รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
(Committee Assessment Report : CAR)
ระดับหลักสูตร
รูปแบบการประเมิน  แบบปกติ  แบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ชื่อปริญญาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจาปีการศึกษา 2562
รายงาน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563
เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2548

คานา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
(หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ระดับปริญญาตรี เป็นผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ตาม
กรอบมาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ร ะดั บ อุ ดมศึก ษาแห่ งชาติ โดยมีจุ ดมุ่ งหมายเพื่อตรวจสอบยื นยั นสภาพจริงในการ
ดาเนินงานของหลักสูตรให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ และผลสาเรจจของการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2562 โดยมีจานวนองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่ประเมินรวม
ทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ 11 ตัวบ่งชี้ โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะผู้ประเมินขอขอบคุณประธานหลักสูตร คณาจารย์ นักศึกษา ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูล
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาสาเรจจลุล่วงไปด้วยดี และนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
และมหาวิทยาลัยต่อไป
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ภาสพงค์ ศรีพิจารณ์
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2562
วันที่ 10 มิถุนายน 2563

สารบัญ
หน้า
คานา
สารบัญ
บทสรุปสาหรับผู้บริหารตรวจสอบ
วิธีการประเมิน
รายนามคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
บทที่ 1 บทนา
- ชื่อหลักสูตร
- รหัสหลักสูตร
- ประวัติความเป็นมา
- ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
- อาจารย์ประจาหลักสูตร
- จานวนนักศึกษา
- สถานที่จัดการเรียนการสอน
บทที่ 2 ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
- ผลการประเมินคุณภาพรายองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้
บทที่ 3 สรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
- ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของหลักสูตร
- ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 1-6 (ตาราง 1)
- ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร (ตาราง 2)
- ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
(ตาราง 3)
ภาคผนวก
- กาหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
- ภาพถ่ายกิจกรรมและภาพบรรยากาศการประเมิน
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บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
คณะกรรมการประเมิ น คุณ ภาพการศึก ษาภายใน ได้ ด าเนิ น การตรวจประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ประจารอบปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 10 เดือน มิถุนายน 2563 ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
พบว่า ในภาพรวมของหลักสูตร ผลการประเมินอยู่ในระดับ 3.52 ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดี โดยองค์ประกอบที่ 1
(ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ผ่านตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร และมีจานวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีจานวน
2 องค์ประกอบอยู่ในระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ และองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมิน ผู้ เ รี ย น และมีจ านวน 2 องค์ป ระกอบอยู่ใ นระดั บ ปานกลาง ได้ แก่ องค์ป ระกอบที่ 3
นักศึกษา และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการที่ดี
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตาแหน่งทางวิชาการและมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็นชาว
ต่างประเทศ อีกทั้งมีแผนพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน
3. หลักสูตรดูแลนักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่ในหลักสูตรเป็นอย่างดีถึงแม้หลักสูตรจะไม่ได้รับนักศึกษาใหม่
ในหลายปีการศึกษาที่ผ่านมาและอยู่ในกระบวนการการขออนุมัติปิดหลักสูตร
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
ขอให้หลักสูตรสะท้อนจุดแขจงและจุดอ่อนในการบริหารจัดการหลักสูตรที่ผ่านมาให้ผู้บริหารหน่วยงาน
ได้เป็นข้อมูลในการนาไปพัฒนาหลักสูตรนี้ในกรณีที่จะมีการปรับปรุงและขออนุมัติเปิดหลักสูตรอีกครั้ง หรือ
พัฒนาเป็นหลักสูตรใหม่ หรือหลักสูตรเชิงบูรณาการ หรือหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความทันสมัยและ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศโดยภาพรวมต่อไป

วิธีการประเมิน
1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน)
1.1) การดาเนินการก่อนการตรวจประเมิน
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีได้จัดทา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ หลักสูตรปริญญาตรี และระดับหลักสูตรปริญญาโท
โดยกาหนดวันประเมินระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ.2563 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจ
ประเมิน เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2563 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กาหนดประเดจนที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน
วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ
1.2) การดาเนินการระหว่างตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลักๆ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรประชุมร่วมกับ
คณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและคณาจารย์ ป ระจ า เพื่ อ แนะน าคณะกรรมการตรวจประเมิ น
แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการดาเนินงานของหลักสูตร
(2) สัมภาษณ์ผู้บริห ารและผู้มีส่วนได้ส่ว นเสียที่เกี่ยวข้อง เช่น ประธานหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษย์เก่า ฯลฯ
(3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสัมภาษณ์ ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้
(4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน และการดาเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน
(5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน
1.3) การดาเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) เสนอผลการประเมินด้วยวาจา แก่ผู้ บริห ารหลักสู ตร คณาจารย์ และผู้ ที่
เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้หลักสูตรได้ชี้แจง ทาความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
(2) คณะกรรมการผู้ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน
และประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง
หลั ง จากนั้ น คณะกรรมการผู้ ป ระเมิน ทาการปรั บปรุง แก้ ไข และจั ดท าเอกสารเสนอผลการประเมิน เป็ น
ลายลักษณ์อักษร เสนอไปยังหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อดาเนินการต่อไป

2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้ องของข้อมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง
2.2) ข้อมูลส่ว นที่เป็น ผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคาอธิบายของคู่มือการ
ประกันคุณภาพ (2) การนาเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ (3) การเสนอผลการประเมินด้วยวาจา
ต่อที่ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ทั้งนีเ้ กณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยกาหนด

บทที่ 1
บทนา
1.1 ชื่อหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ชื่อย่อ ภอ
ชื่อภาษาอังกฤษ ...........................-..................................................
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1.2 รหัสหลักสูตร 25501451108815
1.3 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เริ่มเปิดสอนครั้งแรกใน
ปีการศึกษา 2544 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการสอนรายวิชาต่างๆ
ในหลั ก สู ตรเป็ น ภาษาอังกฤษ ยกเว้น รายวิช าภาษาไทยเพื่อการสื่ อสาร สาขาวิช ามุ่งเน้น ผลิ ตบั ณฑิตที่ มี
ความสามารถใช้ภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา

1.4 ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
รายงานผลการดาเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2562 ข้อเสนอแนะจาแนกตามรายองค์ประกอบคุณภาพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
องค์ประกอบ
ประกันคุณภาพ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
(ระบุเดือน)
-

-

ผู้กากับ
ติดตาม
ตรวจสอบ
-

ผู้รับผิดชอบ

ผลการดาเนินงาน
การดาเนินการ
รายละเอียด
(เครื่องหมาย)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

3.นักศึกษา

-

-

-

-

-

-

-

-

4.อาจารย์

-

-

-

-

-

-

-

-

5.หลักสูตรการเรียนและการสอน
การประเมินผูเ้ รียน
6.สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

หมายเหตุ : เครื่องหมาย  ดาเนินการเสร็จแล้ว,  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ยังไม่ดาเนินการ
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1.การกากับมาตรฐาน
หลักสูตร
2.บัณฑิต

แผนพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม
เป้าหมาย/
คุณภาพการศึกษา ในแผนปฏิบัติการที่
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ปีการศึกษา 2562
สนับสนุน
-

3
1.5 อาจารย์ประจาหลักสูตร
1.5.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร (ชุดที่ระบุใน มคอ.2)
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
1. นายปรีชา สุขเกษม

2.

น.ส.วิภาศิริ แจ้งแสงทอง

3.

น.ส.ศศิวิมล สุทธิสาร

4.

Mr. Patrick Duclou

5.

น.ส.สุวรรณา พันแสง

ตาแหน่งวิชาการ คุณวุฒิ-สาขาวิชา
ผู้ช่วย
อ.ด. ภาษาศาสตร์
ศาสตราจารย์
ศศ.ม. ภาษาศาสตร์
กศ.บ. ภาษาอังกฤษ
อาจารย์
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ประกาศนียบัตร
วิชาชีพครู
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
อาจารย์
ศศ.ม. ภาษาเพื่อ
การสื่อสาร
ค.บ. ภาษาอังกฤษ
อาจารย์
M.A. English
B.A. English
ผู้ช่วย
ศศ.ม. การสอน
ศาสตราจารย์
ภาษาฝรั่งเศส
อ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
(เกียรตินิยมอันดับ2)

สถาบันการศึกษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยศรีนครินทร-วิโรฒ
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยสุโขทัย
ธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ปีที่จบ
2547
2530
2519
2551
2547
2545
2554

สถาบันราชภัฏเทพสตรี
Université François Rabelais
University of Tours
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2522
2518
2540

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2530

1.5.2 อาจารย์ประจาหลักสูตร (ชุดปัจจุบัน)
ลาดับ

ชื่อ-สกุล

1.

น.ส.กุสมุ า เรืองพัฒนกูล

2.

น.ส.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
ป. บัณฑิตวิชาชีพครู
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ
ศศ.ด. ภาษาอังกฤษ
เป็นภาษานานาชาติ
M.A. Applied
Linguistics
ป.บัณฑิต วิชาชีพครู
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
University of Essex, UK
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปีที่เข้า
ทางาน
2560
2550

2541
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ลาดับ
3.

ชื่อ-สกุล
น.ส.ชนากานต์ บุญแก้ว

ตาแหน่ง
วิชาการ
อาจารย์

4.

Mr. Patrick Duclou

อาจารย์

5.

น.ส.สุวรรณา พันแสง

ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา

สถาบันการศึกษา

ศศ.ม. ภาษาศาสตร์
ประยุกต์
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
M.A. English
B.A. English

ม.มหิดล

ศศ.ม. การสอนภาษา
ฝรั่งเศส
อ.บ. ภาษาฝรั่งเศส
(เกียรตินิยมอันดับ 2)
(วิชาโทภาษาอังกฤษ)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปีที่เข้า
ทางาน
2561

ม.มหิดล
Université François Rabelais 2550
University of Tours
2540

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หมายเหตุ: ปรับปรุงใหม่โดยการเหจนชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อการประชุมครั้งที่ 13/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562

1.6 สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1.7 จานวนนักศึกษา
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)

ชั้นปีที่ 1
0

ชั้นปีที่ 2
0

ชั้นปีที่ 3
8

ชั้นปีที่ 4
3

รวม
11

5

บทที่ 2
ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งชี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ผลประเมินโดย
กรรมการ
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

ข้อค้นพบ/
ผลการดาเนินงาน

เกณฑ์การประเมิน

1.จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรไม่น้อยกว่า 5 คนและเป็น
อาจารย์ประจาเกินกว่า 1 หลักสูตรไม่ได้และประจาหลักสูตร
ตลอดระยะเวลาที่จดั การศึกษาตามหลักสูตรนั้น
2.คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตรคุณวุฒิระดับปริญญา
โทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่าผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ในสาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาที่เปิดสอน
อย่างน้อย 2 คน
3.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดต้องไม่เกิน * ไม่ขอรับการประเมินตัวบ่งชี้ที่ 1.1
5 ปี(จะต้องปรับปรุงให้เสรจจและอนุมัติ/ให้ความเหจนชอบโดย
ข้อ 11 เนื่องจากสภามหาวิทยาลัย
สภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้งานในปีที่ 6)
อนุมัติปิดหลักสูตร
ประกาศใช้ในปีที่ 8)

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.

เป้าหมาย
ผลการ
2562
ดาเนินงาน
ผ่าน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

การบรรลุ
เป้าหมาย
บรรลุ

หมายเหตุ : หากไม่ผา่ นเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” คะแนนเป็นศูนย์

ข้อเสนอแนะ
1. กากับติดตามให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรผลิตผลงานทางวิชาการอย่างสม่าเสมอเพื่อจะได้มคี ณ
ุ สมบัติในการเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรในหลักสูตรอื่นๆ ต่อไป
2.
3.

6

หมวดที่ 2 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- ระบบการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
1. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรมีตาแหน่งทางวิชาการถึง 2 จาก 5 คน
2. มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็นอาจารย์ชาวต่างประเทศ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
1. กากับติดตามและสนับสนุนให้อาจารย์ขอตาแหน่งทางวิชาการในระดับทีส่ ูงขึ้นตามแผนการพัฒนา
รายบุคคลและของหลักสูตร
2. กาหนดแผนการพัฒนาอาจารย์ชาวต่างประเทศทีส่ อดคล้องกับลักษณะของสัญญาจ้างและภารกิจด้านการ
สอนหรือการวิจัยที่ได้รับมอบหมาย
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 คะแนน

3 ข้อ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

7
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพอาจารย์
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก จานวน 1.คน ได้แก่ ผูช้ ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุ ณวุฒิปริญญาเอก เท่ากับ 20 % คะแนนที่ได้เท่ากับ 5 คะแนน
โดยแสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1.ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
1
X 100 = ร้อยละ 20
5
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตจม 5
20
X 5 = 5 คะแนน
20
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

5

จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

1

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์

เป้าหมาย
2562
ป.ตรี
ร้อยละ 20

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 20

5 คะแนน

บรรลุ

8
ตัวบ่งชี้
4.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพอาจารย์
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 5 คน มีตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 2 คน ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา พันแสง
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ 40 % คะแนนที่ได้เท่ากับ
3.33 คะแนน โดยแสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
2
x 100 = 40 %
5
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตจม 5
40
x 5 = 3.33 คะแนน
60
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบันทั้งหมด
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผศ.
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรศ.
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่ง ศ.

จานวน

5
3
2
0
0

ข้อเสนอแนะ
ความสม่าเสมอในการผลิตผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อให้อาจารย์ประจา
หลักสูตรสามารถขอตาแหน่งทางวิชาการได้เพิ่มขึ้น
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ

9
ตัวบ่งชี้
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

เป้าหมาย
2561
ป.ตรี
ร้อยละ 60

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 40

3.33 คะแนน

ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพอาจารย์
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจาหลั กสูตร ทั้งหมด จานวน 1 เรื่อง ค่าร้อยละของผลรวมถ่วง
น้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร เท่ากับ 16 % คะแนนที่ได้เท่ากับ 4 คะแนน
โดยแสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
0.60
x 100 = 12 %
5
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตจม 5
12
x 5 =
3 คะแนน
20
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร
1. อาจารย์กุสุมา
เรืองพัฒนกูล
2.ชื่อ..........................

ค่าน้าหนัก
ผลงานทางวิชาการ

ผลงานสร้างสรรค์

0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 0.20 0.40



0.60

0.80 1.00

ผลรวมถ่วง
น้าหนัก
0.60

3.ชื่อ..........................

ข้อเสนอแนะ
ทบทวนกลยุทธ์ในการส่งเสริมการผลิตผลงานทางวิชาการ เช่น การลดหรือบริหารภาระการสอน เพื่อส่งเสริม
ให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น

10
สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
เป้าหมาย
2562
ป.ตรี
ร้อยละ 20

ตัวบ่งชี้
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

ผลการ
ดาเนินงาน

ร้อยละ 12

คะแนนประเมิน
การบรรลุเป้าหมาย
จากคณะกรรมการ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.3

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลที่เกิดกับอาจารย์
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีความเพียงพอต่อสัดส่วนจานวนนักศึกษา
2. อาจารย์ประจาหลักสูตรให้ความร่วมมือในการบริหารงานของหลักสูตรเป็นอย่างดี
ข้อเสนอแนะ
1. การสนั บ สนุ น ให้ เข้า รับ การอบรมที่ เ กี่ย วข้อ งกับ การวิ จั ย หรื อการตี พิ ม พ์ เผยแพร่ผ ลงานทางวิ ช าการ
นอกเหนือจากการอบรมด้านการสอน
2. การทาวิจัยหรือตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานร่วมกันระหว่างอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรด้วยกันเองหรือกับ
อาจารย์ผู้สอนในหลักสูตร หรือผ่านทางกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่ออาจารย์จะได้มีคุณสมบัติเป็น
อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรหรืออาจารย์ประจาหลักสูตรในหลักสูตรอื่นๆ ได้ต่อไป
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

5 คะแนน

3 คะแนน

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

11

หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
2.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลการสารวจความคิดเหจนของผู้ใช้บัณฑิต ต่อคุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุ ฒิ ระดั บอุ ดมศึกษาแห่ งชาติ ของหลั กสู ตรศิล ปศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ (หลั กสู ต ร
ภาษาอังกฤษ) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ที่
รายการข้อมูลพื้นฐาน
1
2
4
5

หน่วยวัด

จานวนผู้สาเรจจการศึกษาทั้งหมด
จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมินทั้งหมด
จานวนผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
คะแนนเฉลี่ยทีไ่ ด้จากการประเมินบัณฑิต (คะแนนเตจม 5)

คน
คน
คน
ค่าเฉลี่ย

ผลการ
ดาเนินงาน
9
4
4
3.96

สูตรการคานวณ
79.25
100

x5

=

3.96

ข้อเสนอแนะ
หลักสูตรมีผู้สาเรจจการศึกษาจานวนไม่มาก ควรมีการติดตามเกจบข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บณ
ั ฑิตเป็น
รายบุคคลเพื่อเพิ่มจานวนผูไ้ ด้รบั การประเมินและเกจบข้อมูลเชิงลึกเพื่อนาข้อมูลมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ค่าเฉลี่ย 5

ค่าเฉลี่ย 3.96

3.96 คะแนน

ไม่บรรลุ

12
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
2.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ร้ อ ยละของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่ ไ ด้ ง านท าหรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระภายใน 1 ปี ของหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) เท่ากับ 100% คะแนนที่ได้เท่ากับ 5
คะแนน โดยแสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
9
x 100 = 100 %
9
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตจม 5
100
x 5 =
5 คะแนน
100
ข้อมูลพื้นฐาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน

จานวน
จานวนบัณฑิตที่สาเรจจการศึกษาทั้งหมด
9
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจ
9
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาภายใน 1 ปีหลังสาเรจจการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ)
6
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
0
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว
0
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
9
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
3
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
0
จานวนผู้สาเรจจการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
0
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
0
ร้อยละของจานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
40.44
ข้อเสนอแนะ
ควรเกจบข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวกับภาวะการมีงานทาของบัณฑิต เช่น ในกลุ่มที่รายงานว่ามีงานทาได้งานตรงสาย
หรือไม่ หรือกลุ่มที่รายงานว่าประกอบอาชีพอิสระได้นาความรู้หรือทักษะที่เรียนรู้หรือได้รับการพัฒนาจาก
หลักสูตรไปใช้ประโยชน์อย่างไร
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สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 70

ร้อยละ 100

5 คะแนน

บรรลุ

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
3.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
1. ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้รับงบประมาณทีจ่ ัดสรรมาน้อย แต่กจจัดโครงการให้
นักศึกษาได้เข้าร่วมอย่างเตจมที่ เช่น มีการให้นักศึกษาไปเข้าร่วมกับโครงการที่สาขาอื่นๆ จัดอบรม เพื่อเป็น
การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
2. โครงการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ทางสาขาวิชาได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้าร่วมได้
ครบทุกกลุ่มทักษะ
ข้อเสนอแนะ
1. หลักสูตรควรกาหนดสมรรถนะของนักศึกษาแต่ละชัน้ ปีให้ชดั เจนหรือให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่
กาหนดใน มคอ. 1 และจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและประเมินผลกิจกรรมว่าบรรลุตามสมรรถนะที่กาหนด
มากน้อยเพียงไร
2. ควรกาหนดตัวชีว้ ัดความสาเรจจของการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักศึกษาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และ learning outcome โดยภาพรวมของหลักสูตร เช่น ความสามารถในการใช้ภาษา
ความสามารถในการใช้สื่อ IT และกาหนดตัวชี้วัดความสาเรจจของแผนในแต่ละปีให้ชัดเจน เช่น จานวน
โครงการมีความหลายหลายมากขึ้นหรือไม่ นักศึกษาเข้าร่วมมากขึ้นหรือเข้าร่วมสม่าเสมอขึ้นหรือไม่ หรือ
นักศึกษานาทักษะทีไ่ ด้รับจากการพัฒนานอกชัน้ เรียนมาช่วยให้มีผลการเรียนในชัน้ เรียนที่ดีขนึ้ หรือไม่ โดย
อาจใช้วิธีการเกจบข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เช่น การสังเกต เพื่อจะได้มีหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีผล
การดาเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีการศึกษาทีผ่ ่านมา
......................................................................................................................................................................
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 คะแนน

3 คะแนน

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- การคงอยู่
- การสาเรจจการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้จัดสรรงบประมาณที่มีอย่างเตจมที่ เพื่อให้นักศึกษาได้สิ่ง
สนับสนุนในการเรียนเกิดประสิทธิภาพ ซึ่งทาให้ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ดีและเพิ่มมากขึ้น
จากปี 61 มีแต่เพียงข้อร้องเรียนเรื่องสัญญาณ Wifi การเชื่อมต่อสัญญาณ Internet ที่ไม่เสถียร ทาให้การ
สืบค้นข้อมูลทาได้อย่างไม่เตจมประสิทธิภาพเท่าที่ควร

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

4 คะแนน

3 คะแนน

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- การกาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3และมคอ.4) การจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้อ งกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กากับติดตาม ในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ในวิชาการศึกษาเอกเทศ เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกประสบการณ์วชิ าชีพของนักศึกษา เนื่องจากใน
หลักสูตรไม่มีรายวิชาภาษาอังกฤษกับงานเลขานุการ ทาให้นักศึกษาไม่มีพื้นฐานในการฝึกงานสานักงาน จึงใช้
วิชานี้ในการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกของนักศึกษา มีการสอนเรื่องการทางานเอกสารสานักงานว่ามีอะไร
และทาอย่างไร และการฝึกการทางานเป็นทีมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะ
ในแต่ละปีการศึกษาควรปรับปรุงรายวิชาให้มีเนื้อหา หรือกิจกรรม หรือแหล่งค้นคว้าอ้างอิง หรือวิธีการเรียน
การสอน ที่มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์หรือความต้องการจากภาคปฏิบัติ

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

4 คะแนน

3 คะแนน

คะแนนประเมิน
การบรรลุเป้าหมาย
จากคณะกรรมการ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.3

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การประเมินผู้เรียน
- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและการประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
1. การทวนสอบผลการเรียนรู้ จะมีกรรมการคือ อาจารย์ประจาหลักสูตรเป็นคนทวนสอบ แต่จะมีการแต่งตั้ง
ว่าอาจารย์ทา่ นไหนดูวชิ าอะไร ต้องไม่ใช่อาจารย์ที่สอนในรายวิชานัน้ แต่ไม่มีการตั้งคณะกรรมทวนสอบนอก
สาขาหรือนอกคณะ
2. รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีการแบ่งคะแนนในการประเมิน 2 ทาง คือ หน่วยงานที่รับฝึกงาน
70 คะแนน และจากอาจารย์ผนู้ ิเทศ 30 คะแนน ถ้านักศึกษาฝึกสถานทีไ่ กล เช่น ฝึกงานที่โรงแรมเชียงใหม่
จะฝากให้คนอื่นนิเทศและโทรประสานเพื่อติดตามผลการนิเทศอีกครั้ง เนื่องจากงบประมาณของสาขาได้รับ
จัดสรรน้อย ทาให้การเดินทางไปนิเทศนักศึกษาที่ฝึกงานไกลๆ ไม่สามารถทาได้
3. รายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ นักศึกษาต้องฝึกประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 - 4 เดือน ไม่ใช้วิธีเกจบ
เป็นชั่วโมง เพราะแหล่งฝึกส่วนใหญ่ต้องการนักศึกษาฝึกงานได้ประสบการณ์อย่างเตจมที่ ถ้าเป็นการเกจบเป็น
รายชั่วโมง นักศึกษาอาจฝึกงานได้เพียง 1 – 2 เดือนเท่านั้น ทาให้ไม่ได้รับประสบการณ์ที่เพียงพอ เมื่อจบ
การศึกษา และทาให้การฝึกประสบการณ์ของนักศึกษาในสาขาวิชาจะฝึกพร้อมกันและกลับจากฝึกพร้อมกัน
ทั้งหลักสูตร
ข้อเสนอแนะ
พัฒนาระบบและวิธีการในทวนสอบผลการเรียนรู้ เช่น มีกรรมการจากนอกหลักสูตรมีส่วนร่วมในการทวน
สอบ โดยเฉพาะในรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนที่มลี ักษณะเฉพาะหรือมีการวัดผลการเรียนรู้ที่
แตกต่างจากการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป เช่น วิชาที่สอนแบบออนไลน์ หรือวิชาฝึกงานหรือฝึกปฏิบัติ หรือ
วิชาทีบ่ ูรณาการ

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5..3 การประเมินผู้เรียน

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 คะแนน

3 คะแนน

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.4

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) มีดังนี้
ผลประเมินโดย
กรรมการ
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก

ดัชนีตัวบ่งชี้ (KPI)
(1) อาจารย์ประจาหลักสูตรอย่างน้อยร้อยละ 80 มีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อวางแผน
ติดตาม และทบทวนการดาเนินงานหลักสูตร
(2) มีรายละเอียดของหลักสูตร ตามแบบ มคอ. 2 ที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ามี)
(3) มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตาม
แบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษาให้ครบทุก
รายวิชา
(4) จัดทารายงานผลการดาเนินการของรายวิชา และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.5 และ มคอ.6 ภายใน 30 วัน หลังสิ้นสุด
ภาคการศึกษาทีเ่ ปิดสอนให้ครบทุกรายวิชา
(5) จัดทารายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร ตามแบบ มคอ.7 ภายใน 60 วัน หลังปี
การศึกษา

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก

(6) มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ที่กาหนดใน มคอ.
3 และ มคอ.4 (ถ้ามี) อย่างน้อยร้อยละ 25 ของรายวิชาที่เปิดสอนในแต่ละปีการศึกษา

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก

(8) อาจารย์ใหม่ (ถ้ามี) ทุกคน ได้รับการปฐมนิเทศหรือคาแนะนาด้านการจัดการเรียน
การสอน

(7) มีการพัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ จากผลการประเมินการดาเนินงานที่รายงานใน มคอ.7 ปีที่แล้ว

(9) อาจารย์ประจาทุกคนได้รบั การพัฒนาทางวิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้อยปีละ
หนึ่งครั้ง
(10) จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการสอน (ถ้ามี) ได้รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ต่อปี

18
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.5.1จากคะแนนเตจม 5.0
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเตจม 5.00

วิธีการคานวณ
11
11

x

100 =

100 %

ข้อเสนอแนะ (ไม่เกิน 3 ข้อ)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
มีการดาเนินงานครบถ้วน สมบูรณ์ 100%
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ
95-99.99

ร้อยละ 100

5 คะแนน

บรรลุ
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หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้
6.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตรเพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
- จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
1. ทางสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) ได้จัดหาสิ่งสนับสนุนในการเรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมกับความต้องการของนักศึกษา
2. ได้มีการทาประชุมชี้แจงกับนักศึกษาถึงระบบการปรับปรุงสัญญาณ Wifi การเชื่อมต่อสัญญาณ Internet
ห้องปฏิบัติการสาขาวิชา ให้มีความเสถียรและรวดเรจวมากยิ่งขึน้
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
1. นอกเหนือจากการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสิ่งสนับการเรียนรู้แล้ว ควรนาเสนอ
ข้อมูลเชิงปริมาณอื่นๆที่เป็นหลักฐานของการปรับปรุงพัฒนาด้วย เช่น การใช้ทรัพยากรร่วมกันกับหลักสูตร
อื่นๆ หรือกับหน่วยงานอื่นของมหาวิทยาลัยที่เพิ่มขึ้น
2. จานวนหรือความหลากหลายของสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพิม่ ขึ้น หรือจานวนสิง่ สนับสนุนการเรียนรู้ที่
ส่งเสริมการค้นคว้าด้วยตัวเองมีจานวนเพิ่มขึ้นหรือมีช่องทางที่เพิ่มขึ้นหรือไม่
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เป้าหมาย
2562

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 คะแนน

3 คะแนน

3 คะแนน

บรรลุ
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บทที่ 3
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2562
ตาราง 1 ผลการประเมินตามองค์ประกอบที่ 1-6
ตัวบ่งชี้

เป้า
หมาย

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหาร
ผ่าน
จัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดย สกอ.

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง
ตัวหาร

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

การบรรลุ
เป้าหมาย

บรรลุ

ไม่บรรลุ

3.96 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม 4 คะแนน 3 คะแนน
และพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่
4 คะแนน 3 คะแนน
เกิดกับนักศึกษา

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

หลักสูตรได้มาตรฐาน
ไม่ได้มาตรฐาน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐานหลักสูตร
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
5 คะแนน ค่าเฉลี่ย 3.96
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 (ปริญญา
ตรี) ร้อยละของบัณฑิต
9
ร้อยละ
ปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือ
X 100 = 100 %
9
100
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี

ผลคะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ

เฉลี่ยรวม 4.48 คะแนน
ไม่บรรลุ

3.00 คะแนน

ไม่บรรลุ

3.00 คะแนน

21

ตัวบ่งชี้

เป้า
หมาย

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหาร

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 การบริหาร
และพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 คุณภาพ
อาจารย์

4 คะแนน 3 คะแนน

ผลคะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ
เฉลี่ยรวม 3.00 คะแนน

ไม่บรรลุ

3.00 คะแนน

รวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ 4.2 รวม 3.78 คะแนน

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
4.2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ป.ตรี 15%
ป.โท 45%
ป.เอก 75%

1

ป.ตรี 45%
ป.โท 60%
ป.เอก 75%

2

ป.ตรี 15%
ป.โท 30%
ป.เอก 45%

0.60

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์

5 คะแนน 3 คะแนน

5
5
5

X

100 =

20%

X 100 =

40%

X 100 =

12%

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวาง
4 คะแนน 3 คะแนน
ระบบผูส้ อนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การ
4 คะแนน 3 คะแนน
ประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ร้อยละ
11
ดาเนินงานหลักสูตรตาม
95 ข้อ
X 100 = 100%
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
99.99
11 ข้อ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

บรรลุ

5.00 คะแนน

ไม่บรรลุ

3.33 คะแนน

ไม่บรรลุ

3.00 คะแนน

ไม่บรรลุ

3.00 คะแนน
เฉลี่ยรวม 3.26 คะแนน

ไม่บรรลุ

3.00 คะแนน

ไม่บรรลุ

3.00 คะแนน

บรรลุ

5.00 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุน 4 คะแนน 3 คะแนน
การเรียนรู้

ไม่บรรลุ

เฉลี่ยรวม 3.67 คะแนน
3.00 คะแนน
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เป้า
หมาย

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหาร

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ผลคะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ
เฉลี่ยรวม 3.00 คะแนน

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
คะแนน
ผ่าน

องค์ประกอบ

จานวน
ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการ
สอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รวม
ผลการประเมิน

ผลการประเมิน
คะแนน
0.01 – 2.00
2.01 – 3.00
3.01 – 4.00
4.01 – 5.00

P

O

คะแนน
เฉลี่ย

ผ่านการประเมิน
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2-6

องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

I

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
มาก

2
2

3.00

4.48
3.00

3
3

3.26
-

3.67

3.26
3.67

3.00

3.00

4.48

1
11

3.16

3.50

4.48

ดี

ดี

ดี
มาก

3.52

ผลการประเมิน

 ได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน
ระดับคุณภาพดีมาก
ระดับคุณภาพปาน
กลาง
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพปาน
กลาง
ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง (ไม่เกิน 3 ข้อ)
จุดเด่นเด่นและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรมีระบบและกลไกในการบริหารจัดการที่ดี
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการและมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่เป็น
ชาวต่างประเทศ อีกทั้งมีแผนพัฒนาอาจารย์ที่ชัดเจน
3. หลักสูตรดูแลนักศึกษาที่ยังศึกษาอยู่ในหลักสูตร
เป็นอย่างดีถึงแม้หลักสูตรจะไม่ได้รับนักศึกษาใหม่ใน
หลายปีการศึกษาที่ผ่านมาและอยู่ในกระบวนการการ
ขออนุมัติปิดหลักสูตร

จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
ขอให้หลักสูตรสะท้อนจุดแขจงและจุดอ่อนในการ
บริหารจัดการหลักสูตรที่ผ่านมาให้ผู้บริหาร
หน่วยงานได้เป็นข้อมูลในการนาไปพัฒนาหลักสูตรนี้
ในกรณีที่จะมีการปรับปรุงและขออนุมัติเปิด
หลักสูตรอีกครั้ง หรือพัฒนาเป็นหลักสูตรใหม่
หรือหลักสูตรเชิงบูรณาการ หรือหลักสูตรในระดับ
บัณฑิตศึกษาที่มีความทันสมัยและตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงานและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศโดยภาพรวมต่อไป
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ภาคผนวก
- กาหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562
- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2562
- ภาพประกอบ
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กาหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2562
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27

28

29

30

31

32
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คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2562
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36

37
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ภาพประกอบ
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การประกันคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
วันที่ 10 มิถุนายน 2563
ณ ห้อง 16/503 มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
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