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

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ระดับ ปริญญาตรี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
ประจาปีการศึกษา 2563
รายงาน ณ วันที่ 1 มิถนุ ายน 2564
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร พ.ศ. 2558

คานา
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ระดับ ปริญ ญาตรี เป็ น ผลการประเมิน คุณ ภาพการศึกษา ปี การศึกษา 2563 ตามกรอบมาตรฐานคุณ วุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดาเนินงานของหลักสูตรให้ได้
ข้อมูลที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ และผลสาเร็จของการดาเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เป็นไปตามคู่มือการประกันคุณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พ.ศ.2562 โดยมีจานวนองค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่ประเมินรวม
ทั้งสิ้น 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ โดยสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรตามระบบ
และกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา และสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
คณะผู้ประเมินขอขอบคุณประธานหลักสูตร คณาจารย์ นักศึกษา ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือให้ข้อมูล
เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
และมหาวิทยาลัยต่อไป
รองศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
ประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
ประจาปีการศึกษา 2563
วันที่ 1 มิถุนายน 2564

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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บทสรุปสาหรับผู้บริหารการตรวจสอบ
คณะกรรมการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ได้ ด าเนิ น การตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจา
รอบปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 1 เดือน มิถุนายน 2564 ตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ พบว่า ในภาพรวมของ
หลักสูตร ค่าเฉลี่ย 3.44 ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์คุณภาพดีมาก โดยองค์ประกอบที่ 1
(ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ผ่าน) ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และ
มีจานวน 1 องค์ประกอบอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต มีจานวน 1 องค์ประกอบอยู่ใน
ระดับดี ได้แก่ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน มีจานวน 3 องค์ประกอบอยู่
ในระดับ ปานกลาง ได้แก่ องค์ป ระกอบที่ 3 นักศึกษา, องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ และองค์ประกอบที่ 6
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
จุดเด่นและแนวทางเสริม/จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
จุดเด่นและแนวทางเสริม
1. หลักสูตรมีกระบวนการพัฒนาที่ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทของโลกที่เปลี่ยนไป
2. มีเครือข่าย และแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษามีความหลากหลาย และเหมาะสมกับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. ควรส่งเสริม กากับ และติดตามอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนการบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ที่ได้กาหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาวุฒิปริญญาเอก และการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
2. ส่งเสริมให้พัฒนางานวิจัยที่สอดคล้องกับศาสตร์ทางด้านภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
3. ควรนาผลการอบรม และพัฒนาตนเองมาสังเคราะห์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาอาจารย์
และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้ศักยภาพสูงขึ้น
4. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่มุ่งให้
นักศึกษามีทักษะหรือมีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม

วิธีการประเมิน
1) การวางแผนและการประเมิน (ก่อน ระหว่าง และหลังการตรวจประเมิน)
1.1) การดาเนินการก่อนการตรวจประเมิน
สานักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ได้จัดทา
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
โดยกาหนดวัน ประเมิน ในวัน ที่ 1 มิถุน ายน พ.ศ.2564 และได้มีการประชุมคณะกรรมการก่อนการตรวจ
ประเมิน เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานและเกณฑ์ประเมินของแต่
ละตัวบ่งชี้ และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) กาหนดประเด็นที่ต้องตรวจสอบระหว่างการตรวจประเมิน
วางแผนการตรวจประเมิน มอบหมายภาระงานให้คณะกรรมการประเมินแต่ละคนปฏิบัติ
1.2) การดาเนินการระหว่างตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตรประชุมร่วมกับ
คณ ะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต รและคณ าจารย์ ป ระจ า เพื่ อ แนะน าคณะกรรมการตรวจประเมิ น
แจ้งวัตถุประสงค์การตรวจประเมิน และรับฟังการสรุปผลการดาเนินงานของหลักสูตร
(2) สัมภาษณ์ ผู้บ ริห ารและผู้ มีส่วนได้ส่วนเสี ยที่เกี่ยวข้อง เช่น ประธานหลักสูตร
อาจารย์ประจาหลักสูตร นักศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ศิษย์เก่า ฯลฯ
(3) ตรวจเอกสารและหลักฐานเพิ่มเติม พร้อมสัมภาษณ์ผู้ปฏิบัติ/รับผิดชอบจัดทา
รายงานผลการดาเนินงานของตัวบ่งชี้
(4) สังเกตอาคารสถานที่ให้บริการนักศึกษา ห้องสมุด ห้องเรียน และการดาเนิน
กิจกรรมการเรียน การสอน
(5) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปข้อมูล สรุปผลการประเมิน และการเตรียมการ
เสนอผลการประเมิน
1.3) การดาเนินการหลังตรวจประเมิน มีกิจกรรมหลัก ๆ ประกอบด้วย
(1) เสนอผลการประเมิ น ด้ ว ยวาจา แก่ ผู้ บ ริ ห ารหลั ก สู ต ร คณาจารย์ และผู้ ที่
เกี่ยวข้อง เปิดโอกาสให้หลักสูตรได้ชี้แจง ทาความเข้าใจร่วมกัน เป็นอันสิ้นสุดกระบวนการตรวจประเมิน
(2) คณะกรรมการผู้ ประเมินได้มีการประชุมทบทวนร่างรายงานผลการประเมิน
และประสานกับผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องหรือทักท้วง
หลั งจากนั้ น คณะกรรมการผู้ ป ระเมิ น ท าการปรับ ปรุงแก้ ไข และจั ด ท าเอกสารเสนอผลการประเมิ น เป็ น
ลายลักษณ์ อักษร เสนอไปยั ง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิช าภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เพื่อดาเนินการต่อไป

2) การตรวจสอบความน่าเชื่อถือของข้อมูล
2.1) ข้อมูลส่วนที่เป็นรายงานการประเมินตนเองการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
เอกสารรายงานการประเมินตนเองตรวจสอบโดยศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากต้นฉบับ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง และศึกษาสังเกตสถานการณ์จริง
2.2) ข้อมูลส่ วนที่เป็ น ผลการประเมินของคณะกรรมการการตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่เป็นผลการประเมินของคณะกรรมการตรวจสอบโดยการ (1) ตรวจสอบกับคาอธิบายของคู่มือการ
ประกันคุณภาพ (2) การนาเสนอผลต่อที่ประชุมคณะกรรมการ และ (3) การเสนอผลการประเมินด้วยวาจา
ต่อที่ประชุมของบุคลากรของหน่วยรับตรวจเพื่อการให้ยืนยันความถูกต้องของข้อมูล
ทั้งนีเ้ กณฑ์การตัดสินผล เป็นไปตามทีส่ ภามหาวิทยาลัยกาหนด

1

บทที่ 1
บทนา
1. ข้อมูลทั่วไป
1.1 หลักสูตร 25511451101245
1.2 ประวัติความเป็นมาของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) เริ่มเปิดสอนในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สังกัดภาควิชามนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรฉบับปรับปรุง
ใหม่จากหลักสูตร พ.ศ. 2560 เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย มีการเพิ่มบางรายวิชาและตัดรายวิชาที่ซ้าซ้อนออกไป
ในปี 2562 ทางหลักสูตรได้จัดทาหลักสูตรฉบับปรับปรุง จากปี พ.ศ.2560 และนามาใช้ในปี 2563 เพื่อให้สอดคล้อง
กับ มคอ.1 และเพิ่มรายวิชาให้ทันสมัยมากขึ้น
1.3. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินคุณภาพการศึกษาปีที่ผ่านมา
ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ
การดาเนินงาน/ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ควรมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการพื้นฐานที่จาเป็นในการ หลักสูตรมีการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้าง
เรียนรายวิชาในหลักสูตรให้หลากหลาย พัฒนาความรู้
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21, ศึกษาดูงานสถาน
ความสามารถ และทักษะต่างๆ โดยพิจารณาถึงอัตลักษณ์ ประกอบการ, จัดงานแสดงผลงานทางวิชาการ และประกวด
ของนักศึกษาที่ระบุไว้ใน มคอ.2 ให้ครอบคลุมทักษะที่
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งเน้นพัฒนาความรู้
จาเป็น
ความสามารถ และครอบคลุมทักษะต่างๆ ที่จาเป็น
ทางหลักสูตรควรส่งเสริมให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หลักสูตรมีการสนับสนุนพัฒนาอาจารย์เข้าร่วมอบรม
ศึกษาต่อในระดับทีส่ ูงขึ้น มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อก้าว พัฒนาทักษะทางวิชาการ ผลักดันให้อาจารย์ในสาขาวิชา
เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
ร่วมส่งงานวิจัยในชั้นเรียนหรือผลิตตาราหรือเอกสาร

ประกอบการสอนเพื่อก้าวสู่ตาแหน่งทางวิชาการ เช่น เข้า
ร่วมโครงการตาราร้อยปีกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี เป็นต้น
หลักสูตรควรมีการประชุมกันเพือ่ เสริมความทันสมัยให้แต่ หลักสูตรมีการประชุมกรรมการประจาหลักสูตรปรับปรุงปี 63
ละรายวิชา
เพื่อวิเคราะห์รายวิชาและวางแผนรายวิชาให้มีความทันสมัย
ตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ พร้อมทั้งกากับ
ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.
6 และมคอ.7
ควรให้นักศึกษาใช้ประโยชน์จากสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ หลักสูตรมีการประชาสัมพันธ์ ให้นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์จาก
เกิดประสิทธิภาพต่อการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่ทางสาขาวิชามีเครือข่ายร่วมกับ

2
หน่วยงานอื่น เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการพัฒนานักศึกษา
มากขึ้น เช่น จุดบริการห้องสมุด ถ่ายเอกสาร หนังสือ มุม
สันทนาการ เป็นต้น
2. อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2.1 อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

ชุดที่ระบุใน มคอ.2
1. นางสาธิตา สังข์พงษ์
2. นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
3. นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
4. นางจิตราพร งามเนตร
5. นายพรเทพ คัชมาตย์
6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย

ปัจจุบัน
1. นางสาธิตา สังข์พงษ์
2. นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
3. นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
4. นางจิตราพร งามเนตร
5. นายพรเทพ คัชมาตย์
6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย

หมายเหตุ* กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง (ระบุครั้งที่/วันที่ผ่าน
สภามหาวิทยาลัย)
-

2.2 คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งวิชาการ
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
1. นางสาธิตา
อาจารย์
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัย
สังข์พงษ์
เพื่อธุรกิจและเทคโนโลยี หอการค้าไทย
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
2.

3.

นางสาววิภาศิริ อาจารย์
แจ้งแสงทอง

น า ง ส า ว ศ ศิ อาจารย์
ลักษณ์ รอดโพธิ์
ทอง

มหาวิทยาลัยเชียงใ
หม่
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
ป.บัณฑิตวิชาชีพครู
มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยโยนก
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

ปีที่จบ
2542

2535
2551
2547
2545
2551
2546
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ลาดับ ชื่อ-สกุล
4. นางจิตราพร
งามเนตร

5.

นายพรเทพ
คัชมาตย์

ตาแหน่งวิชาการ
อาจารย์

อาจารย์

คุณวุฒิ-สาขาวิชา
ค.ม.การสอน
ภาษาอังกฤษ

สถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี

ปีที่จบ
2559

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยสุโขทั
ยธรรมาธิราช

2545

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราช
(เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ 1) ภัฏเทพสตรี

2548

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

2559

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี
สถาบันราชภัฏ
เทพสตรี

2547

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
6.

นางพิจิตรา
เอี่ยมสมัย

อาจารย์

อ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

2556

2551
2545

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง
โดยอย่างน้อย 1 รายงานต้องเป็นผลงานวิจัย)
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ผลงานวิชาการ
1. นางสาธิตา สังข์พงษ์
1. สาธิตา สังข์พงษ์. (2562). การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
นิทานพืน บ้านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. วารสารวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 1
ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
2. รัชดา พงศ์ไพรรัตน์ , สาธิตา สังข์พงษ์, และวิภาศิริ แจ้งแสงทอง. (2559).
ปัญหาและความต้องการการพัฒนาสมรรถนะการฟัง -พูดภาษาอังกฤษสาหรับ
ผู้นาเที่ยวท้องถิ่น ประจาแหล่งโบราณคดี บ้านโป่ง มะนาว จัง หวัดลพบุรี. ใน
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ วิ จั ย ร าไพพรรณี ครั้ ง ที่ 10 วั น ที่ 19-20
ธันวาคม 2559, (หน้า 455-461). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราไพพรรณี.
3. สาธิตา สังข์พงษ์. (2559). วรรณคดีเบื้องต้น. ลพบุรี: คณะมนุษ ยศาสตร์
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ลาดับ
2.

3.

ชื่อ-สกุล

ผลงานวิชาการ
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, จานวน 103 หน้า.
นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
1. สื บ วงศ์ ชื่ น สมบั ติ และวิภ าศิริ แจ้งแสงทอง. (2563). การออกแบบทาง
ทั ศ นะส าหรั บ โมบายเลิ ร์ น นิ ง (Visual Design on Mobile Learning).
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี, 11(1), 125-133.
2. วิภาศิริ แจ้งแสงทอง. (2560) ความรู้เบื้องต้นในการใช้สื่อเพื่อสอนภาษา.
ลพบุรี: คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ,
จานวน 210 หน้า.
3. Nunthasen W., Nunthasen K., and Jaengsaengthong W. (2018).
Farmer’s Health Effects and Attitude Towards Agrochemicals Use
in Rice Production. The 10th International Conference on
Combustion, Incineration/Pyrolysis, Emission and Climate Change.
18-17 December 2018, ( pp. 1-7) . Bangkok: King Mongkut’ s
University of Technology North.
4. วิภาศิริ แจ้งแสงทอง. (2559). กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย
ที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่ างประเทศ. วารสารวิชาการเครือขาย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. 6(11), 1-14.
5. รัชดา พงศ์ไพรรัตน์ , สาธิตา สังข์พงษ์, และวิภาศิริ แจ้งแสงทอง. (2559).
ปัญหาและความต้องการการพัฒนาสมรรถนะการฟัง-พูดภาษาอังกฤษสาหรับ
ผู้นาเที่ยวท้องถิ่น ประจาแหล่งโบราณคดี บ้านโป่ง มะนาว จังหวัดลพบุรี. ใน
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ วิ จั ย ร าไพพรรณี ครั้ ง ที่ 10 วั น ที่ 19-20
ธันวาคม 2559, (หน้า 455-461). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราไพพรรณี.
6. วิภาศิริ แจ้งแสงทอง. (2559). โครงสร้างภาษาอังกฤษและการใช้. ลพบุรี:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , จานวน
216 หน้า.
นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง 1 . Rodphotong, S. ( 2018) . The Effectiveness of Collaborative
Learning to Enhance English Communicative Competence: A Case
Study of the First-Year Students at Thepsatri Rajabhat University.
International Journal of Pedagogy and Teacher Education, 2(Focus
Issue July 2018), 143-150.
2. ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง. (2559). การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การ
แสดงบทบาทสมมุติ. ใน วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559, (หน้า 110-115).
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.

5
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
4. นางจิตราพร งามเนตร

5.

นายพรเทพ คัชมาตย์

6.

นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย

ผลงานวิชาการ
1. จิตราพร งามเนตร.(2563). ผลจากการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic
Mapping) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
สาหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาคณิ ตศาสตร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏกรุงเก่า ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 15-16
ธันวาคม 2563. หน้า 21.
2. จิตราพร งามเนตร. (2562). การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้
วิธีส อนแบบ SQ4R สาหรับ นั กศึกษาชั้น ปี ที่ 2 สาขาการท่ องเที่ ยวและการ
โรงแรม. การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 11 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 11-12 กรกฎาคม 2562.
3. จิตราพร งามเนตร. (2561). การเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเจตคติต่อการเรียนของนักศึกษาโดยการใช้
เกม. ใน วารสารการประชุ มวิชาการระดับ ชาติ พิ บู ลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4
วัน ที่ 23 มีน าคม 2561, (หน้า 360-367). พิษ ณุ โลก: มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พิบูลสงคราม.
4. จิ ต ราพร งามเนตร. (2560). การสร้ า งแรงจู ง ใจและเจตคติ ต่ อ การพู ด
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยการใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ. ใน
วารสารการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ น เรศวรวิจั ย ครั้ง ที่ 13 วัน ที่ 20-21
กรกฎาคม 2560, (หน้า 1046-1050). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
5. จิตราพร งามเนตร. (2559). การพัฒนาการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดย
ใช้ Dictation. ใน วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่ ม ศ รี อ ยุ ธ ยา ครั้ ง ที่ 7 วั น ที่ 7-8 กรกฎ าค ม 2559, (หน้ า 50-53).
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
1. Katchamat, P. ( 2018) . The Effect of Flipped Classroom
Instruction on Appropriacy of English Apology by Thai EFL
Learners. International Journal of Pedagogy and Teacher
Education, 2(Focus Issue July 2018), 119-129.
2. พรเทพ คั ช มาตย์ . (2560). การศึ ก ษาทั ศ นคติ ข องนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษที่มีต่อความหลากหลายทางภาษาอังกฤษของโลก อาจารย์สอน
ภาษาอั งกฤษที่ ไม่ ใช่ เจ้ าของภาษา และอาจารย์ เจ้ าของภาษา: กรณี ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. ใน วารสารการประชุมวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนื อ ครั้งที่ 17 วันที่ 21 กรกฎาคม
2560, (หน้า 1225-1238). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
1. Pichitra Iamsamai. (2018). Supplementary Material for Teaching:
English in Mass Media. Faculty of Humanities and Social Sciences,
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ลาดับ

ชื่อ-สกุล

3. อาจารย์ประจาหลักสูตร
3.1 อาจารย์ประจาหลักสูตร
ชุดที่ระบุใน มคอ.2

1. นางสาธิตา สังข์พงษ์
2. นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
3. นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
4. นางจิตราพร งามเนตร
5. นายพรเทพ คัชมาตย์
6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย

ผลงานวิชาการ
Thepsatri Rajabhat University. 125 pages.
2. พิจิตรา เอี่ยมสมัย. (2561). การใช้กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้การละเล่น
พื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง -การพูด ภาษาอังกฤษของเด็กไทยเบิ้ง ตาบล
โคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี. ใน รายงานการประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานระดั บ ชาติ ครั้งที่ ครั้งที่ 10 วัน ที่
7-8 สิ งหาคม 2561,
(หน้า 128-139). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.
3. พิจิตรา เอี่ยมสมัย. (2561). การศึกษาการตั้งชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ตาม
แนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์. วารสารวจนะ, 6(2), 50-69.

ปัจจุบัน

หมายเหตุ* กรณีที่มีการ
เปลี่ยนแปลง(ระบุครั้งที่/วันที่
ผ่านสภามหาวิทยาลัย)
-

1. นางสาธิตา สังข์พงษ์
2. นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
3. นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
4. นางจิตราพร งามเนตร
5. นายพรเทพ คัชมาตย์
6. นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย

-

3.2 คุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ลาดับ ชื่อ-สกุล
ตาแหน่งวิชาการ
คุณวุฒิ-สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
(ทุกระดับการศึกษา)
1. นางสาธิตา
อาจารย์
ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัย
สังข์พงษ์
เพื่อธุรกิจและเทคโนโลยี หอการค้าไทย
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
2.

นางสาววิภาศิริ อาจารย์
แจ้งแสงทอง

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัยเชียงใ
หม่
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

ปีที่สาเร็จ
การศึกษา
2542

2535
2551
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ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

3.

4.

5.

น า ง ส า ว ศ ศิ อาจารย์
ลักษณ์ รอดโพธิ์
ทอง
นางจิตราพร
งามเนตร

นายพรเทพ
คัชมาตย์

อาจารย์

อาจารย์

มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช
ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัย
ทักษิณ
ศศ.ม.ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัย
นเรศวร
ศศ.บ.ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยโยนก
(เกียรตินิยมอันดับ 1)
ค.ม.การสอน
มหาวิทยาลัยราช
ภาษาอังกฤษ
ภัฏเทพสตรี

2547

ป.บัณฑิตวิชาชีพครู

2545

นางพิจิตรา
เอี่ยมสมัย

อาจารย์

2551
2546
2559

ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
มหาวิทยาลัยราช
(เกี ย รติ นิ ย มอั น ดั บ 1) ภัฏเทพสตรี

2548

ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ

มหาวิทยาลัย
นเรศวร
มหาวิทยาลัย
นเรศวร

2559

จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเทพสตรี
สถาบันราชภัฏ
เทพสตรี

2547

ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ
6.

มหาวิทยาลัยสุโขทั
ยธรรมาธิราช

2545

อ.ม. (ภาษาศาสตร์)
ป.บัณฑิต (วิชาชีพครู)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)
(เกียรตินิยมอันดับ 1)

2556

2551
2545
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3.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร (ระบุอย่างน้อย 3 รายการในรอบ 5 ปีย้อนหลัง โดยอย่าง
น้อย 1 รายงานต้องเป็นผลงานวิจัย)
ลาดับ
ชื่อ-สกุล
ผลงานวิชาการ
1. นางสาธิตา สังข์พงษ์
1. สาธิตา สังข์พงษ์. (2562). การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
นิทานพืน บ้านของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. วารสารวิชาการ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ปีที่ 1
ฉบับที่ 1 กรกฎาคม – ธันวาคม 2562
2. รัชดา พงศ์ไพรรัตน์, สาธิตา สังข์พงษ์, และวิภาศิริ แจ้งแสงทอง. (2559).
ปัญหาและความต้องการการพัฒนาสมรรถนะการฟัง -พูดภาษาอังกฤษสาหรับ
ผู้นาเที่ยวท้องถิ่น ประจาแหล่งโบราณคดี บ้านโป่ง มะนาว จังหวัดลพบุรี. ใน
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ วิ จั ย ร าไพพรรณี ครั้ ง ที่ 10 วั น ที่ 19-20
ธันวาคม 2559, (หน้า 455-461). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราไพพรรณี.
3. สาธิตา สังข์พงษ์. (2559). วรรณคดีเบื้องต้น. ลพบุรี: คณะมนุษ ยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, จานวน 103 หน้า.
2. นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
1. สื บ วงศ์ ชื่ น สมบั ติ และวิภ าศิริ แจ้งแสงทอง. (2563). การออกแบบทาง
ทั ศ นะส าหรั บ โมบายเลิ ร์ น นิ ง (Visual Design on Mobile Learning).
วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี, 11(1), 125-133.
2. วิภาศิริ แจ้งแสงทอง. (2560) ความรู้เบื้องต้นในการใช้สื่อเพื่อสอนภาษา.
ลพบุรี: คณะมนุษ ยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ,
จานวน 210 หน้า.
3. Nunthasen W., Nunthasen K., and Jaengsaengthong W. (2018).
Farmer’s Health Effects and Attitude Towards Agrochemicals Use
in Rice Production. The 10th International Conference on
Combustion, Incineration/Pyrolysis, Emission and Climate Change.
18-17 December 2018, ( pp. 1-7) . Bangkok: King Mongkut’ s
University of Technology North.
4. วิภาศิริ แจ้งแสงทอง. (2559). กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทย
ที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่ างประเทศ. วารสารวิชาการเครือขาย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. 6(11), 1-14.
5. รัชดา พงศ์ไพรรัตน์ , สาธิตา สังข์พงษ์, และวิภาศิริ แจ้งแสงทอง. (2559).
ปัญหาและความต้องการการพัฒนาสมรรถนะการฟัง -พูดภาษาอังกฤษสาหรับ
ผู้นาเที่ยวท้องถิ่น ประจาแหล่งโบราณคดี บ้านโป่ ง มะนาว จังหวัดลพบุรี. ใน
การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ วิ จั ย ร าไพพรรณี ครั้ ง ที่ 10 วั น ที่ 19-20
ธันวาคม 2559, (หน้า 455-461). จันทบุรี: มหาวิทยาลัยราไพพรรณี.
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ลาดับ

3.

4.

ชื่อ-สกุล

ผลงานวิชาการ
6. วิภาศิริ แจ้งแสงทอง. (2559). โครงสร้างภาษาอังกฤษและการใช้. ลพบุรี:
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี , จานวน
216 หน้า.
นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง 1 . Rodphotong, S. ( 2018) . The Effectiveness of Collaborative
Learning to Enhance English Communicative Competence: A Case
Study of the First-Year Students at Thepsatri Rajabhat University.
International Journal of Pedagogy and Teacher Education, 2(Focus
Issue July 2018), 143-150.
2. ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง. (2559). การพัฒนาการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้การ
แสดงบทบาทสมมุติ. ใน วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 7 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2559, (หน้า 110-115).
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
นางจิตราพร งามเนตร
1. จิตราพร งามเนตร.(2563). ผลจากการใช้แผนภูมิความหมาย (Semantic
Mapping) เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ
สาหรับนักศึ กษาชั้นปีที่ 2 สาขาคณิ ตศาสตร์. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏกรุงเก่า ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 15-16
ธันวาคม 2563. หน้า 21.
2. จิตราพร งามเนตร. (2562). การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้
วิธีส อนแบบ SQ4R สาหรับ นั กศึกษาชั้น ปี ที่ 2 สาขาการท่ องเที่ ยวและการ
โรงแรม. การประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ ครั้ ง ที่ 11 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
นครปฐม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 11-12 กรกฎาคม 2562.
3. จิตราพร งามเนตร. (2561). การเตรียมความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษ
ต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเจตคติต่อการเรียนของนักศึกษาโดยการใช้
เกม. ใน วารสารการประชุ มวิชาการระดับ ชาติ พิ บู ลสงครามวิจัย ครั้งที่ 4
วัน ที่ 23 มีน าคม 2561, (หน้า 360-367). พิษ ณุ โลก: มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พิบูลสงคราม.
4. จิ ต ราพร งามเนตร. (2560). การสร้ า งแรงจู ง ใจและเจตคติ ต่ อ การพู ด
ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยการใช้กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ. ใน
วารสารการประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ น เรศวรวิจั ย ครั้ง ที่ 13 วัน ที่ 20-21
กรกฎาคม 2560, (หน้า 1046-1050). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยนเรศวร.
5. จิตราพร งามเนตร. (2559). การพัฒนาการเขียนคาศัพท์ภาษาอังกฤษโดย
ใช้ Dictation. ใน วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่ ม ศ รี อ ยุ ธ ยา ครั้ ง ที่ 7 วั น ที่ 7-8 กรกฎ าค ม 2559, (หน้ า 50-53).
พระนครศรีอยุธยา: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
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ลาดับ
ชื่อ-สกุล
5. นายพรเทพ คัชมาตย์

6.

นางพิจิตรา เอี่ยมสมัย

4. อาจารย์ผู้สอน
4.1 อาจารย์ประจา
1) นางสาธิตา สังข์พงษ์
2) นางสาววิภาศิริ แจ้งแสงทอง
3) นางสาวศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
4) นางจิตราพร งามเนตร
5) นายพรเทพ คัชมาตย์
6) นางพิจติ รา เอี่ยมสมัย
7) ผศ.ดร.รัชดา พงศ์ไพรรัตน์
8) ผศ. ดร.กันยา กองสูงเนิน
9) ผศ.สุวรรณา พันแสง
10) ผศ.ศศิวิมล สุทธิสาร
11) อ.ดร.สมชาย วัชรปัญญาวงศ์

ผลงานวิชาการ
1. Katchamat, P. ( 2018) . The Effect of Flipped Classroom
Instruction on Appropriacy of English Apology by Thai EFL
Learners. International Journal of Pedagogy and Teacher
Education, 2(Focus Issue July 2018), 119-129.
2. พรเทพ คั ช มาตย์ . (2560). การศึ ก ษาทั ศ นคติ ข องนั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช า
ภาษาอังกฤษที่มีต่อความหลากหลายทางภาษาอังกฤษของโลก อาจารย์สอน
ภาษาอั งกฤษที่ ไม่ ใช่ เจ้ าของภาษา และอาจารย์ เจ้ าของภาษา: กรณี ศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. ใน วารสารการประชุมวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 วันที่ 21 กรกฎาคม
2560, (หน้า 1225-1238). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม.
1. Pichitra Iamsamai. (2018). Supplementary Material for Teaching:
English in Mass Media. Faculty of Humanities and Social Sciences,
Thepsatri Rajabhat University. 125 pages.
2. พิจิตรา เอี่ยมสมัย. (2561). การใช้กิจกรรมแบบมีส่วนร่วมโดยใช้การละเล่น
พื้นบ้านเพื่อพัฒนาทักษะการฟัง -การพูด ภาษาอังกฤษของเด็กไทยเบิ้ง ตาบล
โคกสลุง อาเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี. ใน รายงานการประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานระดั บ ชาติ ครั้งที่ ครั้งที่ 10 วัน ที่
7-8 สิ งหาคม 2561,
(หน้า 128-139). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา.
3. พิจิตรา เอี่ยมสมัย. (2561). การศึกษาการตั้งชื่อเพลงพระราชนิพนธ์ตาม
แนวอรรถศาสตร์ชาติพันธุ์. วารสารวจนะ, 6(2), 50-69.
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12) นางสาวกุสุมา เรืองพัฒนกูล
13) นางสาวชนากานต์ บุญแก้ว
14) นางสาวเบญจพร นวลประเสริฐ
15) นางสาววรรณวิษา ปัน้ คุ้ม
16) Mr. Mark E. Buck
17) Mr. Keith Shippen
18) Mr. Stephen Carley
19) Mr. Benjamin Simpson
4.2 อาจารย์พิเศษ
ลาดับ ชื่อ-สกุล
1.
2.
3.
4.
5.

คุณวุฒิ

รายวิชาที่สอน

อาจารย์ประจา
ผู้รับผิดชอบรายวิชา

-

5. สถานที่จัดการเรียนการสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

6. จานวนนักศึกษา
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ศศ.บ.

ชั้นปีที่ 1
43

ชั้นปีที่ 2
35

ชั้นปีที่ 3
34

ชั้นปีที่ 4
50

ชั้นปีที่ 5
-

รวม
162

7. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา
รายงานผลการดาเนินงานแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ปีการศึกษา 2563 ข้อเสนอแนะจาแนกตามรายองค์ประกอบคุณภาพ
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

กากับ ติดตาม ปฏิบัติตามแผนพัฒนาระดับคณะ และ
การบริหาร
มหาวิทยาลัย
จัดการหลักสูตร
ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน
ของหลักสูตรที่
กาหนดโดยสกอ.

สถานะการ
เป้าหมาย/ผล
ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
ผู้รับผิดชอบ ดาเนินงาน
ดาเนินการ
ได้รับ
(,,)

การบริหารจัดการ ตลอดปี
หลักสูตร เป็นไป การศึกษา
ตามเกณฑ์
มาตรฐานของ
หลักสูตรที่
กาหนดโดยสกอ.

ผลการดาเนินงาน

อ.ศศิลักษณ์
รอดโพธิ์ทอง



อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร(ชุดปัจจุบัน)
เป็นไปตามเกณฑ์(ไม่น้อยกว่า 5 คน) ดังนี้
1. อาจารย์สาธิตา สังข์พงษ์
2. อาจารย์วิภาศิริ แจ้งแสงทอง
3. อาจารย์ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
4. อาจารย์จิตราพร งามเนตร
5. อาจารย์พรเทพ คัชมาตย์
6. อาจารย์พิจิตรา เอี่ยมสมัย

อาจารย์
สาขาวิชา



- ผลป ระเมิ นคุ ณ ภ าพ บั ณ ฑิ ต ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (โดย

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
มีการสารวจ
1. กิจกรรมแสดงความยินดีบัณฑิต
จัดทาฐานข้อมูล 2. กิจกรรมแนะแนวด้านอาชีพโดยศิษย์เก่า

1. มีฐานข้อมูล
ของบัณฑิตที่

เดือน
มกราคม-
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แผนพัฒนา
คุณภาพ
กิจกรรม/แนวทาง
การศึกษา
การพัฒนา
(ตาม
ข้อเสนอแนะ)
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
(ตาม
ข้อเสนอแนะ)

กิจกรรม/แนวทาง
การพัฒนา

ประกอบอาชีพ
มิถุนายน 64
เพื่อสะท้อนให้
เห็นถึงแนวทาง
อาชีพที่ตรงกับ
สายงาน หรือ
อาชีพอิสระ
2. มีการปรับปรุง
หลักสูตร และ
กิจกรรมนักศึกษา
ที่สอดคล้องกับ
อาชีพในอนาคต
3.มีการ
แลกเปลีย่ นเรียนรู้
กับสถาน
ประกอบการ
เพื่อให้นักศึกษามี
คุณลักษณะตาม
มคอ.๒

ภาษาอังกฤษ
(ศิลปศาสตร
บัณฑิต)

ผลการดาเนินงาน

ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบ
อาชีพอิสระ
- ผลการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาน
ประกอบการ
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อาชีพของ
3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับสถาน
บัณฑิตใน
ประกอบการ
สาขาวิชาฯ เพื่อ
เป็นฐานข้อมูล
ในการวางแผน
ปรับปรุง พัฒนา
การจัดการเรียน
การสอน
หลักสูตรและ
กิจกรรมพัฒนา
ทักษะของ
นักศึกษาให้ตรง
กับมคอ.๒

สถานะการ
เป้าหมาย/ผล
ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
ผู้รับผิดชอบ ดาเนินงาน
ดาเนินการ
ได้รับ
(,,)

แผนพัฒนา
คุณภาพ
กิจกรรม/แนวทาง
การศึกษา
การพัฒนา
(ตาม
ข้อเสนอแนะ)
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
1. ค่ายพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมอัตลักษณ์
2. กิจกรรมการแสดงผลงานทางวิชาการ
3. อบรมวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ
4. อบรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่
21
5. กิจกรรมแข่งขันวิชาการทักษะภาษาอังกฤษ
ครั้งที่ 2
6. อบรมปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ 1

1. นักศึกษาการ เดือน
พัฒนาตนเอง
ตุลาคม 63 อย่างชัดเจนในแต่ กันยายน 64
ละปีและ
สอดคล้องตาม
เป้าหมายของ
มคอ.๒ ของ
สาขาวิชา
2. นักศึกษามี
ผลสัมฤทธิ์
ทางด้าน
ภาษาอังกฤษที่
พัฒนาขึ้นอย่าง
ชัดเจน มีความรู้
ความสามารถ
และทักษะด้าน
ต่างๆที่

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
(ศิลปศาสตร
บัณฑิต)



ผลการดาเนินงาน

- มี ก ารพั ฒ นาศั ก ยภาพนั ก ศึ ก ษา และการ
เสริม สร้า งทั ก ษะการเรี ย นรู้ ในศตวรรษที่ 21,
ศึกษาดูงานสถานประกอบการ, จัดงานแสดงผล
งานทางวิ ช าการ และประกวดแข่ งขั น ทั ก ษะ
ภาษาอังกฤษ
- มีความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียน
ของนักศึกษา
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1. มี ก า ร จั ด
กิ จ ก ร ร ม ท า ง
วิชาการพื้ น ฐาน
ที่ จ าเป็ น ในการ
เรีย นรายวิชาใน
หลั ก สู ต ร เสริ ม
ให้ นั ก ศึ ก ษาเกิ ด
ทั ก ษะต่ า งๆ ให้
หลากหลาย
2. พั ฒ นาทั กษะ
ค ว า ม รู้
ความสามารถ
ข อ งนั ก ศึ ก ษ า
ตามอัต ลักษณ์ ที่
ระบุ ไว้ในมคอ.2
ให้ ค ร อ บ ค ลุ ม
มากขึ้น

สถานะการ
เป้าหมาย/ผล
ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
ผู้รับผิดชอบ ดาเนินงาน
ดาเนินการ
ได้รับ
(,,)

แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
(ตาม
ข้อเสนอแนะ)

กิจกรรม/แนวทาง
การพัฒนา

ผลการดาเนินงาน

หลากหลายมาก
ขึ้น
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3. มีการวัดผล
ด้าน
ความก้าวหน้าใน
ทักษะความรู้
ของนักศึกษา
อย่างชัดเจน
เป็นรูปธรรม
เช่น มีการ
ทดสอบก่อน
อบรม และมีการ
ทดสอบหลัง
อบรม เป็นต้น
พร้อมนาผลการ
ประเมินมา
ปรับปรุง
กิจกรรมในปีนี้

สถานะการ
เป้าหมาย/ผล
ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
ผู้รับผิดชอบ ดาเนินงาน
ดาเนินการ
ได้รับ
(,,)

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
1. มีแผนพัฒนา

1. จัดหาวัสดุอุปกรณ์ และเอกสารเพื่อใช้ในการ 1. สาขาวิชาฯ มี

เดือน

อาจารย์



- ระบบการรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจา

แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
(ตาม
ข้อเสนอแนะ)

เรียนการสอน
2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับสถาน
ประกอบการ

สถานะการ
เป้าหมาย/ผล
ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
ผู้รับผิดชอบ ดาเนินงาน
ดาเนินการ
ได้รับ
(,,)
การจัดการบริหาร ตุลาคม 63 ในด้านการ
กันยายน 64
สนับสนุน ส่งเสริม
อาจารย์ประจา
หลักสูตรอย่าง
ชัดเจน
2. อาจารย์ประจา
หลักสูตรมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก หรือ
มีตาแหน่งทาง
วิชาการมากขึ้น
3. อาจารย์ใน
สาขามีการ
นาเสนอ
ผลงานวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติอย่าง
น้อยปีละ 1

สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
(ศิลปศาสตร
บัณฑิต)

ผลการดาเนินงาน

หลักสูตร
- การบริหารอาจารย์
- สนับสนุนพัฒนาอาจารย์เข้าร่วมอบรมพัฒนา
ทักษะทางวิชาการ
- ผลักดันให้อาจารย์ในสาขาวิชาร่วมส่งงานวิจัย
ในชั้นเรียนหรือผลิตตาราหรือเอกสาร
ประกอบการสอนเพื่อก้าวสูต่ าแหน่งทาง
วิชาการ เช่น เข้าร่วมโครงการตาราร้อยปีกับ
ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี เป็นต้น
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อาจารย์ภายใน
สาขาเพื่อ
ส่งเสริมให้
อาจารย์ประจา
หลักสูตรอย่าง
ชัดเจน
2. มีการ
สนับสนุน
ส่งเสริมให้
อาจารย์ศึกษา
ต่อระดับ
ปริญญาเอก
และการเข้าสู่
ตาแหน่งทาง
วิชาการ
3. สนับสนุน
ส่งเสริมให้
อาจารย์ประจา

กิจกรรม/แนวทาง
การพัฒนา

แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
(ตาม
ข้อเสนอแนะ)

กิจกรรม/แนวทาง
การพัฒนา

ผลการดาเนินงาน

ชิ้นงาน
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สาขานาเสนอ
ผลงานวิจัย
ระดับชาติและ
นานาชาติ อย่าง
น้อยคนละ 1 ชิ้น
ต่อปี

สถานะการ
เป้าหมาย/ผล
ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
ผู้รับผิดชอบ ดาเนินงาน
ดาเนินการ
ได้รับ
(,,)

องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
1. มีการประชุม
กรรมการประจา
หลักสูตรเพื่อ
วิเคราะห์
รายวิชาและ
วางแผนรายวิชา
ให้มีความ
ทันสมัยขึ้น
2. ประชุม
พิจารณา
ออกแบบ

1. การประชุมกรรมการสาขาวิชาประจาเดือน
2. สัมมนาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
3. อบรมพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่
21
4. อบรมบุคลิกภาพ แนะแนวอาชีพโดยศิษย์เก่า
5. อบรมวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ

1. หลักสูตรหรือ เดือน
รายวิชามีความ
ตุลาคม 63 ทันสมัย นักศึกษา กันยายน 64
สามารถนาความรู้
ที่ได้เรียนรูม้ าใน
ชั้นเรียนมาปรับใช้
กับกิจกรรม
โครงการบูรณา
การทางวิชาการ
การวิจัย การ
บริการวิชาการ

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
(ศิลปศาสตร
บัณฑิต)



- บูรณาการเรียนการสอนกับการเรียนการสอน
โดยมีโครงการโครงการค่ายพัฒนานักศึกษาและ
ส่งเสริมอัตลักษณ์ โครงการกิจกรรมบูรณาการ
ทักษะการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสร้างสรรค์
นวั ต กรรมสู่ ชุ ม ชน และงานแสดงผลงานทาง
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
- หลั กสูต รปรับ ปรุงปี 63 มี ความทั น สมั ยตาม
ความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาวิชานั้นๆ
- กากับติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.3
มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และมคอ.7

แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
(ตาม
ข้อเสนอแนะ)

กิจกรรม/แนวทาง
การพัฒนา

ผลการดาเนินงาน

และ
ศิลปวัฒนธรรม
เป็นอย่างดี
2. สาขาวิชามี
เกณฑ์หรือ
เครื่องมือในการ
วัดความรู้
ความสามารถของ
นักศึกษาแต่ละชั้น
ปีอย่างเหมาะสม

18

เครื่องมือเพื่อ
ความรู้
ความสามารถ
ของนักศึกษา
เช่น การทา
แบบทดสอบ
ตามระดับในแต่
ละชั้นปี เป็นต้น
เพื่อนามาพัฒนา
ปรับปรุงการ
จัดการเรียนการ
สอนในสาขาวิชา

สถานะการ
เป้าหมาย/ผล
ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
ผู้รับผิดชอบ ดาเนินงาน
ดาเนินการ
ได้รับ
(,,)

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
1. วางแผนการ 1. ดาเนินงานสาขาภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
ดาเนินกิจกรรม 2. กิจกรรมแข่งขันวิชาการทักษะภาษาอังกฤษ
ประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2
ให้นักศึกษาได้ใช้
ประโยชน์จากสิ่ง

1. นักศึกษาใน
เดือน
สาขาวิชาฯ ได้ใช้ ตุลาคม 63 สถานที่ และสิ่ง กันยายน 64
สนับสนุนส่งเสริม
การเรียนรู้ของ

อาจารย์
สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ
(ศิลปศาสตร
บัณฑิต)



- มีโครงการสนับสนุนสิ่งเรียนรู้ให้แก่อาจารย์
และนักศึกษาในหลักสูตร เพื่อความเหมาะสม
ต่อการจัดการจัดการเรียนการสอน
- นาเอาความพึงพอใจของนักศึกษาในการตอบ
แบบประเมินปีก่อนมาปรับใช้ โดยประสานกับ

แผนพัฒนา
คุณภาพ
การศึกษา
(ตาม
ข้อเสนอแนะ)

สถานะการ
เป้าหมาย/ผล
ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
ผู้รับผิดชอบ ดาเนินงาน
ดาเนินการ
ได้รับ
(,,)
นักศึกษาร่วมกับ
เครือข่ายของทาง
สาขาวิชาอย่างมี
ประสิทธิภาพ
เพื่อพัฒนาทักษะ
ความรู้
ความสามารถของ
นักศึกษาให้มาก
ขึ้น

หมายเหตุ : เครื่องหมาย  ดาเนินการเสร็จแล้ว  อยู่ระหว่างดาเนินการ  ยังไม่ดาเนินการ

ผลการดาเนินงาน

เครือข่ายเพื่อเพิม่ สิ่งสนับสนับสนุนการเรียนรู้ให้
มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมากขึน้
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สนับสนุนการ
เรียนรู้ที่ทาง
สาขาวิชามี
เครือข่ายร่วมกับ
หน่วยงานอื่น
เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพใน
การพัฒนา
นักศึกษามากขึ้น

กิจกรรม/แนวทาง
การพัฒนา
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บทที่ 2
ผลการประเมินรายองค์ประกอบตัวบ่งชี้
หมวดที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ผลประเมินโดยกรรมการ
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

เกณฑ์การประเมิน
1.จานวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 5 คน
และเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร เกินกว่า 1 หลักสูตร
ไม่ได้และประจาหลักสูตรตลอดระยะเวลาที่จัดการศึกษา
ตามหลักสูตรนั้น
2.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒิ
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่
ต่ากว่าผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1
รายการใน 5 ปี ย้อนหลัง
3.คุณสมบัติของอาจารย์ประจาหลักสูตร มีคณ
ุ วุฒิปริญญา
โทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทางวิชาการไม่ต่ากว่า
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ มีผลงานทางวิชาการ 1 รายการ
ใน 5 ปี ย้อนหลัง
4.คุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอน ที่เป็นอาจารย์ประจา มี
คุณวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือดารงตาแหน่งทาง
วิชาการไม่ตากว่
่ าผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานั้นหรือ
สาขาวิชาที่สัมพันธ์กันหรือสาขาวิชาของรายวิชาที่สอน
รายละเอียด
5.คุณสมบัติของ อาจารย์ผู้สอน ทีเ่ ป็นอาจารย์พเิ ศษ (ถ้ามี)
มีคุณวุฒิปริญญาโท หรือ คุณวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
และมีประสบการณ์ทางานที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่สอนไม่น้อย
กว่า 6 ปี ทั้งนี้ มีชั่วโมงสอนไม่เกินร้อยละ 50 ของรายวิชา
โดยมีอาจารย์ประจาเป็นผูร้ ับผิดชอบรายวิชานั้น
6.การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลาที่กาหนดต้อง
ไม่เกิน 5 ปี(จะต้องปรับปรุงให้เสร็จและอนุมตั ิ/ให้ความ
เห็นชอบโดยสภามหาวิทยาลัย/สถาบัน เพื่อให้หลักสูตรใช้
งานในปีที่ 6) ประกาศใช้ในปีที่ 8)

ข้อค้นพบ/
ผลการดาเนินงาน
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สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
เป้าหมาย
ผลการ
คะแนนประเมิน
การบรรลุ
2563
ดาเนินงาน
จากคณะกรรมการ
เป้าหมาย
1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์
ผ่าน
 ผ่าน
 ผ่าน
บรรลุ
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
 ไม่ผ่าน
 ไม่ผ่าน
หมายเหตุ : หากไม่ผ่านเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าหลักสูตรไม่ได้มาตรฐาน และผลเป็น “ไม่ผ่าน” คะแนนเป็นศูนย์
ตัวบ่งชี้

ข้อเสนอแนะ
1.
2.
3.
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หมวดที่ 2 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การบริหารและพัฒนาอาจารย์
- ระบบการรับและแต่งตัง้ อาจารย์ประจาหลักสูตร
- ระบบการบริหารอาจารย์
- ระบบการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพอาจารย์
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 6 คน มีคุณวุฒปิ ริญญาเอก จานวน 0 คน ได้แก่
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณ วุฒิ ปริญญาเอก เท่ากับ 0 % คะแนนที่ได้เท่ากับ 0 คะแนน
โดยแสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1.ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
0
X 100 = ร้อยละ 0
6
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
0
X 5 = 0 คะแนน
20
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวน

จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมด

6

จานวนอาจารย์ประจาที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

0

ข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริม กากับ และติดตามอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ที่ได้กาหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนาวุฒิปริญญาเอก

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.2.1 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เป้าหมาย
2563
ป.ตรี
ร้อยละ 20

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 0

0 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพอาจารย์
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรทีด่ ารงตาแหน่งทางวิชาการ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
อาจารย์ประจาหลักสูตร จานวน 6 คน มีตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 0 คน ได้แก่
1. ……………………………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………………
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจาที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ เท่ากับ 0% คะแนนที่ได้เท่ากับ 0 คะแนน
โดยแสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ
0
x 100 =
0%
6
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
0
x 5 =
0 คะแนน
60
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน

จานวนอาจารย์ประจาหลักสูตรปัจจุบันทั้งหมด
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งอาจารย์
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งผศ.
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่งรศ.
จานวนอาจารย์ประจาทั้งหมดที่ดารงตาแหน่ง ศ.

จานวน

6
6
0
0
0

ข้อเสนอแนะ
1. ควรส่งเสริม กากับ และติดตามอาจารย์ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนการบริหารและพัฒนา
อาจารย์ที่ได้กาหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ

25
สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ที่ดารงตาแหน่งทางวิชาการ

เป้าหมาย
2563
ป.ตรี
ร้อยละ 60

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 0

0 คะแนน

ไม่บรรลุ

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพอาจารย์
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลงานวิช าการของอาจารย์ป ระจาหลักสูต ร ทั้ งหมด จ านวน 3 เรื่อง ค่าร้อยละของผลรวมถ่วง
น้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร เท่ากับ 26.66 % คะแนนที่ได้เท่ากับ 5 คะแนน
โดยแสดงวิธีการคานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจาหลักสูตร
1.6
x 100 = 26.66 %
6
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
26.66
x 5 = 6.67 คะแนน
20
ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่ออาจารย์ประจา
หลักสูตร
1. อ.จิตราพร
งามเนตร
2. อ.วิภาศิริ
แจ้งแสงทอง
3. อ.พรเทพ คัชมาตย์

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
0.2

1

0.6

1
1

0.8
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ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
เป้าหมาย
2563
ป.ตรี
ร้อยละ 20

ตัวบ่งชี้
4.2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร

ผลการ
ดาเนินงาน

ร้อยละ 26.66

คะแนนประเมิน
การบรรลุเป้าหมาย
จากคณะกรรมการ

5 คะแนน

บรรลุ

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
ตัวบ่งชี้
4.3

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลที่เกิดกับอาจารย์
- อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
- ความพึงพอใจของอาจารย์
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

5 ระดับ

4 ระดับ

4 คะแนน

ไม่บรรลุ
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หมวดที่ 3 นักศึกษาและบัณฑิต
องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
2.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลการสารวจความคิดเห็นของผู้ใช้ บัณ ฑิต ต่อคุณ ภาพของบัณ ฑิตปริญ ญาตรี ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ของหลักสูตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.02 คะแนน
ข้อมูลประกอบการพิจารณา
ที่
รายการข้อมูลพื้นฐาน
หน่วยวัด
ผลการ
ดาเนินงาน
1 จานวนผู้สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
คน
37
2 จานวนบัณฑิตทีไ่ ด้รับการประเมินทั้งหมด
คน
8
4 จานวนผู้ใช้บัณฑิตตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
คน
8
5 คะแนนเฉลี่ยทีไ่ ด้จากการประเมินบัณฑิต (คะแนนเต็ม 5)
ค่าเฉลี่ย
4.02
สูตรการคานวณ
643.20
8

=

80.40

80.40 x 5
100

=

4.02

ข้อเสนอแนะ

1. ควรนาผลประเมินที่ได้จากผู้ใช้บัณฑิตมาเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม หรือใช้ในการเรียนการสอน
สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ค่าเฉลี่ย 5

ค่าเฉลี่ย 4.02

4.02 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบ่งชี้
2.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ร้อ ยละของบั ณ ฑิ ต ปริ ญ ญาตรี ที่ ได้ ง านท าหรื อ ประกอบอาชี พ อิ ส ระภายใน 1 ปี ของหลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เท่ากับ 100% คะแนนที่ได้เท่ากับ 5 คะแนน โดยแสดงวิธีการ
คานวณ ดังนี้
วิธีการคานวณ
1. คานวณค่าร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี
23
x 100 = 100 %
23
2. แปลงค่าร้อยละที่คานวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5
100
x 5 =
5 คะแนน
100
ข้อมูลพื้นฐาน
รายการข้อมูลพื้นฐาน

จานวน
จานวนบัณฑิตที่สาเร็จการศึกษาทั้งหมด
37
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสารวจ
26
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานทาภายใน 1 ปีหลังสาเร็จการศึกษา (ไม่นับรวมผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ) 11
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่เกณฑ์ทหาร
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจาอยู่แล้ว
2
จานวนบัณฑิตทั้งหมด
37
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ประกอบอาชีพอิสระ
12
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีงานทาก่อนเข้าศึกษา
1
จานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่อุปสมบท
ร้อยละของจานวนบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถาม
70.27
ข้อเสนอแนะ
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
2.2 ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทา
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

ร้อยละ 100

ร้อยละ 100

5 คะแนน

บรรลุ

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
3.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การรับนักศึกษา
- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
1. ควรจัดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษากับการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาให้มีความชัดเจน
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
3.1 การรับนักศึกษา

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
3.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและแนะแนวแก่นักศึกษาปริญญาตรี
- การควบคุมการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์แก่บัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
1. ควรวางแผนในการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะในศตวรรษที่ 21 ในรูปแบบสมรรถนะรายชัน้ ปี
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้
เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
- การคงอยู่
- การสาเร็จการศึกษา
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ (ไม่เกิน 3 ข้อ)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

4 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาและคุณภาพการสอน
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.1

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
สาระของรายวิชาในหลักสูตร
- การออกแบบหลักสูตรและสาระรายวิชาในหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขานั้น ๆ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ (ไม่เกิน 3 ข้อ)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 ระดับ

4 ระดับ

4 คะแนน

บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.2

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
- การกาหนดผู้สอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ (มคอ.3และมคอ.4) การจัดการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การบริการวิชาการทางสังคม
และการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
- การควบคุมหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิ สระในระดับบัณ ฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสาขาวิชาและ
ความก้าวหน้าของศาสตร์
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับ บัณ ฑิตศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ
สอดคล้องหรือสัมพันธ์กับหัวข้อวิทยานิพนธ์
- การช่วยเหลือ กากับติดตาม ในการท าวิทยานิพนธ์และการค้ นคว้าอิสระและการตีพิมพ์ ผลงานในระดับ
บัณฑิตศึกษา
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการจัดการความรู้ (KM) ด้ านการเรียนการสอน โดยเฉพาะด้านการจัด การเรียนการสอนภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

4 ระดับ

3 ระดับ

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
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
1. พัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของผู้เรียน
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5.3 การประเมินผู้เรียน

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 ระดับ

4 ระดับ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้
5.4

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
ผลการด าเนิ น งานหลั ก สู ต รตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ด มศึ ก ษาแห่ ง ชาติ หลั ก สู ต ร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 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 ทีส่ อดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
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

36
ตัวบ่งชี้

เกณฑ์การประเมิน/ข้อค้นพบจากคณะกรรมการประเมิน
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก
 ผ่าน
 ไม่ผ่าน
 ไม่เลือก

(11) ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้าย/ บัณฑิตใหม่ที่มตี ่อคุณภาพหลักสูตร
เฉลี่ยไม่น้อยกว่า3.5.1 จากคะแนนเต็ม 5.0 ได้ระดับความพึงพอใจ 4.44
(12) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตที่มตี ่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5.00 ได้คะแนนเท่ากับ 4.02

วิธีการคานวณ
10
10

x

100 =

100 %

ข้อเสนอแนะ (ไม่เกิน 3 ข้อ)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เป้าหมาย
2563

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
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
1. ควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจในสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ในแต่ละประเภท ว่าส่งผลการ
เรียนรู้ต่อผู้เรียนอย่างไร
เหตุผลที่ให้คะแนน 5 (กรณีที่มีคะแนนในระดับ 5 ให้อธิบายเหตุผล)
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

สรุปผลการประเมินจากคณะกรรมการ
ตัวบ่งชี้
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เป้าหมาย
2563

ผลการ
ดาเนินงาน

คะแนนประเมิน
จากคณะกรรมการ

การบรรลุ
เป้าหมาย

4 ระดับ

3 ระดับ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ
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บทที่ 3
สรุปการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3.1 ผลการประเมินรายตัวบ่งชี้ตามองค์ประกอบคุณภาพของหลักสูตร ปีการศึกษา 2563
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

ค่าเฉลี่ย 4.02

23
23

X 100 = 100%

ไม่บรรลุ

4.02 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต
องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 การรับ
ระดับ 4
นักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 การส่งเสริม ระดับ 4
และพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ที่ 3.3 ผลลัพธ์ที่
ระดับ 4
เกิดกับนักศึกษา

 ผ่าน
 ไม่ผ่าน

 หลักสูตรได้มาตรฐาน
 ไม่ได้มาตรฐาน

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

ผลคะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ

เฉลี่ยรวม 4.51 คะแนน

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

3 คะแนน

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

3 คะแนน

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

3 คะแนน
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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

ระดับ 4

ผลคะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ
เฉลี่ยรวม 3.00 คะแนน

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

3 คะแนน

รวมคะแนนตัวบ่งชี้ที่ 4.2 รวม 1.67 คะแนน

4.2.1 ร้อยละของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอก
4.2.2 ร้อยละของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่ดารง
ตาแหน่งทางวิชาการ
4.2.3 ผลงานวิชาการของ
อาจารย์ประจาหลักสูตร

ป.ตรี 20%

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์

ระดับ 5

0
6

ป.ตรี 60%

0
6

ป.ตรี 20%

1.6
6

X

100 =

X 100 =

0%

ไม่บรรลุ

0 คะแนน

ไม่บรรลุ

0 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

ไม่บรรลุ

4 คะแนน

0%

X 100 = 26.66%
4 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 สาระของ
ระดับ 4
4 คะแนน
รายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การวาง
ระดับ 4
3 คะแนน
ระบบผูส้ อนและ
กระบวนการจัดการเรียน
การสอน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.3 การ
ระดับ 4
3 คะแนน
ประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ที่ 5.4 ผลการ
ร้อยละ 10 ข้อ
ดาเนินงานหลักสูตรตาม
100
10 ข้อ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
X 100 = 100%
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

เฉลี่ยรวม 2.89 คะแนน
บรรลุ

4 คะแนน

ไม่บรรลุ

3 คะแนน

ไม่บรรลุ

3 คะแนน

บรรลุ

5 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน

เฉลี่ยรวม 3.75 คะแนน
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เป้า
หมาย

ตัวบ่งชี้

ผลการดาเนินงาน
ตัวตั้ง

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

ตัวหาร

องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 สิ่งสนับสนุน ระดับ 4
การเรียนรู้

3 คะแนน

การบรรลุ
เป้าหมาย

ผลคะแนนการประเมิน
โดยคณะกรรมการ

ไม่บรรลุ

3 คะแนน

ผลการประเมินรายองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

เฉลี่ยรวม 3.00 คะแนน

คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 2 - 6

3.44 คะแนน

ตาราง 2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
จานวน Input
ตัวบ่งชี้

องค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1 การกากับมาตรฐาน

Process Output

คะแนน
เฉลี่ย

ผ่าน

ระดับคุณภาพ
หลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐาน

องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต

2

-

-

4.51

4.51

มาก

องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา

3

-

3.00

3.00

3.00

ปานกลาง

องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

3
4

1.67
-

3.00
3.33

4.00
5.00

2.89
3.75

ปานกลาง
ดี

1

-

3.00

-

3.00

ปานกลาง

13

1.67

3.14

4.20

3.44

ดี

น้อย

ดี

มาก

ดี

รวม
ผลการประเมิน

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

ระดับคุณภาพ
น้อย
ปานกลาง
ดี
มาก
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ตาราง 3 ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและแนวทางเสริม จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง (ไม่เกิน 3 ข้อ)
จุดเด่นเด่นและแนวทางเสริม
จุดที่ควรพัฒนาและแนวทางปรับปรุง
1. หลักสูตรมีกระบวนการพัฒนาที่ทันสมัย สอดคล้อง 1. ควรส่งเสริม กากับ และติดตามอาจารย์
กับบริบทของโลกที่เปลี่ยนไป
ผู้รบั ผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตามแผนการบริหาร
และพัฒนาอาจารย์ที่ได้กาหนดไว้ โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการพัฒนาวุฒิปริญญาเอก และการเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการ
2. มีเครือข่าย และแหล่งสนับสนุนการเรียนรู้ทางด้าน 2. ส่งเสริมให้พัฒนางานวิจัยที่สอดคล้องกับศาสตร์
ภาษาอังกฤษ
ทางด้านภาษาอังกฤษให้มากขึ้น
3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษามีความหลากหลาย และ 3. ควรนาผลการอบรม และพัฒนาตนเองมา
เหมาะสมกับบัณฑิตในศตวรรษที่ 21
สังเคราะห์ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน พัฒนา
อาจารย์ และพัฒนาคุณภาพนักศึกษาให้ศักยภาพ
สูงขึ้น
4. ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการ การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่มุ่งให้
นักศึกษามีทักษะหรือมีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม
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ภาคผนวก
- กาหนดตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563

วัน/เวลา/สถานที่
วันที่ 1 มิ.ย. 64
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมดอก
นกยูง (21/304)

สาขาวิชา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
ผู้ประสานงาน อ.ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์
ทอง
โทร. 097-152-0909

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน
1. รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
(ประธานกรรมการ)
* เดินทางมาด้วยตัวเอง

2. ผศ.ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
(กรรมการ)
* เดินทางมาด้วยตัวเอง

3. ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงขา
(กรรมการและเลขานุการ)

กรรมการ กรรมการ
ข้อมูลประธาน
ภายใน ภายนอก
ผู้ประเมินภายนอก
()
()
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.

กาแพงเพชร
รหัสผู้ประเมิน PR0270
โทร : 080-2656451
E-mail:
Bandhitchat@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.จันทร

เกษม
รหัสผู้ประเมิน PR0013
โทร 086-365-5540
E-mail:
suwannasab8@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี

รหัสผู้ประเมิน PR0036
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ตารางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ประจาปีการศึกษา 2563
ระหว่างวันที่ 1 – 15 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สาขาวิชา

4. นางสุภรัตน์ เครือวงษา
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

วันที่ 2 มิ.ย. 64
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมหาง
นกยูง (21/302)

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ค.บ.
ผู้ประสานงาน อ.วรรณวิษา ปัน้ คุ้ม
โทร. 080-423-8636

กรรมการ กรรมการ
ภายใน ภายนอก
()
()



5. อาจารย์กาณฑ์ พัวพงศธร
(ผู้สังเกตการณ์)



1. รศ.ดร.บัณฑิต ฉัตรวิโรจน์
(ประธานกรรมการ)
* เดินทางมาด้วยตัวเอง



2. ผศ.ดร.ชนกานต์ สุวรรณทรัพย์
(กรรมการ)
* เดินทางมาด้วยตัวเอง



ข้อมูลประธาน
ผู้ประเมินภายนอก
โทร 089-0031265
E-mail:
piyapongdk@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
โทร 082-979-9799
E-mail:
suparut_koy_7@hotmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.จันทร
เกษม
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.
กาแพงเพชร
รหัสผู้ประเมิน PR0270
โทร : 080-2656451
E-mail:
Bandhitchat@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.จันทร
เกษม
รหัสผู้ประเมิน PR0013
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วัน/เวลา/สถานที่

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

วันที่ 4 มิ.ย. 64
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมดอก
นกยูง (21/304)

สาขาวิชา

สาขาวิชาดนตรีศึกษา
ผู้ประสานงาน อ.อภิวัฒน์ สุริยศ
โทร. 084-222-8697

กรรมการ กรรมการ
ภายใน ภายนอก
()
()

3. ผศ.ประมวล แซ่โค้ว
(กรรมการและเลขานุการ)



4. นางสาวจุฑามาศ ฉิมช้าง
(ผู้ช่วยเลขานุการ)



1. อ.ดร.ธิติ ปัญญาอินทร์
(ประธานกรรมการ)
* เดินทางมาด้วยตัวเอง



2. อาจารย์เทิดพงศ์ วรรณวงค์
(กรรมการ)
* เดินทางมาด้วยตัวเอง



ข้อมูลประธาน
ผู้ประเมินภายนอก
โทร 086-365-5540
E-mail:
suwannasab8@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด. มรภ.เทพสตรี
รหัสผู้ประเมิน PR0035
โทร. 08-9822-3015
E-mail: Pamaun49@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
โทร 089-0556486
E-mail:
Deerchimchang@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.บุรีรัมย์
รหัสผู้ประเมิน PR0065
โทร 088-3775826
E-mail: thiti.py@bru.ac.th
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.หมู่บ้าน
จอมบึง
รหัสผู้ประเมิน PR0239
โทร 090-909-0187
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วัน/เวลา/สถานที่

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

วันที่ 7 มิ.ย. 64
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมดอก
นกยูง (21/304)

สาขาวิชา

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ผู้ประสานงาน อ.ธัชพล ทีดี
โทร. 088-745-5966

กรรมการ กรรมการ
ภายใน ภายนอก
()
()

3. ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
(กรรมการและเลขานุการ)



4. นางสาวจุฑามาศ ฉิมช้าง
(ผู้ช่วยเลขานุการ)



5. อาจารย์เคลน บุณยานันต์
(ผู้สังเกตการณ์)



1. ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
(ประธานกรรมการ)
* Online



ข้อมูลประธาน
ผู้ประเมินภายนอก
E-mail:
TherdpongW@yahoo.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
รหัสผู้ประเมิน PR0303
โทร 095-695-6532
E-mail:
thatchavong.j@lawasri.tru.ac.th
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
โทร 089-0556486
E-mail:
Deerchimchang@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.พิบูล
สงคราม
สาขาวิชาดนตรีศึกษา
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.พระนคร
ศรีอยุธยา
รหัสผู้ประเมิน PR0074
โทร 081-636-1611
E-mail:
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วัน/เวลา/สถานที่

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

สาขาวิชา

กรรมการ กรรมการ
ภายใน ภายนอก
()
()

2. ผศ.ปกาศิต เจิมรอด
(กรรมการ)
* Online

วันที่ 7 มิ.ย. 64
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมหาง

สาขาวิชาภาษาจีน
ผู้ประสานงาน อ.ภูเทพ ประภากร
โทร. 095-906-9896



3. ผศ.ประมวล แซ่โค้ว
(กรรมการและเลขานุการ)



4. นางสุภรัตน์ เครือวงษา
(ผู้ช่วยเลขานุการ)



1. อ.ดร.พนัส มัตยะสุวรรณ
(ประธานกรรมการ)
* Online



ข้อมูลประธาน
ผู้ประเมินภายนอก
duean_2520@hotmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด. มรภ.พระนคร
ศรีอยุธยา
รหัสผู้ประเมิน PR0073
โทร. 081-588-2349
E-mail pakasit.jr@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด. มรภ.เทพสตรี
รหัสผู้ประเมิน PR0035
โทร. 08-9822-3015
E-mail: Pamaun49@gmail.com

หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
โทร 082-979-9799
E-mail:
suparut_koy_7@hotmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.พิบูล
สงคราม
รหัสผู้ประเมิน PR0291
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วัน/เวลา/สถานที่

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

สาขาวิชา

กรรมการ กรรมการ
ภายใน ภายนอก
()
()

นกยูง (21/302)
2. อ.ปิยธิดา สังสีแก้ว
(กรรมการ)
* Online

วันที่ 9 มิ.ย. 64
เวลา 08.30 – 16.30 น.

สาขาวิชาสังคมศึกษา
ผู้ประสานงาน อ.ปนัดดา พาณิชยพันธุ์



3. ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง
(กรรมการและเลขานุการ)



4. นางสาวจุฑามาศ ฉิมช้าง
(ผู้ช่วยเลขานุการ)



1. ผศ.ดร.อดิศร ภู่สาระ
(ประธานกรรมการ)



ข้อมูลประธาน
ผู้ประเมินภายนอก
โทร 081-7405065
E-mail: panus_m@psru.ac.th
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.พระนคร
ศรีอยุธยา
รหัสผู้ประเมิน PR0460
โทร 064-1935923
E-mail: schaaim@aru.ac.th
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
รหัสผู้ประเมิน PR0301
โทร 092-629-9629
E-mail:
nathnorthn@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
โทร 089-0556486
E-mail:
Deerchimchang@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.พระนคร
ศรีอยุธยา
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วัน/เวลา/สถานที่

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

สถานที่ ณ ห้องประชุมหาง
นกยูง (21/302)

สาขาวิชา
โทร. 086-654-0030

กรรมการ กรรมการ
ภายใน ภายนอก
()
()

* เดินทางมาด้วยตัวเอง

2. ผศ.ดร.พิษณุ บุญนิยม
(กรรมการ)
* เดินทางมาด้วยตัวเอง

วันที่ 9 มิ.ย. 64
เวลา 08.30 – 16.30 น.

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต (รป.ม.)



3. ผศ.ดร.ฑัชวงษ์ จุลสวัสดิ์
(กรรมการและเลขานุการ)



4. น.ส.อภิญญา มิ่งขวัญ
(ผู้ช่วยเลขานุการ)



1. ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
(ประธานกรรมการ)



ข้อมูลประธาน
ผู้ประเมินภายนอก
รหัสผู้ประเมิน PR0077
โทร 089-920-5547
E-mail: sorn1@hotmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด.
มรภ.
กาแพงเพชร
รหัสผู้ประเมิน PR0295
โทร. 081-780-9692
E-mail:
b_phitsanu@outlook.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
รหัสผู้ประเมิน PR0303
โทร 095-695-6532
E-mail:
thatchavong.j@lawasri.tru.ac.th
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
โทร 090-425-2659
E-mail: ningm694@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.จันทร
เกษม
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วัน/เวลา/สถานที่

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

สถานที่ ณ ห้องประชุมดอก
นกยูง (21/304)

สาขาวิชา
ผู้ประสานงาน ผศ.ดร.วาสิตา เกิดผล
ประสพศักดิ์
โทร. 086-386-2007

กรรมการ กรรมการ
ภายใน ภายนอก
()
()

* Online

2. ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง
(กรรมการ)
* Online



3. อ.ดร.สรรชัย ชูชีพ
(กรรมการและเลขานุการ)



4. นางสุภรัตน์ เครือวงษา
(ผู้ช่วยเลขานุการ)



ข้อมูลประธาน
ผู้ประเมินภายนอก
รหัสผู้ประเมิน PR0022
โทร 089-718-5195
E-mail:
nattakorn65@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.พระนคร
ศรีอยุธยา
รหัสผู้ประเมิน PR0074
โทร 081-636-1611
E-mail:
duean_2520@hotmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
รหัสผู้ประเมิน PR0594
โทร 086-4072153
E-mail:
sunchai6665@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
โทร 082-979-9799
E-mail:
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วัน/เวลา/สถานที่

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

วันที่ 10 มิ.ย. 64
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมดอก
นกยูง (21/304)

สาขาวิชา

สาขาวิชาภาษาไทย
ผู้ประสานงาน อ.สุภาสิณี คุ้มไพรี
โทร. 086-137-6276

กรรมการ กรรมการ
ภายใน ภายนอก
()
()

1. ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
(ประธานกรรมการ)
* Online



2. ผศ.ดร.ฐิติวัสส์ สุขป้อม
(กรรมการ)
* Online



3. ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ แดงขา
(กรรมการและเลขานุการ)



4. นางสุภรัตน์ เครือวงษา



ข้อมูลประธาน
ผู้ประเมินภายนอก
suparut_koy_7@hotmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.จันทร
เกษม
รหัสผู้ประเมิน PR0022
โทร 089-718-5195
E-mail:
nattakorn65@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.จันทร
เกษม
รหัสผู้ประเมิน PR0024
โทร 081-455-0544
E-mail:
thitiwas2012@hotmail.co.th
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
รหัสผู้ประเมิน PR0036
โทร 089-0031265
E-mail:
piyapongdk@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
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วัน/เวลา/สถานที่

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

สาขาวิชา

กรรมการ กรรมการ
ภายใน ภายนอก
()
()

(ผู้ช่วยเลขานุการ)

วันที่ 11 มิ.ย. 64
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมดอก
นกยูง (21/304)

สาขาวิชาภาษาญีป่ ุ่น
ผู้ประสานงาน อ.วิเนส จันทะวงษ์ศรี
โทร. 063-197-9664

1. ผศ.ดร.สุจิตรา เลิศเสม บุณยานันต์
(ประธานกรรมการ)
* Online



2. อาจารย์ ดร.เทพนคร ทาคง
(กรรมการ)
* Online



3. ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง
(กรรมการและเลขานุการ)



ข้อมูลประธาน
ผู้ประเมินภายนอก
โทร 082-979-9799
E-mail:
suparut_koy_7@hotmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.พิบูล
สงคราม
รหัสผู้ประเมิน PR0354
โทร 081-7855527
E-mail: sujitra.b@psru.ac.th
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.ราช
นครินทร์
รหัสผู้ประเมิน PR0463
โทร 081-686-2254
E-mail:
Thepnaknornt@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
รหัสผู้ประเมิน PR0301
โทร 092-629-9629
E-mail:
nathnorthn@gmail.com
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วัน/เวลา/สถานที่

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

สาขาวิชา

4. น.ส.สุนทรี รื่นชู
(ผู้ช่วยเลขานุการ)
วันที่ 15 มิ.ย. 64
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมดอก
นกยูง (21/304)

สาขาวิชานิติศาสตร์
ผู้ประสานงาน ผศ.อภิชาติ อาวจาปา
โทร. 081-852-5139

1. ผศ.ปกาศิต เจิมรอด
(ประธานกรรมการ)
* Online

2. อาจารย์ ดร.ประสพ ยลสิริธมั
(กรรมการ)
* Online

3. อ.กรพินธุ์ กลิ่นเกษร
(กรรมการและเลขานุการ)

4. นางสุภรัตน์ เครือวงษา

กรรมการ กรรมการ
ข้อมูลประธาน
ภายใน ภายนอก
ผู้ประเมินภายนอก
()
()
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี

โทร 092-783-2489
E-mail: numstar13@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด. มรภ.พระนคร

ศรีอยุธยา
รหัสผู้ประเมิน PR0073
โทร. 081-588-2349
E-mail Pakasit.jr@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.

นครสวรรค์
รหัสผู้ประเมิน PR0060
โทร 093-149-8914
E-mail: yolsiritham@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี

รหัสผู้ประเมิน PR0306
โทร 084-114-5560
E-mail:
korapin.klin@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
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วัน/เวลา/สถานที่

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

สาขาวิชา

กรรมการ กรรมการ
ภายใน ภายนอก
()
()

(ผู้ช่วยเลขานุการ)

วันที่ 15 มิ.ย. 64
เวลา 08.30 – 16.30 น.
สถานที่ ณ ห้องประชุมหาง
นกยูง (21/302)

สาขาวิชาศิลปกรรม
ผู้ประสานงาน อ.นิลรัตน์ ปัททุม
โทร. 092-700-5071

1. ผศ.ดร.ณัฏฐกรณ์ ปะพาน
(ประธานกรรมการ)
* Online



2. ผศ.ดร.ธนันท์พัชร อัศวเสมาชัย
(กรรมการ)
* Online



3. อ.ดร.สราวุฒิ แนบเนียร
(กรรมการและเลขานุการ)



ข้อมูลประธาน
ผู้ประเมินภายนอก
โทร 082-979-9799
E-mail:
suparut_koy_7@hotmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.จันทร
เกษม
รหัสผู้ประเมิน PR0022
โทร 089-718-5195
E-mail:
nattakorn65@gmail.com
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.บ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา
รหัสผู้ประเมิน PR0640
โทร 086-192-4519
E-mail: tanakorn.su@bsru.ac.th
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี
รหัสผู้ประเมิน PR0602
โทร 087-607-9783
E-mail:
n_sarawut@hotmail.com
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วัน/เวลา/สถานที่

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

สาขาวิชา

4. น.ส.สุนทรี รื่นชู
(ผู้ช่วยเลขานุการ)

กรรมการ กรรมการ
ข้อมูลประธาน
ภายใน ภายนอก
ผู้ประเมินภายนอก
()
()
หน่วยงานต้นสังกัด มรภ.เทพสตรี

โทร 092-783-2489
E-mail: numstar13@gmail.com
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วัน/เวลา/สถานที่

คณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน

56

- คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2563
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59

60
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ภาพประกอบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
ปีการศึกษา 2563
วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมดอกนกยูง (21/304)
------------------------------------
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