
กลุ่มงาน     ส่งเสริมวิชาการ       
เป้าประสงค์  มีหลักสูตรที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุดมศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตรอย่างเป็นระบบและเป็นไปตามมาตรฐานอุดมศึกษา 
กลยุทธ์   พัฒนาหลักสูตรให้มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ 
 
ชื่อโครงการ  การพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน   
ผู้รับผิดชอบโครงการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 
 
หลักการและเหตุผล 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาชั้นน าเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น และมีพันธ
กิจหลักในการผลิตบัณฑิตและให้บริการวิชาการแก่สังคม เห็นความส าคัญของการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558 จึงเตรียมความพร้อมการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีมาตรฐานสากลเพ่ือ
ลดผลกระทบและรู้เท่าทันต่อจากการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาคมอาเซียน  โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียน ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ได้จัดท าโครงการการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนี้ขึ้น โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1) กิจกรรมพัฒนา
หลักสูตร ปรับปรุง/ใหม่  2) กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ และ 3) กิจกรรมการประชุม
เชิงปฏิบัติการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ  

 
วัตถุประสงค์ 

1. พัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ตามความต้องการของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
2. พัฒนาการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
3. การเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล 

 
เป้าหมาย 

1. ทุกหลักสูตรได้รับการพัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทุกหลักสูตรๆ ละ 1 รายวิชา 
3. อาจารย์ 60 คน เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 
ระยะเวลาด าเนินการ   ตุลาคม พ.ศ.2557 –  กันยายน พ.ศ.2558 
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ขั้นตอนการด าเนินงาน  
ที ่ กิจกรรม ระยะเวลา 
1 ขออนุมัติโครงการ  ตุลาคม 2557 
2 วางแผนด าเนินการ ตุลาคม 2557 - พฤศจิกายน 2557 
3 ด าเนินการจัดกิจกรรม  พฤศจิกายน 2557 - สิงหาคม 2558 
4 ประเมินการจัดกิจกรรม  สิงหาคม 2558 -  กันยายน 2558 
5 สรุปและรายงานผล กันยายน 2558 

 
 
งบประมาณ รวม 3,000,000 บาท เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดิน 58OP40100006 เป็นเงินทั้งสิ้น 2,879,786 บาท 
จ าแนกตามหมวดเงินดังนี้ 

กิจกรรม งบด าเนินการ/งบแผ่นดิน รวม 
 ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสด ุ

1. พัฒนาหลักสูตรปรับปรุง /ใหม่   589,680 611,400 598,920 1,800,000 
2. จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ - - 523,353 523,353 
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอน 
   เป็นภาษาอังกฤษ 

77,100 
 

300,116 
 

91,840 
 

469,056 

รวม   666,780 911,516 1,214,113  2,792,409   
(ขอถัวเฉลี่ยจ่ายทุกรายการ) 
 
ผลการด าเนินโครงการ 
1. พัฒนาหลักสตูรปรับปรุง /ใหม่ 
1.1 การวางแผน  

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ บันทึกข้อความแจ้งทุกหลักสูตร เรื่อง การด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่/
ปรับปรุง ตามความต้องการของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ตามรอบระยะเวลาที่ก าหนด แนวปฏิบัติการ
พัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง คู่มือการพัฒนาและบริหารหลักสูตร เพ่ือให้แต่ละหลักสูตรจัดท าหลักสูตรตาม
หลักเกณฑ์และกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ การด าเนินการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ การประสานการด าเนินงานหลักสูตรส่งสกอ.ภายใน 30 วัน หลังผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย 
การจัดท าเอกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงตามรอบระยะเวลาทุก 5 ปี  

 
1.2 การด าเนินการ 

1.1 การจัดท าเอกสารเผยแพร่หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุง 
1.2 การจัดท าเอกสารการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2558 รอบระยะเวลา 5 ปี 
1.3 การจัดท าเอกสารเผยแพร่การพัฒนาหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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1.4 การจัดท าเอกสารเผยแพร่การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
1.5 การจัดท าเอกสารเผยแพร่คู่มือการพัฒนาและบริหารหลักสูตร ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2548 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และ
เผยแพร่ 

1.6 การประสานส่งหลักสูตรเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเห็นชอบจากสภาวิชาการ คณะอนุกรรมการฝ่าย
วิชาการสภามหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัย  

1.7 การประสานส่งหลักสูตรที่ผ่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยไปยัง สกอ.ภายใน 30 วัน  
1.8 การติดตามผลการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจาก สกอ.  
1.9 การประสานแจ้งหลักสูตรผลการพิจารณาการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจาก สกอ.  
1.10 ส าเนาส่งเล่มหลักสูตรที่ผ่านการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรจาก สกอ. ให้กับเจ้าของ

หลักสูตร จ านวน 1 เล่ม คณะต้นสังกัด จ านวน 1 เล่ม และส าเนาเก็บท่ีส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน จ านวน 3 เล่ม 

 
1.3  การติดตามประเมินผล 

การพัฒนาหลักสูตรใหม่/ปรับปรุง ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามรอบ
ระยะเวลา 5 ปี จ านวน 45 หลักสูตร ไดผ้่านการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย และส่งหลักสูตรเพ่ือให้ สกอ. 
พิจารณาการรับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตรภายใน 30 วัน 
 
1.4  การปรับปรุงแก้ไข 
 - 
 
2. จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
2.1 การวางแผน  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วางแผนด าเนินโครงการดังนี้ 

2.1.1 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ด าเนินการประชุมวางแผนโครงการ “การจัดการเรียน
การสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยได้ก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
โครงการ ดังนี้ 

  1) เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจ าหลักสูตร ในระดับปริญญาตรีและระดับ
บัณฑิตศึกษา 

  2) สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารและจัดการเรียนการสอน จ านวน 9 -12 คาบ ใน
รายวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2/2557 (หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน หรือเฉพาะด้านบังคับ) 

3) ต้องผ่านการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท อ าเภอปากช่อง 
จังหวัดนครราชสีมา โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ทับศรี ผู้ช่วยศาสตร
จารย์ ดร.จันทร์พนิต สุรศิลป์ และอาจารย์อตินันท์  สุขเขียว 
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2.1.2 ประสานการเข้าร่วมโครงการ “การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน” โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความเชิญตัวแทนอาจารย์ประจ า
หลักสูตร ๆ ละ 1 คน เข้าร่วมโครงการฯ มีอาจารย์จากคณะต่าง ๆ สนใจเข้าร่วมโครงการจ านวน 52 คน  

 

2.2 การด าเนินการ 
1) ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้ก าหนดให้คณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 

52 คน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท อ าเภอปากช่อง จังหวัด
นครราชสีมา โดยวิทยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ทับศรี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.
จันทร์พนิต สุรศิลป์ และอาจารย์อตินันท์  สุขเขียว  การเสวนา “ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ สอนอย่างไรให้เป็น
ภาษาอังกฤษ” การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ภาษาอังกฤษ พิชิตอาเซียน” เทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างไร
ให้พร้อมสู่ประขาคมอาเซียนและการเชียน Lesson Plan ที่ดีมีวิธี 

ตารางท่ี 1  จ านวนคณาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ   
คณะ/ส านักงาน จ านวน (คน) 

1. ครุศาสตร์ 8 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 
3. วิทยาการจัดการ 7 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 
5. เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  8 
6. บัณฑิตวิทยาลัย 5 

รวม 52 
  
 2) คณาจารย์เขียนแผนการสอน (Lesson Plan) เป็นภาษาอังกฤษ จ านวน 9-12 คาบ 
 3) การประชุมติดตามการเขียนแผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในวันที่ 14 มกราคม 2558 ณ 
ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีวิทยากรประจ ากลุ่มตรวจสอบ
และให้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
  อาจารย์ ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ  กลุ่มบัณฑิตวิทยาลัย 
  Ms.Suneeta Chuamon  กลุ่มคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  Mr.Pierre Hendrik Lr Roux กลุ่มคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 Ms.Debra Ann Van As กลุ่มคณะครุศาสตร์ 
  Ms.Meggyn Hay กลุ่มคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  Mr.Bochenski Arkadiusz Hubert กลุ่มคณะวิทยาการจัดการ  
 4) คณาจารย์น าแผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษไปปรับแก้ไขและทดลองสอน ตั้งแต่วันที่ 15 
มกราคม ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2558 
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 5) การประชุมติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 6) การประชุมเพ่ือรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ในวันที่ 25 
มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมอมราวดี อาคาร 14 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 
2.3  การติดตามประเมินผล  
      ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนติดตามประเมินผลโครงการการจัดการเรียนการสอน
เป็นภาษาอังกฤษ ในภาพรวมปรากฏผล ดังแสดงในตารางที่ 2 ดังนี้  
   ค่าเฉลี่ยระดับ  4.50 - 5.00  ความหมาย  มากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  3.50 - 4.49  ความหมาย  มาก 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  2.50 - 3.49  ความหมาย  ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  1.50 - 2.49  ความหมาย  น้อย 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  1.00 - 1.49  ความหมาย  น้อยที่สุด 
 
ตารางท่ี 2  ประเมินผลโครงการฯ ของคณาจารย์ผู้เข้าร่วม  

ที ่ รายการประเมิน x  S.D. ความหมาย 
1. การจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” 
4.42 0.642 มาก 

2. การตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะแผนการสอน จากวิทยากรประจ ากลุ่ม 4.03 0.822 มาก 
3. การน าแผนการสอนไปทดลองใช้กับนักศึกษา 4.18 0.609 มาก 
4. การประชุมติดตามความก้าวหน้าของการด าเนินงานน าแผนการสอนไป

ใช้ 
4.11 0.648  มาก 

5. การประชุมเพ่ือรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 4.26 0.601  มาก 

6. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 4.39 0.679 มาก 
7. สถานที่จัดประชุมสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วม 4.50 0.558 มากที่สุด 
8. โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุม มีมาตรฐานและทันสมัย พรอ้มใช้งาน 4.42 0.683 มาก 
9. ความเหมาะสมในการบริหารจัดการ เช่น อาหารว่างและอาหารกลางวัน 4.32 0.739 มาก 
10. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและให้บริการด้วยความเต็มใจ แต่งกาย

สุภาพเหมาะสม 
4.61 0.495 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 2 ผลประเมินโครงการฯ พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่มีระดับความพึงพอใจการจัดการ

ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” และ
การประชุมเพ่ือรายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.42 และ 4.26 
ตามล าดับ) นอกจากนั้นอาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าวิทยากรมีความรู ้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการถ่ายทอด
ความรู้ ในระดับมาก คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.39  
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ในส่วนของการด าเนินงานการประชุมฯ และบริการ พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าเจ้าหน้าที่
อ านวยความสะดวกและให้บริการด้วยความเต็มใจ แต่งกายสุภาพเหมาะสม และสถานที่จัดประชุมสะดวกใน
การเดินทางมาเข้ารว่ม อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.61 และ 4.50 ตามล าดับ)   

2.4  การปรับปรุงแก้ไข  
  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จะน าแนวคิดและการเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
ไปปรับปรุงแก้ไข เรื่อง ควรจัดให้มกีารสังเกตการณ์สอนจากผู้เชี่ยวชาญ หรืออาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จับคู่
กันเพ่ือเสนอแนะและแลกเปลี่ยนกัน การจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับอาจารย์และนักศึกษา การศึกษาดูงาน
ต่างประเทศ วิทยาการผู้เชี่ยวชาญเทคนิคการสอนในชั้นเรียน ควรปรับระยะเวลาให้มากขึ้นในเตรียมตัวของ
อาจารย์ผู้สอนและการทดลองใช้แผนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ควรจัดให้มีโครงการฯ ทุกปีอย่างต่อเนื่อง  
 
3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
3.1 การวางแผน  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน วางแผนด าเนินโครงการดังนี้ 

1) ประสานการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือ
รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนจัดท าบันทึกข้อความเชิญตัวแทน
อาจารย์ประจ าหลักสูตร ๆ ละ 1 คน เข้าร่วมการอบรมฯ มีอาจารย์จากคณะต่าง ๆ สนใจเข้าร่วมโครงการ
จ านวน 52 คน และก าหนดวันอบรมฯ  ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557 ณ โรงแรมกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท 
อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

  2) ท าหนังสือเชิญวิทยากรจากมหาวิทยาลัยบูรพา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ทับศรี 
ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.จันทร์พนิต สุรศิลป์ และอาจารย์อตินันท์  สุขเขียว  
 
3.2 การด าเนินการ 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” ในวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8:00-
17:00 น. ณ โรงแรมกรีนเนอร์รี่ รีสอร์ท อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
บัญญัติ ช านาญกิจ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมาฯ และวิทยากร
จากมหาวิทยาลัยบูรพา คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ทับศรี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.จันทร์พนิต สุรศิลป์ และ
อาจารย์อตินันท์  สุขเขียว อภิปรายการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ประกอบด้วยเนื้อหา  ดังนี้ 

1) การเสวนา “ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ สอนอย่างไรให้เป็นภาษาอังกฤษ” 
2) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “ภาษาอังกฤษ พิชิตอาเซียน”  
3) เทคนิคการสอนเป็นภาษาอังกฤษอย่างไรให้พร้อมสู่ประขาคมอาเซียน 
4) เชียน Lesson Plan ที่ดีมีวิธีอย่างไร  

 
  มีอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ารับการประชุมฯ  ทั้งสิ้น 52  คน  ดังตารางที่ 3 
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ตารางท่ี 3  จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตรเข้ารับการประชุมฯ   
คณะ/ส านักงาน จ านวน (คน) 

1. ครุศาสตร์ 8 
2. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 
3. วิทยาการจัดการ 7 
4. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 11 
5. เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  8 
6. บัณฑิตวิทยาลัย 5 

รวม 52 
  
3.3  การติดตามประเมินผล  
      ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนติดตามประเมินผลการประชุมฯ ในภาพรวมปรากฏผล 
ดังแสดงในตารางที่ 4 ดังนี้  
   ค่าเฉลี่ยระดับ  4.50 - 5.00  ความหมาย  มากที่สุด 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  3.50 - 4.49  ความหมาย  มาก 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  2.50 - 3.49  ความหมาย  ปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  1.50 - 2.49  ความหมาย  น้อย 
   ค่าเฉลี่ยระดับ  1.00 - 1.49  ความหมาย  น้อยที่สดุ 
 
ตารางท่ี 4  ประเมินผลการประชุมฯ ของอาจารย์ประจ าหลักสูตร  

ที ่ รายการประเมิน x  S.D. ความหมาย 
1. กระบวนการและขั้นตอนการจัดการประชุมเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ 4.65 0.556 มากที่สุด 
2. ด าเนินการตรงเวลาและใช้เวลาอย่างเหมาะสม 4.33 0.706 มาก 
3. การประสานงาน การติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ชัดเจนรวดเร็ว 4.23 0.807 มาก 
4. เนื้อหาสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานตรงตามความต้องการ 4.50 0.610  มากที่สุด 

5. สถานที่จัดประชุมสะดวกในการเดินทางมาเข้าร่วม 4.40 0.603  มาก 

6. โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุม มีมาตรฐานและทันสมัย พรอ้มใช้งาน 4.58 0.537 มากที่สุด 
7. ความเหมาะสมในการบริหารจัดการ เช่น อาหารว่างและอาหารกลางวัน 3.83 0.810 มาก 
8. ก่อนการอบรม : มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเป็น

ภาษาอังกฤษ 
3.29 0.997 ปานกลาง 

9. หลังการอบรม : มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ 

4.50 0.610 มากที่สุด 

10. ความมั่นใจในการน าความรู้ความสามารถไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเป็นภาษาอังกฤษ 

4.10 0.846 มาก 

11. วิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ 
 

4.63 0.627 มากที่สุด 
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ที ่ รายการประเมิน x  S.D. ความหมาย 
12. เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกและให้บริการด้วยความเต็มใจ สุภาพ 

เป็นมิตร และเหมาะสม 
4.31 0.579 มาก 

13. เจ้าหน้าที่แต่งกายสุภาพ และเหมาะสม 4.52 0.610 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4 ผลประเมินการประชุมฯ อาจารย์ประจ าหลักสูตรฯ พบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่เห็น
ว่ามีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ก่อนการอบรม อยู่ในระดับปานกลาง ( x  = 
3.29) และเมื่อผ่านการอบรม เห็นว่ามีความรู้ความเข้าใจและความมั่นใจในการน าความรู้ความสามารถไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ิมขึ้นอยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.50) และระดับมาก ( x  = 4.10) 
ตามล าดับ นอกจากนั้นอาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่าวิทยากรมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.63) และเนื้อหาสามารถน าไปใช้ในการด าเนินงานตรงตามความ
ต้องการ อยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.50) 

ในส่วนของการด าเนินงานการประชุมฯ และบริการ พบว่า อาจารย์ส่วนใหญ่เห็นว่า
กระบวนการและขั้นตอนการจัดการประชุมเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.65)  
รองลงมา คือ โสตทัศนูปกรณ์ท่ีใช้ในการประชุม มีมาตรฐานและทันสมัย พร้อมใช้งาน และเจ้าหน้าที่แต่งกาย
สุภาพ และเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุด   ( x  = 4.58 และ x  = 4.52 ตามล าดับ)   

 

3.4  การปรับปรุงแก้ไข  
  -  
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สรุปผลการด าเนินงานโครงการ   
1. มีหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2558 จ านวน 45 หลักสูตร ตามความต้องการของท้องถิ่นสู่ประชาคม

อาเซียน และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
2. มีหลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558 จ านวน 1 หลักสูตร ตามความต้องการของท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 

และตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
3. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 52 คน ไดม้ีการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษตาม

มาตรฐานสากลให้กับนักศึกษา 
4. อาจารย์ประจ าหลักสูตร 52 คน ได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการ

สอนเป็นภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลให้กับนักศึกษา  
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ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานโครงการ 
                                             (นางสาววริศนันท์  ทัดนุ่ม) 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานโครงการ 
                                              (นางกัญญ์พร  จันติวงค์) 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานโครงการ 
                                             (นางสาวกัญจนพร  จันทร์ด า) 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานโครงการ 
                                            (นางสาววรางคณา  เขียวแก้ว) 

 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานโครงการ 
                                            (นางสาวสุทธิลักษณ์ ศรีสวัสดิ์) 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานโครงการ 
                                             (นางสาวณฤนรรณ  เอี่ยมมี) 
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานโครงการ 
                                                 (นายธรรมนูญ  จฑูา) 

            หวัหน้ากลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ   
 
 

ลงชื่อ...................................................ผู้รายงานโครงการ 
                                             (อาจารย์ ดร.ภริตา  พิมพันธุ์) 
                                    รองผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   
 
 



 11 

 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

 
พัฒนาหลักสูตรปรับปรุง /ใหม่  
จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 12 

 
 



 13 



 14 



 15 



 16 

 
 



 17 



 18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

 
 
 

 
 
 
 

รายงานโครงการการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ปีงบประมาณ 2558 

 
 
 

กิจกรรม 
 

1. พัฒนาหลักสูตรปรับปรุง /ใหม่  

2. จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

3. การประชุมเชิงปฏิบัติการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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สารบัญ 
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รายงานโครงการการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ 
      เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  ปีงบประมาณ 2558  
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