ป.เอก   
รอยละ 5 

0 x 100 
0 0 

5 
ตัวบงชี้ 4.2.2 รอยละของอาจารยประจํา
หลักสูตรที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ผศ.  
รอยละ 5 

0 x 100 
0 0 

5 
ตัวบงชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย
ประจําหลักสูตร 

รอยละ 10 
 

0.8 x 100 
16 4 

5 
ตัวบงชี้ 4.2.4  จํานวนบทความของอาจารย
ประจําหลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการ
อางอิงในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ
ตอจํานวนอาจารยประจําหลักสูตร  

อัตราสวน 
วิทยเทคโน 
….. 
วิทยสุขภาพ 
….. 

- 

- - 
- 

ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย คะแนน  2 - - 2 
เฉลี่ยองคประกอบที่ 4 2 

องคประกอบที่ 5  หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน 
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร คะแนน 2 - - 2 
ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

คะแนน 2 
- - 2 

ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน คะแนน 2 - - 2 

ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดําเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ 

รอยละ 100 
- - 4.50 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
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ตาราง ผลการประเมินรายตัวบงชี้ตามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
ผลการดําเนินงาน 

คะแนน
ประเมิน 

ตัวตั้ง ผลลัพธ  
(% หรือสัดสวน) ตัวหาร 

เฉลี่ยองคประกอบที่ 5 2.63 
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู คะแนน 2 - - 2 

เฉลี่ยองคประกอบที่ 6 2 
เฉลี่ยรวมทุกองคประกอบ 2.49 

ตาราง ผลการวิเคราะหคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 

องค 

ประกอบ

ที ่

คะแนน

ผาน 

จํานวน

ตัวบงชี้ 
I P O 

คะแนน

เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
0.01–2.00 ระดับคุณภาพนอย 
2.01–3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง 
3.01–4.00 ระดับคุณภาพดี 
4.01–5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

1  ผาน 

2 

คะ
แน

นเ
ฉล

ี่ยข
อง

ทุก
ตัว

บง
ชี้ใ

น 

อง
คป

ระ
กอ

บท
ี่ 2

 -6
 

2   4.24 4.24 ดีมาก 

3 3 2.00   2.00 นอย 

4 3 2.00   2.00 นอย 

5 4 2.00 2.83  2.63 นอย 

6 1  2.00  2.00 นอย 

รวม 13 7 4 2 2.49 ปานกลาง 

ผลการ

ประเมิน 
2.49 ปานกลาง 

 

2. ทิศทางการพัฒนาหลักสูตร  

การวิเคราะหจุดเดนและโอกาสในการพัฒนาองคประกอบที่ 1 - องคประกอบที่ 6 ในประเด็นที่

สําคัญดังนี้ 

 

องคประกอบที่ 1 การกํากับมาตรฐาน ประเด็น 

จุดเดน - คุณวุฒิ/สาขาท่ีสําเร็จการศึกษา (ตรงสาขา) 

คุณสมบัติอาจารยประจําหลักสูตร - การดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานเพื่อการ

ประกันคุณภาพหลักสูตรและการเรียนการสอนตามกรอบ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
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มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

  

โอกาสในการพัฒนา - 

  

  

 

 

 

องคประกอบที่ 2 บัณฑิต ประเด็น 

จุดเดน 
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิiระดับอุดมศึกษาแหงขาติ 

- ความพึงพอใจผูใชบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิi

ระดับอุดมศึกษาแหงขาติ 

  

  

โอกาสในการพัฒนา - 

  

  

  

 

องคประกอบที่ 3 นักศึกษา ประเด็น 

จุดเดน 
การสงเสริมและพัฒนานักศึกษา 

- ระบบอาจารยที่ปรึกษา 

 - การจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ/

วิชาชีพแกนักศึกษา 

  

โอกาสในการพัฒนา 

- มีระบบกลไกการดําเนินงานของอาจารยที่ปรึกษาและ

การจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกป

การศึกษาอยูแลว 

  

  

 

องคประกอบที่ 4 อาจารย ประเด็น 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
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จุดเดน - 

  

โอกาสในการพัฒนา 

- การเรงพัฒนาคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและผลงานทาง

วิชาการเพ่ือการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของ

ผูสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

  

  

 

องคประกอบที่ 5  
หลักสูตร การเรียนการสอน  

การประเมินผูเรียน 
ประเด็น 

จุดเดน 
การประเมินผูเรียน 

- การประเมินผลการเรียนรูตามแผนที่ความรับผิดชอบใน

เอกสาร  มคอ.2 

 - การประเมินความรูของผูเรียนตามเอกสารทวนสอบ    

01 - 06 

  

โอกาสในการพัฒนา 
- การพัฒนาการเขียนเอกสาร มคอ.5  และ มคอ.7  ของ

สาขาวิชาฯ 

  

  

 

องคประกอบที่ 6  
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู 

ประเด็น 

จุดเดน 
การติดตามผลการดําเนินงานหลักสูตร 

- ความพึงพอใจตอการบริหารหลักสูตรของนักศึกษาและ

คณาจารย 

  

  

โอกาสในการพัฒนา 

- การใชทรัพยากรกันกับหนวยงานภายในอ่ืนๆ  เชน  

หองปฏิบัติการทางภาษาของสํานักวิเทศสัมพันธและ

เครือขายอาเซียนและศูนยการเรียนรูทางภาษาของ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลกัสูตร หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ(5 ป) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2555 
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สถาบันภาษาตลอดจนเอกสารตําราเรียนอื่นๆ  

นอกเหนือจากรายวิชาของหลักสูตร  ซึ่งจัดหาโดยสํานัก

วิทยบริการและสารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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