แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2559
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558)

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (วท.บ.)

ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะฯ
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 22 ธันวาคม 2559

คานา
วิทยาการคอมพิวเตอร์ดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา 2558และรับการประเมินคุณภาพ
หลักสูตร เมื่อวันที่ 22เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายในตามที่
มหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น วิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้ จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ ( Quality Improvement
Plan) ประจาปีการศึกษา 2559 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2558)
แผนพัฒนาคุณภาพฯฉบับนี้ จัดทาขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ
ประเมินฯ และตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ากว่า 3.00 คะแนนโดยระบุ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนาช่วงเวลางบประมาณและผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่าง
ชัดเจนเพื่อสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
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สารบัญ
หน้า
คานา

2

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2558หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์

4

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์
วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 ณ ห้อง SC107 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รอบปีการประเมิน
ปีการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31กรกฎาคม 2559)

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล
นายคชากฤษ เหลี่ยมไธสง
นายจุมพล ทองจารูญ
นางสาวสวียา สุรมณี

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

สังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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บทสรุปสาหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน
สรุปข้อมูลพื้นฐาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา
2558 ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้) โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัว
บ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรมีจานวนอาจารย์ในช่วงระยะเวลาที่จัดการเรียนการสอนไม่ครบตามเกณฑ์ที่ สกอ. กาหนด ส่งผลให้การดาเนินงานคือ
“หลักสูตรไม่ได้
มาตรฐาน”
สรุปผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพ
1. การกากับมาตรฐาน
2. บัณฑิต
3. นิสิต
4. อาจารย์
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
รวม

จานวนตัวบ่งชี้
1
2
3
3
4
1
14

ผลการประเมินตนเอง
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
ไม่ผ่าน
ไม่รับการประเมิน
3.33
ดี
2.56
ปานกลาง
3.50
ดี
3.00
ดี
2.88
ปานกลาง

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
ไม่ผ่าน
ไม่รับการประเมิน
1.33
น้อย
1.74
น้อย
2.25
ปานกลาง
1.00
น้อย
1.75
“หลักสูตรไม่ได้
(องค์ประกอบ 2-6) มาตรฐาน”

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดเด่น
1. อาจารย์ที่ปรึกษา กากับ ดูแลให้คาแนะนานักศึกษาอย่างต่อเนื่องและมีความเป็นกันเอง
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ตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ากว่า 3.00 คะแนน
ตัวบ่งชี้
3.1 การรับนักศึกษา
3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
4.2 คุณภาพอาจารย์
4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
5.3 การประเมินผู้เรียน
5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
4

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดาเนินงาน คะแนน
4
3
3
3
1.69
3
3
3
3
5
3

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
ผลการดาเนินงาน คะแนน
1
1
2
1
2.22
2
1
1
2
5
1
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)...หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์... ประจาปีการศึกษา 2559
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
แนวทางเสริมจุดเด่น
โอกาสในการพัฒนา/จุดที่ควรพัฒนา
การส่งเสริมพัฒนานักศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 อย่าง
ต่อเนื่องและกาหนดโครงการให้ชัดเจน
ควรมีแผนบริการอาจารย์ให้ครอบคลุม 5
ด้าน คือ การศึกษาต่อ การเข้าสู่ตาแหน่ง
ทางวิชา การวิจัย การสอนและวิชาชีพ
หลักสูตรควรมีการกาหนดกรอบการ
ประเมินของผู้เรียนให้ครอบคลุมและควรมี
การกากับติดตามนักศึกษาที่มีผลการเรียน
ติด I หรือ E เพื่อหาแนวทางในการแก้ไข
ปรับปรุงในภาคเรียนต่อไป
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
ควรมีแนวปฏิบัติในการเลือกรายวิชาใน
การทวนสอบให้ครอบคลุม

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

-

มีนาคม 2560

-

คณะฯ/
สาขาวิชา

-

-

-

-

-

-

มกราคม

-

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและเสริมสร้าง
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมทวนผลสัมฤทธิ์

ประชุมเพื่อกาหนดแนวทางในการทวบสอบ
ผลสัมฤทธิ์

อ.ทุกคนในสาขา
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ข้อเสนอแนะ
การประเมินผู้เรียนควรมีการประขุม
พิจารณาตรวจสอบผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
ควรมีการประเมินกระบวนการของระบบ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

1. การกากับ
มาตรฐาน

1.1 การบริหาร
จัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตรที่
กาหนด โดย
สกอ.

ประเด็น
การดาเนินงาน
1. จานวน
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
2. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
3. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร
4. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ผู้สอน
5. คุณสมบัติ
ของอาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์
หลักและ
อาจารย์ที่
ปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา
กิจกรรมทวนผลสัมฤทธิ์

ระยะเวลา
พฤษภาคม

ประชุมเพื่อประเมินกระบวนการของระบบสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้

พฤษภาคม

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ
จัดหาอาจารย์ให้ครบตาม
ให้มีการกาหนดแผนการจัดหา
เกณฑ์มาตรฐานเรียบร้อย อยู่ อาจารย์ประจาหลักสูตรให้
ระหว่างการขออนุมัติจาก
เป็นไปเกณฑ์มาตรฐาน
สภามหาวิทยาลัย
-

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง
ควรจัดทาแผนการรับอาจารย์ให้ครบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

จัดหาอาจารย์ให้ครบตาม
เกณฑ์มาตรฐานเรียบร้อย อยู่
ระหว่างการขออนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย
-

สมอ.08 ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร

สภาพปัจจุบัน/ปัญหา

-

คุณสมบัติอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
เป็นไปตามเกณฑ์หลักสูตรแต่
จานวนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
-

งบประมาณ
-

ผู้รับผิดชอบ
อ.ทุกคนในสาขา
อ.ทุกคนในสาขา

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

-

ธันวาคม 2559

อ.สุรจักษ์

-

-

-

-

-

-

คณะจัดทาแผนการรับอาจารย์ให้ครบ
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
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องค์ประกอบ

1 (ต่อ)

ตัวบ่งชี้

1.1 (ต่อ)

ประเด็น
การดาเนินงาน
6. คุณสมบัติ
ของอาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ร่วม
(ถ้ามี)

7. คุณสมบัติ
ของอาจารย์
ผู้สอบ
วิทยานิพนธ์
8. การตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน
ของผู้สาเร็จ
การศึกษา
9. ภาระงาน
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้า
อิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัย
อย่างต่อเนื่อง

-

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ
-

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง
-

-

-

-

สภาพปัจจุบัน/ปัญหา

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) .....หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ ....ประจาปีการศึกษา 2559 หน้าที่ 9

องค์ประกอบ

2. บัณฑิต

ตัวบ่งชี้

2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ

2.2 ผลงานของ
นักศึกษาและ
ผู้สาเร็จ
การศึกษาใน
ระดับปริญญา
โท/หรือปริญญา
เอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่

3. นักศึกษา

3.1 การรับ

ประเด็น
การดาเนินงาน
และสม่าเสมอ
11. การ
ปรับปรุง
หลักสูตรตาม
รอบระยะเวลา
ที่กาหนด

สภาพปัจจุบัน/ปัญหา
ครบรอบการปรับปรุง 2560

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง

ให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ
งดรับนักศึกษาเพื่อปรับปรุงอาจารย์
เห็นชอบหลักสูตรปรับปรุงภายใน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานระดับ
ปี 2560
ปริญญาตรี

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

-

งานทะเบียน/
คณะฯ/
สาขาวิชา

ผลประเมิน
คุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ(โดย
ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย)
- ผลบัณฑิต
ปริญญาตรีที่ได้
งานทาหรือ
ประกอบอาชีพ
อิสระ

-

-

รายงานข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตจากคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

พฤษภาคม

อ.สุรจักษ์

-

-

รายงานข้อมูลความภาระการมีงานทา
ของบัณฑิตจากคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

พฤษภาคม

อ.อัจฉารา

- ผลงานของ
นักศึกษา
ปริญญาโท/เอก
ที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่
-การรับ

-

-

-

-

-

กาหนดให้มีแผนประชาสัมพันธ์

-

จานวนผู้เข้าเรียนไม่เป็นไป
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ตัวบ่งชี้
นักศึกษา

ประเด็น
การดาเนินงาน
นักศึกษา

สภาพปัจจุบัน/ปัญหา
ตามเป้าหมายที่กาหนด

-การเตรียม
จัดเตรียมรายวิชาเสริม
ความพร้อมก่อน สาหรับนักเรียนที่มีความรู้
เข้าศึกษา
ทางด้านคณิตศาสตร์น้อย

3(ต่อ)

3.2 การส่งเสริม
และพัฒนา
นักศึกษา

การให้
คาปรึกษา/แนะ
แนว

-

-

3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา

-การให้
คาปรึกษา
วิทยานิพนธ์
-การพัฒนา
ศักยภาพ
นักศึกษา/
การเสริมสร้าง
ทักษะศตวรรษ
ที่ 21
-อัตราการคงอยู่
ของนักศึกษา

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ
เชิงรุกเพื่อให้ได้นักศึกษาตาม
เป้าหมายที่กาหนด
จัดรายวิชาเสริมทางด้าน
วิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์
ตาม มคอ. 2 ที่กาหนดไว้

-

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

1. ตารางการให้เวลาการให้นักศึกษา
เข้าพบ
2. บันทึการให้คาปรึกษาของจารย์ที่
ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปี

1 ปีการศึกษา

อาจารย์ทุกท่านในสาขาฯ

-

-

คณะยังไม่ได้จัดทาโครงการ
เสริมสร้างพัฒนานักศึกษา

จัดกิจกรรมโครงการเสริมสร้าง
ทักษะศตวรรษที่ 21 ให้กับ
นักศึกษา

กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 กับทางคณะฯ

เนื่องจากมีอัตราการออก
กลางคัน จึงทาให้อัตราคงที่
ของนักศึกษาหายไป

มีการรายงานครบทุกหัวข้อแต่ยัง
ไม่พบแนวโน้ม ซึ่งการที่จะเป็น
แนวโน้มได้จะต้องใช้ข้อมูล
จานวน 3 ชุด เปรียบเทียบดู
แนวโน้ม
-

-

-อัตราการ
เนื่องจากนักศึกษาไม่ได้
สาเร็จการศึกษา ดาเนินการจัดทาโครงการ
คอมพิวเตอร์ให้สาเร็จตาม
แผน จึงทาให้อัตราการสาเร็จ

1 ปีการศึกษา

จัดให้มีการให้คาปรึกษาด้านการทา
โครงงานคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักศึกษา
สาเร็จการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์

มกราคม

1 ปีการศึกษา

อ.อัจฉารา

อาจารย์ในสาขาทุกท่าน
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ตัวบ่งชี้

ประเด็น
การดาเนินงาน

สภาพปัจจุบัน/ปัญหา
ของนักศึกษาไม่เป็นไปตาม
เกณฑ์
ยังไม่ได้สารวจความพึงพอใจ

4. อาจารย์

4.1 การบริหาร
และพัฒนา
อาจารย์

-ความพึงพอใจ
และผลการ
จัดการ
ข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา
-การรับและ
จัดหาอาจารย์ให้ครบตาม
แต่งตั้งอาจารย์ เกณฑ์มาตรฐานเรียบร้อยอยู่
ประจาหลักสูตร ระหว่างการขออนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย
-การบริหาร
อาจารย์
-การส่งเสริม
และพัฒนา
อาจารย์

4 (ต่อ)

4.2 คุณภาพ
อาจารย์

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง

-

-

ให้มีการกาหนดแผนการจัดหา
อาจารย์ประจาหลักสูตรให้
เป็นไปเกณฑ์มาตรฐาน

ระยะเวลาดาเนินการ

คณะระบบและกลไก และจัดทา
แผนการรับอาจารย์ให้ครบตามเกณฑ์
มาตรฐาน

ผู้รับผิดชอบ

มหาวิทยาลัย/
คณะฯ/
สาขาวิชา

-

-

-

-

คณะยังไม่ได้กาหนดแผนการ
พัฒนาและส่งเสริมอาจารย์
เป็นรูปธรรม

ให้มีการกาหนดแผนพัฒนาและ
ส่งเสริมอาจารย์ในทุกๆด้านเพื่อ
เสนอต่อคณะกรรมการประจา
คณะ
ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ให้
ศึกษาต่อหรือได้รับวุฒิปริญญาที่
สูงขึ้น
ส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ที่ถึง
เกณฑ์ในการเข้าสู่ตาแหน่ง
วิชาการ
ส่งเสริมหรือมีอาจารย์พี่เลี้ยงใน
การให้ความรู้เกี่ยวกับการ
นาเสนอและตีพิมพ์ผลงาน
วิชาการ
-

โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์และ
บุคลากร(โครงการจัดทาร่วมกันกับ
คณะฯ)

ธันวาคม 2559

คณะฯ/
สาขาวิชา

-

-

-

-

-

-

มหาวิทยาลัย
คณะฯ/
สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
คณะฯ/
สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
คณะฯ/
สาขาวิชา

-

-

-ร้อยละอาจารย์ ยังไม่มีอาจารย์วุฒิปริญญา
ที่มีวุฒิปริญญา เอก
เอก
-ร้อยละอาจารย์
ที่มีตาแหน่งทาง
วิชาการ
-ผลงานทาง
วิชาการของ
อาจารย์
-จานวน
บทความของ
อาจารย์ประจา

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ

-

-
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ตัวบ่งชี้

4.3 ผลที่เกิดกับ
อาจารย์

5. หลักสูตร
การเรียนการ
สอน การ
ประเมิน
ผู้เรียน

5 (ต่อ)

5.1 สาระของ
รายวิชาใน
หลักสูตร

5.2 การวาง
ระบบผู้สอนและ
กระบวนการ
จัดการเรียนการ
สอน

ประเด็น
ข้อเสนอแนะ
สภาพปัจจุบัน/ปัญหา
การดาเนินงาน
จากคณะกรรมการ
หลักสูตรที่ได้รับ
การอ้างอิง
(ป.เอก)
-อัตราการคงอยู่ จัดหาอาจารย์ให้ครบตาม
ให้มีการกาหนดแผนการจัดหา
ของอาจารย์
เกณฑ์มาตรฐานเรียบร้อย อยู่ อาจารย์ประจาหลักสูตรให้
ระหว่างการขออนุมัติจาก
เป็นไปเกณฑ์มาตรฐาน
สภามหาวิทยาลัย
-ความพึงพอใจ ยังไม่ได้ทาการประเมิน
ของอาจารย์ต่อ
การบริหาร
หลักสูตร
-การออกแบบ
หลักสูตรและ
สาระรายวิชาใน
หลักสูตร
-การปรับปรุง
หลักสูตรให้
ทันสมัย
-การกาหนด
ผู้สอน

ครบรอบการปรับปรุง 2560

-การกากับ
กระบวนการ
เรียนการสอน

ประชุมสาขาวิชาเพื่อ
มอบหมายและกากับ
กระบวนการเรียนการสอน
ทุกภาคเรียน
-

-การแต่งตั้ง
อาจารย์ที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/

กาหนดผู้สอนตามความรู้
ความสามารถและถนันของ
อาจารย์

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

-

-

มหาวิทยาลัย
คณะฯ/
สาขาวิชา

กิจกรรมในการประเมินความพึงพอใจ
ของอาจารย์ต่อการบริหารหลักสูตร
-

คณะฯ/
สาขาวิชา
-

งดรับ นศ.

-

มหาวิทยาลัย
คณะฯ/
สาขาวิชา
มหาวิทยาลัย
คณะฯ/
สาขาวิชา

ผลของการประเมินการปรับปรุง
กระบวนการในการกาหนด
อาจารย์ผู้สอน ให้เป็นรูปธรรม
ชัดเจน
-

ทบทวนระบบและกลไกในการกาหนด
ผู้สอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
-

-

สาขาวิชา

-

-

-

-
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5 (ต่อ)

ประเด็น
สภาพปัจจุบัน/ปัญหา
การดาเนินงาน
การค้นคว้า
อิสระ
-การจัดการ
เรียนการสอนที่
มีการ
ฝึกปฏิบัติระดับ
ปริญญาตรี
-การช่วยเหลือ
กากับ ติดตาม
ในการทา
วิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้า
อิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับ
บัณฑิตศึกษา
5.3 การประเมิน -การประเมินผล อาจารย์ที่รับผิดชอบยังไม่
ผู้เรียน
การเรียนรู้ตาม สรุปผลการเรียนรู้
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
-การตรวจสอบ
การประเมินผล
การเรียนรู้ของ
นักศึกษา
-การกากับการ
ประเมินการ
จัดการเรียน
การสอนและ
ประเมินหลักสูตร
ตัวบ่งชี้

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

ควรมีการประเมินผลการเรียนรู้
และมีการปรับปรุงกระบวนการ
ให้เกิดเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น

จัดประชุมเพื่อติดตามและประเมินผล
ผู้เรียนทุกภาคเรียน

1 ปีการศึกษา

อ.ทรงกรด

-

ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1 ปีการศึกษา

อ.ทรงกรด

-

กากับ การประเมิน การจัดการเรียน
การสอนและประเมินหลักสูตร (มคอ.
5 มคอ.6 และมคอ.7)

1 ปีการศึกษา

อ.ทรงกรด
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6. สิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้

ตัวบ่งชี้

5.4 ผลการ
ดาเนินงาน
หลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
6.1 สิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้

ประเด็น
การดาเนินงาน
(มคอ.5 มคอ.6
และมคอ.7)
-การประเมิน
วิทยานิพนธ์และ
สารนิพนธ์ใน
ระดับ
บัณฑิตศึกษา

- ระบบการ
ดาเนินงานของ
ภาควิชา/คณะ/
สถาบัน โดยมี
ส่วนร่วมของ
อาจารย์ประจา
หลักสูตร
เพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้
-จานวนสิ่ง
สนับสนุนการ
เรียนรู้ที่
เพียงพอและ
เหมาะสมต่อ
การจัดการเรียน
การสอน

สภาพปัจจุบัน/ปัญหา

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ

-

-

ผลการดาเนินงานยัง
ดาเนินการให้ครบตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

-

เนื่องจากทางคณะยังไม่ได้
จัดทาระบบการดาเนินงาน
เพื่อสารวจหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ และการมีส่วน
ร่วมในการพิจารณา

จานวนสิ่งสนับสนุนเพียงพอ

จัดวางแผนระบบการจัดหาสิ่ง
สนับสนุนให้เกิดการมีส่วนร่วม
มากยิ่งขึ้น

-

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ปีการศึกษา

อ.ทรงกรด

-

-

-

ประชุมเพื่อวางแผนระบบดาเนินงาน
ของคณะในการจัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนการสอน

-

-

สารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน

มกราคม

อ.สุรจักษ์

ประเมินผลการดาเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
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องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

ประเด็น
สภาพปัจจุบัน/ปัญหา
การดาเนินงาน
-กระบวนการ
ยังไม่ได้มีการประเมินความ
ปรับปรุงตามผล พึงพอใจต่อสิ่งสนับสนุน
การประเมิน
ความพึงพอใจ
ของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ
การประเมินผลระบบการจัดหา
สิ่งสนับสนุนและผลการประเมิน
จากการปรับปรุงกระบวนมีผล
การดาเนินการที่ดีขึ้นอย่างดี
ต่อเนื่อง

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

พฤษภาคม

อ.สุรจักษ์

ลงชื่อ...............................................
ลงชื่อ...............................................
ลงชื่อ...............................................
(ว่าที่ร้อยตรีสุรจักษ์ พิริยะเชิดชูชัย)
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยธัช จันทร์สมุด)
(นางสาวลาวัณย์ ดุลยชาติ)
หัวหน้าสาขาวิชา รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา
รักษาราชการแทนคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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