ส่วนที่ 6
การประกันคุณภาพการศึกษา
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีการศึกษา 2558
การประกันคุณภาพการศึกษา ถือเป็นหัวใจสาคัญในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน เพราะเราสามารถ
นากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษามาเป็นกลไกในการบริการจัดการที่เอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียน
การสอน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา (Quality Assurance) เพื่อติดตามตรวจสอบและประเมิน ผลการดาเนินงานตามภารกิจของคณะ
ภาควิชาและสาขาวิชา โดยมุ่งเน้นให้มีการกาหนดระบบกลไกหลักในการควบคุม (Quality Control) และการ
ประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) ในระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม
2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559)
ผลการประเมินระดับหลักสูตร
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร เงินงอก
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์จันทวัน
เบ็ญจวรรณ์ กรรมการ
3. อาจารย์เบญจพร
นวลประเสริฐ กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวพิศมัย
อินอ่อน
ผู้ช่วยเลขานุการ
ปีการศึกษา 2558
องค์
ตัว
คะแนน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ประกอบ บ่งชี้ที่
ประเมิน
ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1
1.1 ผ่านเกณฑ์
2
2.1
4.16
2.2
4
รวม 4.08
3
3.1
3
จุดเด่น
สาขาวิช าจัดระบบการรับนักศึกษาที่มา
1. มีระบบและกลไกดีเกี่ยวกับการรับ
รายงานตัวไม่ครบตามเกณฑ์ด้วยการจัดลาดับ
3.2
3
นักศึกษา
สารองของนักศึกษาที่สอบผ่านการคัดเลือกเพิ่ม
3.3
2
รวม 2.67 2. มีการประเมินปรับปรุงการดาเนินงาน มากขึ้น พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลในการติดต่อ
ทุกครั้งที่ทากิจกรรม
นักศึกษาลาดับสารองมารายงานตัวภายในเวลา
จุดที่ควรพัฒนา
ที่มหาวิทยาลัยกาหนด
1. ควรเพิ่มระบบการรับนักศึกษาที่ว่า
นักศึกษามารายงานตัวไม่ครบตามเกณฑ์
จะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไร
4
4.1
3
จุดที่ควรพัฒนา
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ในสาขา
4.2
2.33 1. สาขาควรมีการสนับสนุนให้อาจารย์ เข้าร่วมอบรมหรือสัมมนาตามหัวข้อที่ต้องการ
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ปีการศึกษา 2558
องค์
ตัว
คะแนน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ประกอบ บ่งชีท้ ี่
ประเมิน
ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
4.3
2
เข้าอบรมพัฒนาตนเอง และควร
และส่งเสริมให้ทาผลงานทางวิชาการ ด้วยการ
ขอทุนสนับสนุนงานวิจัยและนาเสนอผลงาน
รวม 2.44 สนับสนุนให้ทาวิจัย เพื่อที่จะนาเสนอ
ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ
ทางวิชาการไปตีพิมพ์หรือนาเสนอที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
5
5.1
3
จุดที่ควรพัฒนา
สาขาวิชาเลือกวิชาทวนสอบร้อยละ 25
ในการทวนสอบการเลือกวิชาที่จะนามา ของวิชาทั้งหมด ด้วยการเลือกรายวิชาที่ไม่ซ้า
5.2
3
ทวนสอบร้อยละ 25 ของวิชาทั้งหมดรวม กับการทวนสอบของปีการศึกษาที่แล้วและไม่
5.3
3
วิชาสายครูด้วย สาขาสามารถประเมิน จากัดเฉพาะเพียงรายวิชาเอกเท่านั้น เพื่อการ
5.4
5
ให้ทวนสอบเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ
รวม
3.5 วิชาอื่นที่ไม่ใช่วิชาเอกได้
หลักสูตร
6
6.1
3
รวม
3
เฉลี่ยรวม
3.11
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. อาจารย์ ดร.ทรงศรี ตุ่นทอง
2. อาจารย์จุฑามาศ พรรณสมัย
3. อาจารย์สุภาสิณี
คุ้มไพรี
4. นางสาวพิสมัย
อินอ่อน
องค์
ตัว
ประกอบ บ่งชีท้ ี่
1
2

1.1
2.1
2.2
รวม

3

3.1
3.2

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
ปีการศึกษา 2558
คะแนน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ประเมิน
ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
ผ่านเกณฑ์
3.98 1. ควรดาเนินกิจกรรมเสริมหลักสูตรก่อน 1. สาขาภาษาอังกฤษ ค.บ. มีการจัดกิจกรรม
4.05 สาเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่องหรือปรับ เสริมหลักสูตรให้กับนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดย
บางกิจกรรมมีการปรับเนื้อหาหรือปรับกิจกรรม
4.02 รูปแบบ/เนื้อหา
ให้ทันสมัย เช่น โดคงการแชร์ประสบการณ์พี่
ครูติวน้องเข้าครูมีการเพิ่มกิจกรรมคือ ให้รุ่นพี่ที่
สอบบรรจุเข้ารับราชการครูมาเป็ นพี่เลี้ยง ให้
ค าปรึ ก ษาแนะน าในการเลื อ กเขตพื้ น ที่ ส อบ
การเตรียมตัวสอบและการติวข้อสอบต่างๆ
2
2

1. สาขาควรมีการวางแผนและรูปแบบ สาขาวิ ช าได้ มี ก ารจั ด โครงการเตรี ย มความ
กิจกรรมเตรียมความพร้อมที่หลากหลาย พร้ อ ม สอนปรั บ พื้ น ฐานให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาปี 1
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ปีการศึกษา 2558
องค์
ตัว
คะแนน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ประกอบ บ่งชีท้ ี่
ประเมิน
ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
3.3
3
เพือ่ ตอบสนองนักศึกษาใหม่ให้มีพื้น
และมี กิจ กรรมโครงการค่ า ยพัฒ นานัก ศึ ก ษา
ปี 1 จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาปี 1 สามารถปรับตัว
รวม 2.33 ฐานความรู้เท่ากัน
และใช้ ชี วิ ต ในระดั บ อุ ด มศึ ก ษาได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ โดยมีกิจกรรมทางวิชาการและ
กิจกรรมสันทนาการควบคู่ในการพัฒนา
4
4.1
2
1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตร 1. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการพัฒนาตนเอง
4.2
3.89 เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการและศึกษาต่อ และยื่นเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 1
ในระดับที่สูงขึ้น และควรส่งเสริมให้
คน (อ. วิภาศิริ แจ้งแสงทอง ยื่นขอตาแหน่ง
4.3
3
ผศ. ปี 2559)
รวม 2.96 อาจารย์ประจาหลักสูตรได้เข้ารับการ
อบรม
2. มีการวางแผนให้อาจารย์ประจาหลักสูตร
เรียนต่อในระดับสูงขึ้นและยื่นขอตาแหน่งทาง
วิชาการ (1. ดร. เกรียงไกร ใยคง วางแผนยื่น
ขอตาแหน่ง ผศ. ปี 2562 และขอ รศ. ปี 2565
2. อ.เบญจพร นวลประเสริฐ วางแผนเรียนต่อ
ระดับปริญญาเอก ปี 2563 และยื่นขอตาแหน่ง
ผศ. ปี 2565)
3. อาจารย์ประจาหลักสูตรมีการอบรมเพิ่มเติม
เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพิ่มเติม (อ.วิภาศิริ
แจ้งแสงทอง เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ประกาศนียบัตรการสอนภาษาอังกฤษ(TESOL)
ณ มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ 15 มกราคม
2560 – 26 มีนาคม 2560)
5
5.1
2
1. ควรมีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย 1. รายวิชา ภอค 2102412 ความรู้เบื้องต้นใน
และตอบสนองต่อตลาดแรงงาน
การใช้สื่อสอนภาษา มีการปรับปรุงให้ทันสมัย
5.2
2
โดยให้ นักศึกษารู้จักและสามารถผลิ ตสื่ อการ
5.3
2
สอนที่ทันสมัยสามารถประยุกต์ใช้ได้จริง
5.4
4
2. รายวิชาภอค 2102409 การศึกษาเอกเทศ
รวม
2.5
มีการส่งนักศึกษาลงพื้นที่โ รงเรียนเพื่อพัฒ นา
ตนเองด้านวิชาชีพครู
6
6.1
2
1. ควรมีแบบประเมินเฉพาะเจาะจงเพื่อ สาขาวิช าภาษาอังกฤษค.บ. ได้จัดทาแบบ
สะท้อนถึงการประเมินและนาผลไป
ประเมินการใช้ห้ องปฏิบัติการทางวิช าชีพครู
รวม
2
ปรับปรุงพัฒนาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อนาผลไปปรับปรุงพัฒนา (อยู่ระหว่างการ
จัดทา)
เฉลี่ยรวม
2.76
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 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร เงินงอก ประธานกรรมการ
2. อาจารย์จุฑามาศ พรรณสมัย
กรรมการ
3. อาจารย์สุภาสิณี คุ้มไพรี
กรรมการและเลขานุการ
4. นายอรรถวิท พุทชงค์
ผู้ช่วยเลขานุการ
องค์
ตัว
คะแนน
ประกอบ บ่งชีท้ ี่
ประเมิน
1
1.1 ผ่านเกณฑ์
2
2.1
3.5
2.2
4.62
รวม 4.06
3
3.1
3
3.2
3
3.3
2
รวม 2.67

4

5

4.1
4.2
4.3
รวม
5.1
5.2
5.3
5.4
รวม

3
2.22
2
2.41
3
3
3
5
3.5

ปีการศึกษา 2558
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
จุดเด่น
1. หลักสูตรมีการวิเคราะห์พื้นฐานความรู้
ของผู้ เ รี ย น และมี ก ารปรั บ พื้ นฐานของ
ผู้เรียนก่อนเข้าศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรปรับปรุงกระบวนการรับนักศึกษา
ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
2. ควรมีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ใน
ทศวรรษที่ 21 โดยกาหนดด้านในการ
พัฒนาที่ชัดเจน

1. ปรั บปรุ งกระบวนการรั บนั กศึ กษาโดยน า
ข้อบกพร่องที่ผ่านมาเป็นแนวทางในการดาเนินงาน
โดยมีการประชาสัมพันธ์สาขาวิชาดนตรีในหลาย
รูปแบบ เช่น สื่อออนไลน์ การทาโครงการบริการ
วิ ช าการ และการท าโครงการท านุ บ ารุ ง
ศิลปวัฒนธรรม
2. สาขาวิชาได้มีการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ทศวรรษที่ 21 โดยการมุ่งเน้นให้นักศึกษามีความ
ลึ กซื้ งและเชี่ ยวชาญในศาสตร์ เฉพาะด้ านของ
ตนเอง โดยการเพิ่ มการแก้ ปั ญหา การคิ ดเชิ ง
วิพากษ์จากเครื่องมือเทคโนโลยีทรัพยากรอย่างมี
คุณภาพ และมีการบูรณาการให้นักศึกษารู้จักการ
เรียนรู้ที่จะทางานเป็นกลุ่มเป็นทีมหรือรายบุคคล
จุดที่ควรพัฒนา
1.ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมการอบรมเขียนขอ
1. หลักสูตรควรมีการหาวิธีการส่งเสริม ทุนวิจัย วช.
สนับสนุนที่จะเพิ่มผลงานทางวิชาการ
2. ส่งเสริมให้บุคลากรนาเสนอบทความวิจัยในการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
1. สาขาวิชาได้มีการดาเนินการปรับปรุงการเรียน
1. ควรมี ก ารก ากั บ ดู แ ลให้ ห ลั ก สู ต ร การสอนให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูที่มี มาตรฐานวิชาชีพครู 11 มาตรฐาน โดยการเพิ่ม
การเปลี่ยนแปลง
มาตรฐานความรู้ ท างด้ านปรั ช ญาการเรี ยนรู้
หลักสูตร คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณ
สอดแทรกเข้าไปในการเรียนการสอนในรายวิชา
เฉพาะด้าน
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ปีการศึกษา 2558
องค์
ตัว
คะแนน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ประกอบ บ่งชีท้ ี่
ประเมิน
ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
6
6.1
3
จุดที่ควรพัฒนา
1. สาขาวิชาได้มีการนาผลการประเมินความพึง
1. หลักสูตรควรมีวิธีการประเมินผลสิ่ ง พอใจของนั ก ศึ ก ษา และอาจารย์ มาจั ด หา
รวม
3
สนั บ สนุ น ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ ชั ด เจน เพื่ อ ใช้ เ ป็ น อุปกรณ์การเรียนการสอนให้ มีความเพียงพอ
แนวทางในการพัฒนา
และความเหมาะสมกั บ ความต้ อ งการของ
นักศึกษาและอาจารย์
เฉลี่ยรวม
3.10
 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร เงินงอก
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ชนิตตา
โชติช่วง
กรรมการ
3. อาจารย์วิภาศิริ
แจ้งแสงทอง กรรมการและเลขานุการ
4. นายอรรถวิท
พุทชงค์
ผู้ช่วยเลขานุการ
ปีการศึกษา 2558
องค์
ตัว คะแนน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ประกอบ บ่งชี้ที่ ประเมิน
ประเมิน
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
ปีการศึกษา 2558
1
1.1 ผ่านเกณฑ์
2
2.1
3.91 จุดเด่น
1. สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้ส่งนักศึกษาเข้ารับการ
2.2
4.15 1. บัณฑิตเป็นความต้องการของตลาด อบรมภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดโดยศูนย์ภาษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
รวม 4.03 ส่งผลให้บัณฑิตมีงานทา 100%
จุดที่ควรพัฒนา
2. สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้จัดโครงการเสริมสร้าง
1. ควรส่งเสริมทักษะในการใช้
ความรู้ด้านเทคโนโลยีให้แก่นักศึกษา งบประมาณ
ภาษาอังกฤษ
8,000 บาท
2. ควรส่งเสริมทักษะด้านเทคโนโลยีใน
การเรียนการสอน
3
3.1
3
จุดเด่น
1. สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้กาหนดด้านในการพัฒนา
1. คุณภาพของนักศึกษาที่รับเข้าเป็นไป เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ดังนี้
3.2
3
ตามเกณฑ์ที่หลักสูตรกาหนด
1.1 ทักษะชีวิตและอาชีพ
3.3
2
1.2 ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม
รวม 2.67 จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ ใน 1.3 ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี
ทศวรรษที่ 21 โดยกาหนดด้านในการ 2. สาขาวิชาสังคมศึกษา ได้จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
พัฒนาที่ชัดเจน
ให้มีความหลากหลายเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21
3. สาขาวิชาสังคมศึกษาได้กาหนดด้านในการพัฒนา
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ปีการศึกษา 2558
องค์
ตัว คะแนน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ประกอบ บ่งชี้ที่ ประเมิน
ประเมิน
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
ปีการศึกษา 2558
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ไว้ใน
มคอ.3
4
4.1
3
จุดที่ควรพัฒนา
1. สาขาวิชาสังคมศึกษาและคณะได้ดาเนินการ
จัดทาแผนในการส่งเสริมการพัฒนาผลงานของ
4.2
3.22 1. ควรจัดทาแผนในการส่งเสริมการ
พัฒนาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ให้ วิชาการของอาจารย์ให้เป็นไปตามมาตรฐานโดย
4.3
3
สนับสนุนงบประมาณและประชาสัมพันธ์ข้อมูล
รวม 3.07 เป็นไปตามมาตรฐาน
แหล่งเผยแพร่ผลงานทางวิชาการรวมทั้งแหล่ง
เงินทุนจากภายนอก
5
5.1
3
จุดที่ควรพัฒนา
1. สาขาวิชาสังคมศึกษาได้ดาเนินการปรับปรุง
1. ควรมีการกากับดูแลให้หลักสูตร
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู
5.2
3
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู (ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.
5.3
3
2556)
5.4
5
รวม
3.5
6
6.1
4
จุดเด่น
1. สาขาวิชาสังคมศึกษา สนับสนุนให้นักศึกษาได้ใช้
1. มีห้องปฏิบัติการสาขาวิชาสังคมศึกษา ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการสาขาวิชาสังคมศึกษา
รวม
4
พร้อมวัสดุครุภัณฑ์
ในด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษาเรียนรู้ โดยใช้สื่อการ
จุดที่ควรพัฒนา
เรียนรู้ต่างๆ การนาเสนอผลงานโดยใช้สื่อเทคโนโลยี
1. ควรส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้ รวมทั้งการศึกษาค้นคว้าจากตารา/หนังสือ/เอกสาร
ใช้ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาสังคมศึกษา 2. สาขาวิชาสังคมศึกษามีการสารวจวัสดุ/ครุภัณฑ์
ให้มีความพร้อมต่อการใช้งาน
3.สาขาวิชาสังคมศึกษามีการจัดหาวัสดุ/ครุภัณฑ์
เพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้อย่างเพียงพอและ
เหมาะสม
เฉลี่ยรวม
3.33
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์สุกัญญา
ทองแห้ว
กรรมการ
3. อาจารย์ชญานุตม์ บุญพระเกศ
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวสุรีพร
สอนง่าย
ผู้ช่วยเลขานุการ
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ปีการศึกษา 2558
องค์
ตัว
คะแนน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ประกอบ บ่งชีท้ ี่
ประเมิน
ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1
1.1 ผ่านเกณฑ์
2
2.1
3.98 แนวทางเสริมจุดแข็ง
สาขาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. จัดอบรมคอมพิวเตอร์
2.2
3.48 1. ควรด าเนิ น กิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รก่ อ น เบื้องต้น อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ แนะแนวอาชีพ
รวม 3.73 ส าเร็ จ การศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง หรื อ ปรั บ โดยศิ ษ ย์ เก่ า ให้ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4 เพื่ อให้ ไ ด้
รูปแบบ หรือเนื้อหากิจกรรมให้เป็นประโยชน์ บั ณฑิ ตที่ มี คุ ณภาพตรงกั บความต้ องการของ
ต่ อ นั ก ศึ ก ษา ส าหรั บ การฝึ ก งานและการ ตลาดแรงงานยิ่งขึ้น
ทางานในอนาคตมากยิ่งขึ้น เพื่อผลิตบัณฑิต
ให้ มี คุ ณ ภาพตรงกั บ ความต้ อ งการของ
ตลาดแรงงานยิ่งขึ้น
3
3.1
2
แนวทางเสริมจุดแข็ง
สาขาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. จัดอบรมปรับ
1. สาขาควรมีการวางแผนและจัดรูปแบบ
พื้นฐานให้นักศึกษาใหม่เพื่อให้นักศึกษามี
3.2
2
กิจกรรมเตรียมความพร้อมที่หลากหลาย เพื่อ ความรู้พื้นฐานในระดับเท่าเทียมกัน และจัด
3.3
3
รวม 2.33 ตอบสนองต่อนักศึกษาใหม่ที่มีพื้นฐานความรู้ กิจกรรมปฐมนิเทศสาขาเพื่อให้ความรู้ในด้าน
ไม่เท่ากัน
การใช้ชีวิตและการปรับตัวในการเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษาก่อนเริ่มการจัดการเรียนสอนในปี
การศึกษา 2559
4
4.1
3
จุดที่ควรพัฒนา
ในปีการศึกษา 2559 สาขาภาษาอังกฤษ ศศ.บ.
4.2
3.57 1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้า สนับสนุนให้อาจารย์ประจาหลักสูตรเข้าสู่
สู่มีผลงานวิชาการ และได้รับการตีพิมพ์ในการ ตาแหน่งทางวิชาการโดยการไปนาเสนอ
4.3
3
ผลงานวิจัย จานวน 2 คน คือ ผศ.ดร. รัชดา
รวม 3.19 ประชุมในระดับที่สูงขึ้น
2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ประจาหลักสูตร เข้า พงศ์ไพรรัตน์ และ อ. สาธิตา สังข์พงษ์ และได้
ร่วมอบรมให้ครบทุกคน
ตีพิมพ์ใน proceeding การประชุมวิชาการ
3. ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทาง
ครั้งที่ 11 เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราช
วิชาการ และศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
สมภพ สมเด็จพระนางเจ้าราไพพรรณี ครบ
113 ปี ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี จ. จันทบุรี
5
5.1
3
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. สาขาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ได้มีการร่าง
1. มีการปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัยและ
หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต (หลักสูตร
5.2
3
ตอบสนองต่อตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น
ปรับปรุง) พ.ศ. 2560 โดยบมีการปรับปรุง
5.3
2
2. ควรมีการกาหนดขั้นตอนการประเมินผล รายวิชาให้ทันสมัยและตอบสนองต่อ
5.4
5
รวม 3.25 การเรียนรู้ การตรวจสอบการประเมินผลการ ตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้นและบรรจุในหลักสูตร
เรียนรู้ และกากับการประเมินการจัดการ
ดังกล่าวทีจ่ ะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2560
เรียนการสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.5, 2. สาขาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. มีการแต่งตั้ง
มคอ.6, มคอ.7) อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น กรรมการทวนสอบของสาขาวิชาเพื่อตรวจสอบ
ตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ และกากับ

81
รายงานประจาปี 2559 

องค์
ตัว
คะแนน
ประกอบ บ่งชีท้ ี่
ประเมิน
6

6.1
รวม

เฉลี่ยรวม

3
3

ปีการศึกษา 2558
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
การประเมินการจัดการเรียนการสอนและ
ประเมินหลักสูตรอย่างเป็นระบบ
แนวทางเสริมจุดแข็ง
สาขาภาษาอังกฤษ ศศ.บ. ได้จัดซื้อหนังสือ
1. ควรมีห้องปฏิบัติการทางภาษาเพื่อเพิ่ม
ภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในสาขาวิชา เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอน
แบบประเมินควรเฉพาะเจาะจงในสิ่งที่
จานวน 30 รายการ เป็นจานวนเงิน 12,000
ประเมินเพื่อสะท้อนถึงการประเมิน และนา บาท
ผลไปปรับปรุงพัฒนาให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

3.08

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. อาจารย์ชุติมา
ธนูธรรมทัศน์ ประธานกรรมการ
2. อาจารย์กวินกรณ์ ชัยเจริญ
กรรมการ
3. อาจารย์ชญานุตม์ บุญพระเกศ กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวสุรีพร
สอนง่าย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ปีการศึกษา 2558
องค์
ตัว
คะแนน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ประกอบ บ่งชี้ที่
ประเมิน
ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1
1.1 ผ่านเกณฑ์
2
2.1 4.13 แนวทางเสริมจุดแข็ง
สาขาได้มีการจัดโครงการคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าชาว
2.2 3.57 1. จัดโครงการอบรมและกิจกรรมที่ส่งเสริม อิน เตอร์ โดยให้ ศิ ษ ย์เ ก่ าได้ ม าแนะแนวการใช้
รวม 3.85 ทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ การแนะแนว ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิตวัยทางาน
ทั ก ษะชี วิ ต และอาชี พ เพื่ อ ให้ บั ณ ฑิ ต มี ให้ แ ก่ รุ่ น น้ อ งทั้ ง 4 ชั้ น ปี นอกจากนี้ ยั ง ได้ จั ด
คุณภาพ
โครงการ Open House โดยเชิญนักศึกษาที่
ได้รับทุนการศึกษาในประเทศจีน และนักศึกษาที่
ผ่านการฝึกประสบการณ์มาแนะนาแนวทางการ
ให้ได้ทุนและการฝึกงานให้ ประสบความสาเร็จ
ให้แก่รุ่นน้อง โดยเน้นให้รุ่นน้องเห็นความสาคัญ
ของภาษาอังกฤษที่จะนาไปสู่ความสาเร็จในการ
เรียนและการทางาน
3
3.1
3
จุดเด่น
ได้ มี ก ารสั ม ภาษณ์ นั ก ศึ ก ษาโดยมุ่ ง เน้ น การใช้
1. นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอีกทั้งยังให้รุ่นพี่ชั้นปี
3.2
3
นักศึกษาเพื่อไปศึกษาต่อต่างประเทศ
ที่ 2 และ 3 ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสัมภาษณ์
3.3
3
จุดที่ควรพัฒนา
รับนักศึกษาใหม่ด้วย นอกจากนี้สาขายังได้มีการ
รวม
3
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องค์
ตัว
คะแนน
ประกอบ บ่งชีท้ ี่
ประเมิน

4

4.1
4.2
4.3
รวม

3
3.22
3
3.07

5

5.1
5.2
5.3
5.4
รวม

2
3
2
5
3

6

6.1
รวม

3
3

ปีการศึกษา 2558
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1. ปรับกระบวนการรับนักศึกษา คัดกรอง ปรับพื้นฐานทางภาษาอังกฤษให้ นักศึกษาใหม่
นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตร
ก่อนเปิดภาคการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาใหม่
แนวทางเสริมจุดแข็ง
มีอาจารย์ในสาขาวิชา คือ อาจารย์ศศิวิมล สุทธิ
1. ส่ ง เสริ ม อาจารย์ป ระจาหลั ก สู ต รเข้า สู่ สาร ส่ ง บทความวิ จั ย เข้ า ตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร
ตาแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น
Pertanika ของ University Putra Malaysia
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการทาผลงานของ ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐาน Scopus นอกจากนี้
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้ครบทุกคน และ อาจารย์ในสาขาวิชา คือ อาจารย์ ดร.กันยา กอง
ควรตีพิมพ์เผยแพร่ในค่าน้าหนักที่สูงขึ้น
สูงเนิน ได้ส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอตาแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์แล้ว ซึ่งกาลังอยู่ในระหว่าง
การพิจารณา
จุดเด่น
อาจารย์ ป ระจ าสาขาวิ ช า คื อ อาจารย์ ดร.
1. มีการจัดกิจกรรมที่สนับสนุนทักษะการ กันยา กองสูงเนิน ได้ทาการบูรณาการรายวิชา
ใช้ภ าษาอังกฤษของนักศึก ษาหลากหลาย การอ่ า นบั น เทิ ง คดี กั บ การวิ จั ย โดยได้ ส่ ง
รูปแบบ
บทความวิจัยที่ได้จากการบูรณาการในรายวิชานี้
จุดที่ควรพัฒนา
ออกตีพิมพ์เผยแพร่
1. สาขาควรมีการสารวจรายวิชาที่สามารถ สาขาได้ มี ก ารจั ด โครงการแสดงผลงานทาง
บูรณาการกับการวิจัย บริการวิชาการ และ วิชาการและศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาในสาขา
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
โดยบูรณาการกั บรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ
2. สาขาควรมีการตรวจสอบผลการเรียนรู้ สื่อสารและการพูดในที่ชุมชน โดยนักศึกษาได้
ในมคอ.3 และ มคอ.5 ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แสดงความสามารถในการพู ด สุ น ทรพจน์
มคอ.2 และควรมี ห ลั ก เกณฑ์ ใ นการ ภาษาอั ง กฤษและร่ ว มประกวดการแสดงที่
ตรวจสอบที่ชัดเจน
เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย
สาขาวิ ช าได้ บู ร ณาการรายวิ ช าการเรี ย น
ภาษาอังกฤษด้วยเพลงและเกม โดยนานักศึกษา
ที่เรียนรายวิชานี้ออกจัดค่ายภาษาอังกฤษให้แก่
นักเรียนประถมและมัธยมในจังหวัดลพบุรี โดย
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งถือว่าเป็นบริการวิชาการ
แก่สังคม
สาขาวิ ช าได้ มี ก ารทวนสอบผลการเรี ย นรู้
รายวิ ช าในมคอ.3 และมคอ.5 ซึ่ ง มี ค วาม
สอดคล้องกับ มคอ.2
จุดเด่น
สาขาวิชาได้มีการสารวจความพึงพอใจและความ
1. สาขามีห้องค้นคว้า และสื่อคอมพิวเตอร์ ต้ อ ง ก า ร ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า เ พิ่ ม เ ติ ม ใ น เ รื่ อ ง
ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของ สื่อคอมพิว เตอร์ และได้นาผลการส ารวจมาใช้
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องค์
ตัว
คะแนน
ประกอบ บ่งชีท้ ี่
ประเมิน

เฉลี่ยรวม

ปีการศึกษา 2558
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
นักศึกษา
ประกอบการแก้ ไ ขปั ญ หาให้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษาใน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
สาขาวิชา
1. สาขาควรน าผลการประเมิ น การใช้
สื่ อ คอมพิ ว เตอร์ และเทคโนโลยี เ พื่ อ การ
พัฒนาให้ตอบสนองแก่นักศึกษาต่อๆ ไป

3.15

 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณา พันแสง
กรรมการ
3. อาจารย์ศศิลักษณ์
รอดโพธิ์ทอง
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวสุภรัตน์
เครือวงษา
ผู้ช่วยเลขานุการ
ปีการศึกษา 2558
ตัว
องค์
บ่งชี้ คะแนน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ประกอบ
ที่ ประเมิน
ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
1
1.1 ผ่านเกณฑ์
2
2.1
เป็นหลักสูตรใหม่ปีการศึกษา 2555 ยังไม่
มีบณ
ั ฑิตที่สาเร็จการศึกษา
2.2
รวม
3
3.1
4
จุดเด่น
1. สาขาวิชาภาษาจีนได้จัดอบรมความรู้ก่อนฝึก
1. มีการส่งเสริมนักศึกษาในเรื่อง
ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาชั้ น ปี ที่ 4
3.2
3
ทุนการศึกษา และการไปศึกษา
เพื่อส่งเสริมการพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยี
3.3
3
รวม 3.33 แลกเปลี่ยนในต่างประเทศ และมีการทา สารสนเทศ และด้ านภาษาอังกฤษ นอกจากนี้
MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ ทางสาขาวิชาฯยังได้จัดทาโครงการอบรมพัฒนา
สตรี กับมหาวิทยาลัยจีน
ศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ใน
2. มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลาย วันที่ 31 พฤษภาคม 2560และยังได้จัดการเรียน
และส่งเสริมให้นักศึกษานาความรู้ไปใช้กับ การสอนที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ มี โ อกาสใช้
การจัดบริการวิชาการ แก่โรงเรียนใน
เทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น รวมถึงส่งเสริม
จังหวัดลพบุรี
ให้ นั ก ศึ ก ษาเข้ า ร่ ว มการอบรมทั ก ษะด้ า น
จุดที่ควรพัฒนา
ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆของทางคณะฯและ
1. สาขาควรส่งเสริมการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มากขึ้น และ 2. สาขาวิ ช าฯได้ ท าการประชุ ม และวางแผน
ด้านภาษาอังกฤษ เนื่องจากเป็นภาษาที่ ปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2560 โดยได้จัดทา
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ปีการศึกษา 2558
ตัว
องค์
บ่งชี้ คะแนน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ประกอบ
ที่ ประเมิน
ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
จาเป็น
แผนโครงการค่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เพื่อ
2. สาขาวิชาควรนานักศึกษาออกบริการ นานักศึกษาออกบริการวิชายั งหน่วยงานของรัฐ
วิชายังหน่วยงานของรัฐและเอกชน
และเอกชน นอกเหนือจากโรงเรียน
นอกเหนือจากโรงเรียน
4
4.1
3
จุดที่ควรพัฒนา
1. สาขาวิชาฯได้ส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาทาผลงาน
ทางวิชาการ เพื่อขอตาแหน่งทางวิชาการ โดย
4.2
0.67 1. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขา ทา
ผลงานทางวิชาการ เพื่อขอตาแหน่งทาง ส่งเสริมให้อาจารย์ในสาขาวิชาฯได้เข้าร่วมการอบรม
4.3
3
ดังนี้
รวม 2.22 วิชาการ
2. ควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้เผยแพร่
1.1 การอบรมการเขียนเอกสารประกอบการสอน
งานวิจัยในฐานข้อมูลที่มีค่าน้าหนักสูงขึ้น 1.2 การบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการ
กว่าเดิม
สอน การวิจัย และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
1.3 การอบรมการเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
นอกจากนี้ในปีการศึกษา 2559 สาขาวิชายังได้
ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ส่งบทความทางวิชาการ และ
บทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับชาติอีก
ด้วยโดยมีผลงานดังต่อไปนี้
1. บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถ
ในการจาคาศัพท์ภาษาจีน โดยใช้ชุดกิจกรรมเกม ใน
รายวิชา ภจ 2105103 ภาษาจีน 1 ของนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาจีนชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทพสตรี (อ. สุกัญญา ทองแห้ว,อ.กวินกรณ์
ชัยเจริญ)
2. บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการออก
เสียงภาษาจีนกลาง (อ.ภัทราพร โชคไพบูลย์, อ.สุธินี
วงศ์วัฒนานุกุล)
2. สาขาวิชาฯได้ส่งเสริมให้อาจารย์ได้เผยแพร่
งานวิจัยในฐานข้อมูลที่มีค่าน้าหนักสูงขึ้นกว่าเดิม
โดยมีผลงงานดังต่อไปนี้
1. บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาทักษะการออก
เสียงภาษาจีนกลาง (อ.ภัทราพร โชคไพบูลย์, อ.สุธินี
วงศ์วัฒนานุกุล) ได้ตีพิมพ์ลงในวารสารวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา TCI กลุ่ม 1
2. บทความวิชาการเรื่อง Development of
Chinese Learning Skills (อ.สุธินี วงศ์วัฒนานุกุล ,
อ.ภัทราพร โชคไพบูลย์ , อ. กวินกรณ์ ชัยเจริญ ,
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ปีการศึกษา 2558
ตัว
องค์
บ่งชี้ คะแนน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ประกอบ
ที่ ประเมิน
ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
อ. สุกัญญา ทองแห้ว , อ. ภูเทพ ประภากร) ได้
เผยแพร่ผลงานในการประชุม สัมมนาวิชาการระดับ
นานาชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ – วิจัยสาย
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 10 ภายใต้
แนวคิด “พลวัตมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ใน
สังคมข้ามพรมแดน”ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย
5
5.1
3
จุดที่ควรพัฒนา
1. สาขาวิ ช าฯได้ ท าการประชุ มคณะกรรมการ
1. สาขาควรมีตรวจสอบ มคอ.5 มคอ.6 ประจาหลักสูตร เพื่อกาหนดเกณฑ์การตรวจสอบ
5.2
3
ให้สอดคล้องกับ มคอ.3 และ มคอ. 4
วิ ธี ก ารประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
5.3
2
รวมทั้งการกาหนดเกณฑ์การตรวจสอบ นักศึ กษา และจัดทาแบบประเมิ นเพื่อทวนสอบ
5.4
5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
รวม 3.25 วิธีการประเมินให้มีความชัดเจน
2. สาขาควรนาผลจาก มคอ.7 ปีที่ผ่านมา 2. สาขาได้นาผลการประเมินจาก มคอ.7 ปีที่ผ่าน
มาวางแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร มา มาวางแผนเพื่อพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ปี
ให้ทันสมัย
2560 โดยจัดทาการประชุมปรับปรุงและวิพากย์
หลักสูตรทั้งนี้ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาบางรายวิชา
และเพิ่ ม รายวิ ช าใหม่ เพื่ อ ให้ ห ลั ก สู ต รมี ค วาม
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น
6
6.1
3
จุดที่ควรพัฒนา
1. สาขาได้ จั ดท าแบบส ารวจความต้ องการสิ่ ง
1. สาขาควรนาผลประเมินสิ่งสนับสนุน สนั บสนุ นการเรี ยนรู้ ของอาจารย์ และนั กศึ กษา
รวม
3
การเรียนรู้ของนักศึกษาและอาจารย์มา สาขาวิชาภาษาจีนและนาผลประเมินดังกล่าวมา
วางแผนในการจัดหาให้เหมาะสมและเกิด วางแผนในการจัดหาสิ่ งสนับสนุนการเรียนรู้ให้ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ความเหมาะสมและเกิ ดประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ น
2. แบบประเมินควรเฉพาะเจาะจงในสิ่งที่ โดยในปี ก ารศึ กษา 2559 สาขาวิ ช าได้ ท าการ
ประเมินเพื่อสะท้อนถึงการประเมิน และ ประเมินความต้องการสิ่งสนับสนุนการเรี ยนรู้ของ
นาผลไปปรับปรุงพัฒนาให้มีความชัดเจน นักศึกษาและอาจารย์พบว่าพจนานุกรม ไทย –จีน
ยิ่งขึ้น
มีจานวนไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา
ที่เรียนรายวิชาการแปลภาษาจีน1และ2 สาขาวิชา
จึงได้ทาการวางแผนจัดซื้อพจนานุกรม จีน –ไทย
และไทย-จีน เพื่อนามาใช้ประกอบการจัดการเรียน
การสอน และได้ทาการประเมินความพึงพอใจของ
นั ก ศึ ก ษาที่ มี ต่ อ สิ่ ง สนั บ สนุ น การเรี ย นรู้ พ บว่ า
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก
เฉลี่ยรวม
2. 79
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 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. อาจารย์ชลิดา แสนวิเศษ
2. อาจารย์ ดร.สมชาย วชิรปัญญาวงศ์
3. อาจารย์ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
4. นายอรรถวิท พุทชงค์
องค์
ตัว คะแนน
ประกอบ บ่งชีท้ ี่ ประเมิน

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ปีการศึกษา 2558
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ประเมิน
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
ปีการศึกษา 2558

1
2

1.1 ผ่านเกณฑ์
2.1
4.6 จุดเด่น
1. นักศึกษาสาเร็จการศึกษาและได้งาน
2.2
5
รวม
4.8 ทาตรงตามสาขา ร้อยละ 100 มีผลความ
พึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตอยู่ในระดับสูง

3

3.1
3.2
3.3
รวม

3
3
3
3

จุดเด่น
1. สาขามีโครงการแลกเปลี่ยนทางด้าน
วิชาการและวัฒนธรรมกับเจ้าของภาษา
โดยตรงทุกปี
จุดที่ควรพัฒนา
1. สาขาควรจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ให้นักศึกษามีทักษะและศักยภาพทั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน
2. สาขาควรจัดกิจกรรมหรืออบรมให้
ความรู้ภาษาอาเซียนแก่นักศึกษา

4

4.1
4.2
4.3
รวม

3
1.22
3
2.41

จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรเร่งพัฒนาส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ และศึกษาต่อใน
ระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งการตีพิมพ์ ผลงาน
ทางวิชาการให้มีค่าน้าหนักคะแนนที่

สาขาได้ เ สริ ม กิ จ กรรมที่ พั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให้ มี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในด้านต่างๆ โดย
เชิ ญ วิ ท ยากรผู้ มี ป ระสบการณ์ ท างวิ ช าการหรื อ
วิ ช าชี พ มาให้ ค วามรู้ ได้ แ ก่ โครงการสั ม มนาฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ และโครงการพัฒนาทักษะ
ภาษาญี่ปุ่น
1. สาขาได้เสริมกิจกรรมให้นักศึกษาได้ใช้ภาษาญี่ปุ่น
และเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นกับเจ้าของภาษาโดยตรง
ได้ แ ก่ โ ค ร ง กา ร แ ล ก เ ป ลี่ ยน แ ล ะ เ ผ ย แ พ ร่
ศิลปวัฒนธรรม
2. สาขาได้จัดกิจกรรมที่เน้นให้นักศึกษามีทักษะและ
ศักยภาพทั้ งในและนอกห้ องเรียน ได้แก่ โครงการ
ค่ายภาษาญี่ปุ่นเพื่อชุมชน นักศึกษาได้ใช้ทักษะทาง
ภาษาที่เรียนมาในห้องเรียน นาไปจัดกิจกรรมค่ายแก่
ชุมชน นอกจากนี้ยังมีโครงการเสริมความรู้ภาษาและ
เทคโนโลยีเพื่อการใช้งานแก่นักศึกษา
3. สาขาได้จัดกิจกรรมอบรมภาษาและวัฒนธรรม
ญี่ปุ่น โดยเชิญวิทยากรที่เชียวชาญมาให้ความรู้แก่
นักศึกษา นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วม
อบร มภ า ษาอ าเ ซี ยน ซึ่ งจั ดโ ดยศู นย์ ภ าษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
1. สาขาสนับสนุนให้อาจารย์ในสาขาวิชาขอทุน
สนับสนุนงานวิจัยและนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ไปตีพิมพ์หรือนาเสนอ
2. สาขามีแผนให้อาจารย์ในสาขาวิชาศึกษาต่อใน
คุ ณ วุ ฒิ ที่ สู ง ขึ้ น และสนั บ สนุ น ให้ ท าต าแหน่ ง
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ปีการศึกษา 2558
องค์
ตัว คะแนน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ประกอบ บ่งชี้ที่ ประเมิน
ประเมิน
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
ปีการศึกษา 2558
สูงขึ้นและทุกคน
วิชาการ
5
5.1
3
จุดที่ควรพัฒนา
1. สาขากากับดูแลให้อาจารย์ผู้สอนประเมินผล
1. การประเมินผลการเรียนรู้ของ
การเรียนรู้ของนักศึกษา และรายงานผลในการ
5.2
3
นักศึกษาสาขาควรมีการจัดการประเมิน ประชุมสาขาเพื่อนาผลมากปรับปรุงพัฒ นาการ
5.3
2
ครบทุกรายวิชา เพื่อที่จะสะท้อนให้นา จัดการเรียนการสอน
5.4
5
2. สาขาจัดกิจกรรมบริการวิชาการทางสังคมแก่
รวม 3.25 ผลมาปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรต่อไป
2. การจัดการเรียนการสอนที่มีการบูร หน่วยงานของรัฐ เช่น โรงเรียน และชุมชน
ณาการกับการบริการวิชาการทางสังคม 3. สาขาจั ด ให้ มี ร ายวิ ช าที่ ส่ ง เสริ ม ให้ นั ก ศึ ก ษา
ควรเปลี่ยนกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงาน สืบค้น เรียนรู้พื้นฐานของการทาวิจัยในเบื้องต้น
ของรัฐและเอกชน เพื่อประชาสัมพันธ์ และนาเสนอผลงานในห้องเรียน
และเป็นฐานในการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน
หรือสหกิจศึกษา
3. การบูรณาการกับการวิจัยควรส่งเสริม
ต่อยอดให้นักศึกานาเสนอผลงานทาง
วิชาการ เพื่อสร้างมาตรฐานของผลงาน
และส่งผลต่อการทาผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ในหลักสูตร
6
6.1
3
จุดที่ควรพัฒนา
สาขาได้ ป รั บ แบบประเมิ น เพื่ อ สะท้ อ นกั บ สิ่ ง ที่
1. แบบประเมินควรเฉพาะเจาะจงในสิ่ง ต้องการประเมิน
รวม
3
ที่ประเมินเพื่อสะท้อนถึงการประเมิน
และนาผลไปปรับปรุงพัฒนาให้มีความ
ชัดเจนยิ่งขึ้น
เฉลี่ยรวม
3.22
 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. อาจารย์ชลิดา
แสนวิเศษ
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์เกียรติรัตน์ หุ่นสุวรรณ
กรรมการ
3. อาจารย์ศศิลักษณ์ รอดโพธิ์ทอง
กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวพิศมัย
อินอ่อน
ผู้ช่วยเลขานุการ
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องค์
ตัว
คะแนน
ประกอบ บ่งชีท้ ี่
ประเมิน
1
1.1 ผ่านเกณฑ์
2
2.1 4.13
2.2 2.86
รวม 3.50

3

3.1
3.2
3.3
รวม

3
1
3
2.33

4

4.1
4.2
4.3
รวม

3
3
4
3

5

5.1
5.2

2
3

ปีการศึกษา 2558
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
จุดเด่น
1. จากผลการประเมินคุณภาพบัณฑิตใน
มุมมองของผู้ใช้บัณฑิต อยู่ในระดับสูง สะ
ท้องถึงคุณภาพของบัณฑิตของสาขา
จุดที่ควรพัฒนา
1. การรายงานผลคุณภาพบัณฑิต
สาขาวิชา ควรแจกแจงคุณภาพบัณฑิต
ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
5 ด้านให้ชัดเจน
จุดเด่น
1. มีระบบการรับนักศึกษาที่เป็นระบบ
กระบวนการตามกระบวนการ PDCA
2. มีเกณฑ์ในการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อให้
ได้นักศึกษาที่มีสมบัติตรงกับศาสตร์ใน
สาขา
จุดที่ควรพัฒนา
1. อัตราการคงอยู่มีแนวโน้มลดลง
สาขาวิชาควรติดตาม และตรวจผลการ
เรียนของนักศึกษาอย่างใกล้ชิด และหาสิ่ง
สนับสนุนการเรียนเพื่อเพิ่มทักษะให้กับ
นักศึกษา
2. ควรจัดหาสถานที่ฝึกปฏิบัติที่เหมาะสม
และเพียงพอให้กับนักศึกษา เพื่อพัฒนา
ผลการเรียนและเอกลักษณ์ของสาขา
จุดเด่น
1. อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร ครบตลอดหลักสูตรไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง
จุดที่ควรพัฒนา
1. สนับสนุนให้อาจารย์ในสาขาวิชามี
ผลงานทางวิชาการ และเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชาการและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
จุดเด่น
1. การจัดการเรียนการสอนมีการบูรณา

- สาขาวิชาดาเนินการชี้แจงเรื่องผลการ
ประเมินผู้ใช้บัณฑิตให้ที่ประชุมสาขาวิชา
รับทราบและดาเนินการแจกแจงคุณภาพ
บัณฑิตตามมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน ให้
ชัดเจนในเอกสารประกันคุณภาพประจาปี

- สาขาวิชาดาเนินการจัดทาห้องสมุดประจา
สาขาเพื่อให้นักศึกษาได้สืบค้นเอกสารเฉพาะ
ทางเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษาและ
ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- หัวหน้าสาขาวิชาได้ชี้แจงและแนะแนว
ทางการดูแลนักศึกษาในด้านต่างๆ ให้แก่
อาจารย์ประจาสาขาและอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ
ติดตามและลดอัตราการลดลงของนักศึกษา
- สาขาวิชาได้ดาเนินการพัฒนาอาคารฝึกงาน
ให้นักศึกษาใหม่และจัดห้องปฏิบัติการให้พร้อม
แก่การบริการ

- สาขาวิชาดาเนินการส่งอาจารย์ประจา
สาขาวิชาเข้าร่วมอบรมการเขียนเอกสารและ
ตาราวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษา

- สาขาวิชาจัดการประชุมประจาภาคเรียน
และดาเนินการจัดทา มคอ.3 และมคอ.6
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องค์
ตัว
คะแนน
ประกอบ บ่งชีท้ ี่
ประเมิน
5.3
2
5.4
5
รวม
3

6

6.1
รวม

เฉลี่ยรวม

3
3

ปีการศึกษา 2558
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ปีการศึกษา 2558
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
การกับการบริการวิชาการ จนเป็นผลให้ ในรายวิชาต่างๆ ของสาขาวิชาเพื่อให้
ชุมชนนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็น
สอดคล้องกับ มคอ.2
รูปธรรม
- ในภาคเรียนที่ 1 และ 2 ปีการศึกษา
จุดที่ควรพัฒนา
2559 สาขาวิชาได้เริ่มดาเนินการทวนสอบ
1. ควรมีการตรวจสอบการจัดทาแผนการ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาจานวน 10 รายวิชา
เรียนรู้ มคอ.3-มคอ.6 ว่ามีความ
สอดคล้องกับ มคอ.2 ที่ได้กาหนดไว้
หรือไม่
2. ควรมีการวางแผนการทวนสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษา และกาหนด
วิธีการที่ชัดเจน และควรมีการประเมินผล
การเรียนรู้ผู้เรียนให้ครบทุกรายวิชา
จุดที่ควรพัฒนา
- ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559
1. สาขาวิชาควรมีการประเมินความพึง สาขาวิชาได้ดาเนินการสารวจความพึงพอใจต่อ
พอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่ง สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้สาหรับนักศึกษาและ
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม อาจารย์โดยใช้แบบสารวจความพึงพอใจ
ชัดเจน
2. การดาเนินการยังไม่มีการเขียนเป็น
กระบวนการที่ชัดเจน
3. ควรมีการสารวจความต้องการสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้ ของอาจารย์ประจา
หลักสูตร และนักสึกษาในสาขาวิชา
ศิลปกรรม

2.97

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. อาจารย์ ดร.มยุรี
ทรัพย์เที่ยง
2. อาจารย์ชัยวัฒน์
มัจฉาธิคุณ
3. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
4. นางสาวสุรีพร
สอนง่าย

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ
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องค์
ตัว คะแนน
ประกอบ บ่งชีท้ ี่ ประเมิน
1
2
3

4

5

1.1 ผ่านเกณฑ์
2.1
4.18
2.2
3.79
รวม 3.99
3.1
3
3.2
3
3.3
3
รวม
3

4.1
4.2
4.3
รวม

3
0.67
3
2.22

5.1
5.2
5.3

3
3
2

ปีการศึกษา 2558
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ประเมิน
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
ปีการศึกษา 2558

จุดที่ควรพัฒนา
1. สาขาวิ ชาควรมี การพั ฒนาศั กยภาพ
นักศึกษาในทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน
2. สาขาควรมีการจัดกิจกรรมด้านวิชาการ
ในเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ทั ก ษะการเขี ย นตอบ
ข้อสอบทางด้านกฎหมายเพื่อลดอัตราการ
สอบไม่ผ่านของนักศึกษา
3. สาขาวิ ชาควรเชิ ญผู้ มี ประสบการณ์
ทางด้านนิติศาสตร์จากหน่วยงานภาครัฐ
ภ า ค เ อ ก ช น ม า ถ่ า ย ท อ ด ค ว า ม รู้
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษาให้มากขึ้น
4. การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่
จะศึกษาในหลักสูตรนั้น ทางสาขาวิชาควร
มี การพิ จารณาจาก มคอ.2 ที่ ได้ ระบุ ถึ ง
ปั ญ หาของนั ก ศึ ก ษาแรกเข้ า และการ
แก้ ปั ญหาว่ าควรจั ดกิ จกรรมใดบ้ างให้
เหมาะสม
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรส่งเสริม/สนับสนุน ให้อาจารย์
ประจาหลักสูตร ขอตาแหน่งทางวิชาการ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. สาขาควรส่งเสริมให้อาจารย์ได้มีการ
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการใน
รูปแบบของบทความวิจัย/บทความ
วิชาการ ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ
จุดที่ควรพัฒนา
1. สาขาควรมี ก ารส ารวจรายวิ ช าที่
สอดคล้องกับการบูรณาการในการวิจัย

1.โครงการอบรมภาษาอังกฤษนักศึ กษาเพื่อ
เตรียมพร้อมสู่อาเซียน
2. โครงการเสริมความรู้ด้านกฎหมาย
3.ค่ายพัฒนาบุคลิกภาพ

1.ส่ ง บุ ค คลากรเข้ า ร่ ว มโครงการพั ฒ นา
ศั ก ยภาพในการเขี ย นต าราและบทความ
วิ ช าการเพื่ อ ขอต าแหน่ ง ทางวิ ช าการ หรื อ
ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
2. ส่งบุคคลากรนาเสนอบทความวิจัยในการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ 5 ครั้ง

1.สาขาได้ทาการสารวจรายวิชาที่สอดคล้องกับ
การบูรณาการในการวิจัย การบริการวิชาการ
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ปีการศึกษา 2558
องค์
ตัว คะแนน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ประกอบ บ่งชี้ที่ ประเมิน
ประเมิน
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
ปีการศึกษา 2558
5.4
5
การบริการวิชาการทางสั งคม และการ ทางสั งคม และการทานุบารุงศิล ปวัฒนธรรม
โดยได้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รวม 3.25 ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. สาขาควรมีการทบทวนรูปแบบ และ รายวิชาสัมนากฎหมายแพ่ง กฎหมายเกี่ยวกับ
กิจ กรรมการจั ดการเรียนการสอนให้ มี สิ่งแวดล้อม และหลักวิชาชีพนักกฎหมาย
ความหลากหลาย
2.มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความ
3. สาขาควรมี ต รวจสอบการจั ด ท า หลากหลายมากขึ้นทั้งการเรียนทฤษฎีและการ
แผนการเรี ย นรู้ มคอ.3 มคอ.5 และ ปฎิบัติจริงในพื้นที่
มคอ.7 ให้มีความสอดคล้องกับ มคอ.2 3.สาขาได้มีการตรวจสอบการจัดทาแผนการ
ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ห รื อ ไม่ และให้ มี ค วาม เรียนรู้ มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7 ให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลักเกณฑ์ สอดคล้องกับ มคอ.2 ที่ได้กาหนดไว้หรือไม่
การตรวจสอบ
และให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
4. ควรนาผลการประเมินจาก มคอ.7 ปี 4.สาขาได้นาผลการประเมินจาก มคอ.7.ในปี
ที่ผ่ า นมา พิจ ารณาวางแผนพัฒ นาการ 2558 มี ป รั บ ปรุ ง การเรี ย นการสอนให้ เ กิ ด
จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น ใ ห้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพและมี ก ารทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ของนั ก ศึ ก ษา โดยที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการ
5. ในการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข อง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
นั ก ศึ ก ษาทางสาขาวิ ช าควรมี ก าร
วางแผน วิ ธี ก ารที่ ชั ด เจน และให้
สอดคล้ อ งกั บ มคอ.2 ที่ ไ ด้ ร ะบุ ไ ว้ ใ น
หมวดที่5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา
6
6.1
3
จุดที่ควรพัฒนา
1. สาขาควรนาผลการประเมินความพึง 1.สาขาวิชาได้ดาเนินการสารวจวัสดุ /ครุภัณฑ์
รวม
3
พอใจของนั ก ศึก ษา และอาจารย์ ต่อ สิ่ ง ให้มีความพร้อมในการใช้งาน
สนับ สนุ นการเรี ยนรู้ มาวางแผนในการ
จั ด หาสิ่ ง สนั บ สนุ น ให้ เ พี ย งพอ และ
เหมาะสม
2 . แ บ บ ป ร ะ เ มิ น ค ว ร มี ค ว า ม 2.สาขาวิชาได้นาผลการประเมินความพึงพอใจ
เฉพาะเจาะจงถึ ง สิ่ ง ที่ จ ะประเมิ น เพื่ อ ของนั ก ศึ ก ษา และอาจารย์ ม าจั ด หาสิ่ ง
ได้ผลการประเมินที่แท้จริงและสามารถ สนับสนุนการเรียนรู้ ให้เพียงพอและเหมาะสม
น ามาวางแผนให้ เ กิดประสิ ท ธิภ าพมาก ต่อจานวนนักศึกษา อาจารย์และการใช้งาน
ขึ้น
เฉลี่ยรวม
3.06
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 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. อาจารย์ ดร.มยุรี
ทรัพย์เที่ยง
2. อาจารย์วันวิสา
แย้มกระจ่าง
3. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์
4. นางสาวสุรีพร
สอนง่าย
องค์
ตัว คะแนน
ประกอบ บ่งชีท้ ี่ ประเมิน
1
2
3

1.1 ผ่านเกณฑ์
2.1
3.98
2.2
4.26
รวม 4.12
3.1
3
3.2
3
3.3
4
รวม 3.33

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผู้ช่วยเลขานุการ

ปีการศึกษา 2558
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ประเมิน
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
ปีการศึกษา 2558

จุดเด่น
1. สาขามีร ะบบการดูแลเอาใจใส่ และ
ติ ด ตามนั ก ศึ ก ษาเป็ น อย่ า งดี ท าให้
นักศึกษามีความพร้อมทางการเรียนและ
ส่งผลถึงอัตราการคงอยู่ อัตราการสาเร็จ
การศึ ก ษาแ ละคว ามพึ งพอใจขอ ง
นักศึกษาอยู่ในระดับสูง
จุดที่ควรพัฒนา
1. สาขาควรมีกิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีและด้าน
ภาษาให้มากกว่านี้
2. ควรจั ด กิ จ กรรมการพั ฒ นาความรู้
ความสามารถของนักศึกษาที่หลากหลาย
ทั้ ง กิ จกร รมใ นห้ องเ รี ย น และ นอ ก
ห้ อ งเรี ย นเพื่ อ สร้ า งโอกาสการเรี ย นรู้
รวมถึ ง เชิ ญ ผู้ ที่ มี ป ระสบการณ์ จ าก
หน่ ว ยงานภาครั ฐ ภาคเอกชน มา
ถ่ า ยทอดความรู้ ป ระสบการณ์ ใ ห้ กั บ
นักศึกษาให้มากขึ้น
3. การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ที่จะศึกษาในหลักสูตรนั้น ทางสาขาควร
มี ก ารทบทวนแผนโดยพิ จ ารณาจาก
มคอ.2 ที่ได้ระบุถึงปัญหาของนักศึกษา

1. การพัฒนาทักษะด้านภาษาในปีการศึกษา
2559 ทางสาขาวิชาจัดให้นักศึกษาอบรมและ
ทดสอบความรู้ภ าษาอังกฤษที่ทางศูนย์ภ าษา
ของมหาวิทยาลัยได้จัดขึ้น
2. การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้ความสามารถ
ของนั ก ศึ ก ษาที่ ห ลากหลาย ในปี ก ารศึ ก ษา
2559 ทางสาขาวิ ช าได้ จั ด โครงการเรี ย นรู้
วัฒนธรรมท้องถิ่น และค่ายอาสาพัฒนาท้องถิ่น
นอกสถานที่ และจัดโครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนในศตวรรษที่ 21 ได้เชิญผู้มีประสบการณ์
จากหน่วยงานภาครัฐมาถ่ายทอดประสบการณ์
ความรู้ให้แก่นักศึกษา
3. ทางสาขาวิ ช างดรั บ นั ก ศึ ก ษาตั้ ง แต่ ปี
การศึก ษา 2559 จึ งไม่มีโ ครงการการเตรีย ม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาแรกเข้า
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แรกเข้ า และการแก้ ปั ญ หาว่ า ควรจั ด
กิจกรรมใด
4
4.1
3
จุดที่ควรพัฒนา
1. คณาจารย์ในหลักสูตรได้เข้ามาอบรมการ
4.2
3.89 1. ควรส่งเสริม/สนับสนุน ให้อาจารย์ เขียนผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตาแหน่งทาง
ประจาหลักสูตรเข้าสู่ตาแหน่งทาง
วิชาการและมีการตีพิมพ์ผลงานวิจัยทั้งใน
4.3
3
ระดับชาติและนานาชาติ
รวม
3.3 วิชาการ ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
รวมถึง การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทาง 2. มีการประชุมวางแผนในการพัฒนาอาจารย์
วิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติ
ประจาหลักสูตร และกากับติดตามให้เป็นไป
หรือนานาชาติ
ตามแผน
2. ควรมีการกากับติดตามให้เป็นไปตาม
แผนการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ประจาหลักสูตร
5
5.1
3
จุดที่ควรพัฒนา
1. ในปีการศึกษา 2559 หลักสูตรฯ มีการ
1. สาขาควรมีตรวจสอบการจัดทา
ตรวจสอบการจัดทาแผนการเรียนรู้ โดยมีการ
5.2
3
แผนการเรียนรู้ มคอ.3- มคอ.6 ว่ามี
ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อทวน
5.3
2
ความสอดคล้องกับ มคอ.2 ที่ได้กาหนด สอบฯ จานวน 7 รายวิชา
5.4
5
2. ปีการศึกษา 2559 มีการสารวจรายวิชาที่
รวม 3.25 ไว้หรือไม่ และให้มีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น โดยเฉพาะหลักเกณฑ์การ
สอดคล้องกับการบูรณาการงานวิจัย และ
ตรวจสอบ
บริการวิชาการ คือ วิชาการจัดการ
2. สาขาควรมีการสารวจรายวิชาที่
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น
สอดคล้องกับการบูรณาการในการวิจัย
การบริการวิชาการทางสังคม และการ
ทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
3. การประเมินผลนักศึกษาควรสะท้อน
ให้เกิดการปรับปรุงการเรียนการสอน
ของผู้สอน และพัฒนาวิธีการเรียนของ
ตนเอง
4. ในการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของ
นักศึกษา ทางสาขาวิชาควรมีการ
วางแผน วิธีการที่ชัดเจน และให้
สอดคล้องกับ มคอ.2 ที่ได้ระบุไว้ใน
หมวดที่ 5 หลักเกณฑ์ในการประเมินผล
นักศึกษา
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6
6.1
3
จุดที่ควรพัฒนา
สาขาวิชาได้นาผลการประเมินความพึงพอใจ
1. สาขาควรนาผลการประเมินความพึง มาเป็นข้อมูลในการจัดทา Action plan 2560
รวม
3
พอใจของนักศึกษา และอาจารย์ต่อสิ่ง เพื่อพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรม
ชัดเจน เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาที่
ชัดเจนยิ่งขึ้น
เฉลี่ยรวม
3.39
 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
1. อาจารย์ ดร.มยุรี
ทรัพย์เที่ยง
ประธานกรรมการ
2. อาจารย์ธัชพล
ทีดี
กรรมการ
3. อาจารย์ ดร.วาสิตา เกิดผล ประสพศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวสุรีพร
สอนง่าย
ผู้ช่วยเลขานุการ
ปีการศึกษา 2558
องค์
ตัว คะแนน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ประกอบ บ่งชี้ที่ ประเมิน
ประเมิน
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
ปีการศึกษา 2558
1
1.1 ผ่านเกณฑ์
2
2.1
ไม่ขอรับการประเมิน
2.2
รวม
3
3.1
3
จุดที่ควรพัฒนา
1. สาขาวิชาส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 3
1. สาขาวิ ชาควรมี การพั ฒนาศั กยภาพ เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
3.2
3
นักศึกษาในทักษะด้านภาษาอังกฤษ และ ที่มหาวิทยาลัยฯ จัด เป็นประจา
3.3
3
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ได้มาตรฐาน
2. สาขาวิชาเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการ
รวม
3
2. สาขาวิ ช าควรเชิ ญผู้ มี ประสบการณ์ บริ ห ารงานบุ ค คลมาถ่ า ยทอดประสบการณ์
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ จากหน่วยงาน ความรู้ ในการคั ดเลื อ กบุ คคลากรเข้า ทางาน
ภาครั ฐภาคเอกชนมาถ่ ายทอด ความรู้ ทักษะต่ างๆ ที่นักศึ กษารุ่น ใหม่ต้ องมี เพื่อให้
ประสบการณ์ให้กับนักศึกษามากขึ้น
นัก ศึ ก ษาได้ ต ระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของการ
3. การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่ พัฒนาตนเองผ่านโครงการเสริม ทักษะสาหรับ
จะศึกษาในหลักสูตรนั้น ทางสาขาวิชาควร นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช ารั ฐ ประศาสนศาสตร์ ใ น
มีทบทวนแผน โดยพิจารณาจาก มคอ.2 ที่ ศตวรรษที่ 21
ได้ระบุถึงปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าและ 3. สาขาวิ ช ามี ก ารเตรี ย มความพร้ อ มในการ

95
รายงานประจาปี 2559 

ปีการศึกษา 2558
องค์
ตัว คะแนน
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
สาขาได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของ
ประกอบ บ่งชี้ที่ ประเมิน
ประเมิน
คณะกรรมการประเมิน ดังนี้
ปีการศึกษา 2558
การแก้ปัญหาว่าควรจัดกิจกรรมใดบ้างให้ แก้ไขปัญหาของนักศึกษาแรกเข้าในเรื่องของ
เหมาะสม
การปรับตัว เพื่อเข้าเรียนในดับอุดมศึกษา การ
4. ควรมีการจัดกิจกรรมการพัฒนาความรู้ อยู่ ร่ ว มกั น ในสั ง คมผ่ า นโครงการค่ า ยพั ฒ นา
ความสามารถที่หลากหลาย ทั้งกิจกรรมใน บุคลิกภาพนักศึกษาและจริยธรรม
ห้องเรียนและนอกห้องเรียนเพื่อเพิ่มทักษะ 4. สาขาวิชามีการจัดกิจกรรมทั้งในห้องเรียนใน
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้สูงขึ้น
รายวิ ช าต่ า งๆ และนอกห้ อ งเรี ย น เช่ น ให้
นักศึ กษาไปบริ การวิช าการโครงการบทบาท
และหน้ า ที่ ข องเยาวชนที่ มี ต่ อ สั ง คมและ
ประเทศชาติ และโครงการเรีย นรู้วัฒ นธรรม
การปกครองไทยเพื่อให้ นักศึกษาได้นาทักษะ
ความรู้ จ ากการเรี ย นมาพั ฒ นาศั ก ยภาพของ
ตนเองให้สูงขึ้น
4
4.1
3
จุดที่ควรพัฒนา
1. สาขาวิ ช ามี ก ารส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น
4.2
3.89 1. สาขาควรส่ ง เสริ ม /สนั บ สนุ น ให้ อาจารย์ ป ระจ าหลั ก สู ต รให้ ข อต าแหน่ ง ทาง
อาจารย์ประจาหลักสูตร ขอตาแหน่งทาง วิช าการ โดยมี ก ารประชุ ม สาขาวิ ช าส ารวจ
4.3
3
รวม
3.3 วิชาการและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ความต้องการการขอตาแหน่งทางวิชาการและ
2. สาขาควรส่ งเสริมให้ อ าจารย์ประจ า ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
หลักสูตรทุกคน ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ 2. สาขาวิ ช ามี ก ารประชาสั ม พั น ธ์ เ รื่ อ งการ
ผลงานทางวิ ช าการในรูป ของบทความ ตีพิม พ์เผยแพร่ผ ลงานทางวิช าการในรูป ของ
วิ จั ย / บทความวิ ช าการ ในวารสาร บทความวิจัย / บทความวิช าการ ในวารสาร
ระดับ ชาติห รื อ นานาชาติที่มีน้ าหนักค่ า ระดับชาติหรือนานาชาติที่มีน้าหนักค่าคะแนน
คะแนนที่สูงขึ้น
ที่สูงขึ้นผ่านการประชุมสาขาวิชา
5
5.1
3
จุดที่ควรพัฒนา
1. สาขาวิช าสารวจรายวิชาที่ส อดคล้องกับ
1. สาขาควรมี ก ารส ารวจรายวิ ช าที่ การบูรณาการในการวิจัย ได้แก่ รายวิชาวิธีวิจัย
5.2
3
สอดคล้องกับการบูรณาการในการวิจัย ทางรัฐประศาสนศาสตร์เบื้ องต้น และรายวิชา
5.3
2
บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ ท า นุ บ า รุ ง ฝึ กประสบการณ์วิ ช าชีพ การบริการวิช าการ
5.4
5
สอดคล้องกับ รายวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
รวม 3.25 ศิลปวัฒนธรรม
2. สาขาควรมี ก ารทบทวนรู ป แบบ รัฐ ประศาสนศาสตร์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กระบวนการเรี ย นการสอนให้ มี ค วาม รัฐศาสตร์ และระบบบริหารราชการไทย ส่วน
หลากหลาย นอกเหนือจากาการบรรยาย การท านุ บ ารุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรมสอดคล้ อ งกั บ
เพื่ อ เพิ่ ม ทั ก ษะในด้ า นต่ า งๆ ให้ กั บ รายวิชาการเมืองการปกครองของไทย
นักศึกษามากยิ่งขึ้น
2. มี ก ารทบทวนกระบวนการเรี ย นผ่ า น
3. สาขาควรมี ต รวจสอบการจั ด ท า กิ จ กรรมคณะ โดยสาขาวิ ช าส่ ง บุ ค ลากรใน
แผนการเรี ย นรู้ มคอ.3 มคอ.5 และ สาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะดาเนินการจัด
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มคอ.7 ให้มีความสอดคล้องกับ มคอ.2 ที่ ในเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน
ได้กาหนดไว้หรือไม่ และให้มีความชัดเจน 3. สาขาวิชาให้บุคลากรเข้าอบรม และมีการจัด
มากยิ่ ง ขึ้ น โดยเฉพาะหลั ก เกณฑ์ ก าร ประชุมปรับปรุงการทา มคอ.3 มคอ.5 และ
ตรวจสอบ
มคอ.7 ให้มีความสอดคล้องกับ มคอ.2
4. ควรนาผลการประเมินจาก มคอ.7 ปีที่ 4. มีการนาเสนอผลการประเมินจาก มคอ.7
ผ่ า นมา พิ จ ารณาวางแผนพั ฒ นาการ มาพิจารณาวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการ
จัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ สอนให้ เ กิดประสิ ทธิภ าพมากยิ่งขึ้น โดยผ่ า น
มากยิ่งขึ้น
การประชุมสาขาวิชา
5. ในการทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ข อง 5. มีการวางแผนโดยทวนสอบในรายวิชาที่ยัง
นั ก ศึ ก ษา ทางสาขาวิ ช าควรมี ก าร ไม่เคยทวนสอบและประชุมวางแผนทวนสอบ
ว า งแ ผน วิ ธี ก าร ที่ ชั ดเ จน แ ละ ใ ห้ ในรายวิชาที่สอนในปีการศึกษา 2559 จานวน
สอดคล้องกับ มคอ.2 ที่ได้ระบุไว้ในหมวด ร้อยละ 25 ของรายวิชาที่สอน
รวมทั้งส่ ง
ที่ 5 หลั ก เกณฑ์ ใ นการประเมิ น ผล บุคคลากรเข้าร่วมโครงการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
นักศึกษา
ผลการเรียนรู้ระดับรายวิชา ปีการศึกษา 2559
ที่คณะดาเนินการจัด
6
6.1
3
จุดที่ควรพัฒนา
1. น าผลการประเมิ น ความพึ ง พอใจของ
1. สาขาควรนาผลการประเมินความพึง นั ก ศึ ก ษามาปรั บ ปรุ ง โดยจั ด ท าโครงการท า
รวม
3
พอใจของนั ก ศึก ษา และอาจารย์ ต่อ สิ่ ง ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสารสนเทศทางรั ฐ ประศาสน
สนั บ สนุ น การเรี ยนรู้ มาวางแผนในการ ศาสตร์
จั ด หาสิ่ ง สนั บ สนุ น ให้ เ พี ย งพอ และ
เหมาะสม
เฉลี่ยรวม
3.17
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558
คณะได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2559 โดยคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2558 ดังนี้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิธร วชิรปัญญาพงศ์ ประธานกรรมการ
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมหมาย มหาบรรพต กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไล ทองแผ่
กรรมการ
4. อาจารย์ ดร.มยุรี
ทรัพย์เที่ยง
กรรมการและเลขานุการ
5. นางภัคจิรา
แท่นทอง
ผู้ช่วยเลขานุการ
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รับการประเมินคุณภาพการศึ กษา
ภายในระดับคณะ ประจาปีการศึกษา 2558 (ระยะเวลา 1 สิงหาคม 2558 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 รวม 12 เดือน)
ในวันที่ 27 กันยายน 2559 มีรายละเอียดผลการประเมินดังนี้
ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ โดยภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุก
องค์ประกอบอยู่ในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.06) และเมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า
องค์ประกอบที่มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 , 4 และ 5
องค์ประกอบที่มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับดี
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่มีผลการดาเนินงานอยู่ในระดับพอใช้
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบ
1. การผลิตบัณฑิต
2. การวิจัย
3. การบริการวิชาการ
4. การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
5. การบริหารจัดการ
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ

คะแนนเฉลี่ย
3.25
4.42
5.00
5.00
5.00
4.06

ผลประเมิน
ดาเนินงานอยู่ในระดับพอใช้
ดาเนินงานอยู่ในระดับดี
ดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
ดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
ดาเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
ดาเนินงานอยู่ในระดับดี

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
1. การประเมินระดับหลักสูตรควรใช้เกณฑ์ของสกอ. กาหนด
2. ควรบริหารจัดการระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์เพื่อเป็น เครื่องมือในการกากับความสอดคล้องของ
มคอ.2 มคอ.3 มคอ.5 และ มคอ.7
3. จานวนอาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก และจานวนอาจารย์ที่มีตาแหน่งทางวิชาการมีจานวนน้อยมากเมื่อ
เทีย บกับ จานวนอาจารย์ ทั้งหมด ควรมีวิธีการในการเร่งรัดอาจารย์มีคุณวุฒิ ที่สู งขึ้น และการเข้าสู่ ตาแหน่งทาง
วิชาการเชิงรุก
4. ควรเร่งรัดการแก้ปัญหากรณีค่า FTES ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับจานวน
นักศึกษา จานวนอาจารย์ จานวนหน่วยกิต
5. ควรบริหารจัดการระบบการให้บริการนักศึกษาที่สะดวกต่อการทาความเข้าใจและเข้าถึงได้ง่ายเพื่อเสริม
การให้บริการจากบุคลากร เช่น ทาแผนผัง กระบวนการให้บริการรายด้าน
6. ควรมีระเบียนข้อมูลนักศึกษาที่ทางาน part time และ full time
7. คณะฯ ควรจัดกิจกรรมอบรมนักศึกษาในระดับคณะฯ ที่เป็นพื้นฐานความรู้ในภาพรวมที่เหมากับทุก
หลักสูตร เพื่อเตรียมการทางานในอนาคต เช่น ทักษะการจัดงานประชุม งานสารบรรณ เป็นต้น
8. ควรวางแผนพัฒนานักศึกษาเป็นภาพกว้างรายชั้นปี เพื่อเตรียมความพร้อมให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
เช่น ปีห นึ่ งทักษะด้านการใช้ชีวิตในรั้ว มหาวิทยาลั ยฯ ปีส องจิตอาสา เป็นต้น และสอดคล้องกับอัตลั กษณ์ของ
มหาวิทยาลัย
9. ควรมีการสารวจความต้องการของศิษย์เก่าในการจัดกิจกรรมเสริมความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
10. การนาเสนอผลการดาเนินงาน ควรเขียนให้ระบบ PDCA พร้อมทั้งระบุรายละเอียดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
11. การประเมินกิจกรรมควรให้ครอบคลุมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 5 ด้าน ที่สอดคล้องกับ มคอ.2 ของ
หลักสูตรในคณะ

98
รายงานประจาปี 2559 

12. ควรพัฒนาระบบสารสนเทศในระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศด้านงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัย
13. ควรเร่งรัดการเพิ่มจานวนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ครอบคลุมอาจารย์ทั้งคณะ เรื่องจากปัจจุบันมีอาจารย์ทา
วิจัยไม่ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ควรเพิ่มแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัยทางวิชาการไปตีพิมพ์ในค่าน้าหนักที่สูงขึ้น
14. กิจกรรมการให้บริการระดับคณะฯ ควรกาหนดพื้นที่เป้าหมายบริการให้ครอบคลุมในเขตที่รับผิดชอบ
และมีความหลากหลายตามศาสตร์ที่มีในคณะฯ
15. ควรปรับรูปแบบการรายงานผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ
16. ควรดาเนินการประเมินผลการให้บริการวิชาการระดับแผนฯ ตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ ให้ชัดเจนมาก
ขึ้น1. ควรปรับรูปแบบการรายงานผลให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ
17. ควรดาเนินการประเมินผลการทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรมระดับแผนฯ ตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ
ให้ชัดเจนมากขึ้น
18. ควรมีแผนการจัดการความรู้ที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง
19. ควรจัดทาแบบประเมินหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทั้ง 10 ด้าน เพื่อให้การดาเนินงานมีความชัดเจน
มากขึ้น
20. ผลการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรมีบางหลักสูตรที่ได้คะแนนต่ากว่าปี 2557 โดยเฉพาะควรเน้นใน
เรื่อง หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน ทั้งระบบ
21. จัดกิจกรรมเสริมในด้านแผนพัฒนาบุคลากร เพื่อให้ทุกหลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพในระดับดี

