แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2559
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจาปีการศึกษา 2558)
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (วท.บ.)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 22 ธันวาคม 2559

คานา
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ดาเนินการจัดทารายงานการประเมินตนเอง ( Self Assessment Report : SAR)ประจาปีการศึกษา2558และรับการประเมิน
คุณภาพหลักสูตรเมื่อวันที่ 22เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน
ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้ จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality
Improvement Plan) ประจาปีการศึกษา 2559 ( จากผลการประเมินคุณภาพ การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจา ปีการศึกษา 2558)ฉบับนี้ขึ้น เพื่อพิจารณา
เห็นชอบจากคณะกรรมการประจาคณะ
แผนพัฒนาคุณภาพฯฉบับนี้ จัดทาขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ
ประเมินฯ และตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ากว่า 3.00 คะแนนโดยระบุ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนาช่วงเวลางบประมาณและผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรมอย่าง
ชัดเจนเพื่อสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
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สารบัญ
หน้า
คานา

2

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา2558

4

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจาปีการศึกษา 2559

9
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรประจาปีการศึกษา 2558สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน
วันที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559 ห้อง SC107 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

รอบปีการประเมิน
ปีการศึกษา2558 (1 สิงหาคม 2558 ถึง 31กรกฎาคม 2559)

รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ที่
1

ชื่อ-สกุล
รองศาสตราจารย์จีระพรรณ สุขศรีงาม

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ

สังกัด
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

2

ดร.ชาญชัยณรงค์ ทรงคาศรี

กรรมการ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

3

นางสาวนิตยา แสงประจักษ์

เลขานุการ

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
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บทสรุปสาหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน
สรุปข้อมูลพื้นฐาน
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ มีผลการดาเนินงานในปีการศึกษา
2558“ระดับคุณภาพดี” ตามมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ (13 ตัวบ่งชี้)
โดยองค์ประกอบที่ 1 (ตัวบ่งชี้ที่ 1.1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิสาขาวิ
ต ชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม “ผ่าน” ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร สาหรับองค์ประกอบ 2
คะแนนเฉลี่ย 4.87 “ระดับคุณภาพดีมาก” องค์ประกอบ 3 คะแนนเฉลี่ย 3.67 “ระดับคุณภาพดี”องค์ประกอบ 4 คะแนนเฉลี่ย 3.78 “ระดับคุณภาพดี”องค์ประกอบ
5 คะแนนเฉลี่ย 3.75 “ระดับคุณภาพดี”และองค์ประกอบ 6 คะแนนเฉลี่ย 4.00 “ระดับคุณภาพดี” รวมทั้ง 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี้ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 3.93
ระดับคุณภาพดี
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ผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ (จากระบบCHE QA Online)
องค์ประกอบ

คะแนนผ่าน

จานวนตัว
บ่งชี้

คะแนนการประเมินเฉลี่ย
I

P

O

ผลการประเมิน

รวม

0.01-2.00 ระดับคุณภาพน้อย
2.01-3.00 ระดับคุณภาพปานกลาง
3.01-4.00 ระดับคุณภาพดี
4.01-5.00 ระดับคุณภาพดีมาก

องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5

ผ่าน/ไม่ผ่าน
คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวบ่งชี้ใน
องค์ประกอบที่ 2-6

องค์ประกอบที่ 1

องค์ประกอบที่ 6
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ
ผลการประเมิน

ผ่าน

2

-

-

4.87

4.87

ระดับคุณภาพดีมาก

3

3.67

-

-

3.67

ระดับคุณภาพดี

3

3.78

-

-

3.78

ระดับคุณภาพดี

4

4.00

3.67

-

3.75

ระดับคุณภาพดี

1

3.76
ระดับ
คุณภาพดี

4.00
3.75
ระดับ
คุณภาพดี

4.00
4.87
3.93
ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพ
มาก
น้อย

ระดับคุณภาพดี
ระดับคุณภาพดี
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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
ผ่าน
4.87
ระดับคุณภาพดีมาก
3.67
ระดับคุณภาพดี
3.78
ระดับคุณภาพดี
3.78
ระดับคุณภาพดี
4.00
ระดับคุณภาพดี
3.95
ระดับคุณภาพดี

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
คะแนนเฉลี่ย
ระดับ
ผ่าน
4.87
ระดับคุณภาพดีมาก
3.67
ระดับคุณภาพดี
3.78
ระดับคุณภาพดี
3.75
ระดับคุณภาพดี
4.00
ระดับคุณภาพดี
3.93
ระดับคุณภาพดี

สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา
จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดเด่น
1.
การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา
2.สาขามีบัณฑิตที่จบการศึกษา และได้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระครบทุกคน
3. สาขามีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (
TQF) 5 ด้าน และเพิ่มด้านที่ 6 ทักษะ
ปฏิบัติการ ที่ตรงกับทักษะวิชาชีพของบัณฑิต
4. มีการประชาสัมพันธ์แนะนาหลักสูตรโดยการส่งเอกสาร แผ่นพับ ไปยังโรงเรียนต่างๆ
5. มีระบบและมีกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์มีกระบวนการในการดาเนินงาน และมีการประเมินผลการดาเนินงาน
6.
ได้อบรมตามโครงการเตรียมความพร้อม ก.ค.2558 และ โครงการพบผู้ประกอบการ พ.ค.2559
กิจกรรมพัฒนาคณาจารย์/สายสนับสนุน (3 โครงการ) 1) พัฒนาอาจารย์ 2) อบรมใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูง 3) โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 : ศึกษาดูงานการจัดการน้าเสียและระบบนิเวศจังหวัดขอนแก่นและเพชรบูรณ์
7. มีระบบและมีกลไกในการบริหารและพัฒนาอาจารย์มีกระบวนการในการดาเนินงาน และมีการประเมินผลการดาเนินงาน
8.
ผลลัพธ์ได้ตามขั้นตอนที่วางไว้จนถึงขั้นพึงพอใจทั้งอาจารย์และนักศึกษา
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โอกาสในการพัฒนา
1.แนะนาแหล่งงานที่ตรงกับสาขาของบัณฑิตที่จบจะได้ผลการประเมินด้านปฏิบัติการ การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งตรงกับคุณลักษณะบัณฑิตของ
สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
2. การเพิ่มเกณฑ์ประเมินผลบางรายวิชา (มคอ.3 และ มคอ.4)
3. การวิพากษ์เกรด (หลักฐานการประชุม)
4. การตรวจสอบการประเมินผู้เรียน

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
1. ควรมีหลักเกณฑ์และวิธีดาเนินการตรวจสอบของหลักสูตรที่ชัดเจน
2. ส่งเสริม สนับสนุน หรือแนะแนว แหล่งงาน สถานประกอบการที่ตรงกับคุณวุฒิของบัณฑิต เช่น การทาข้อตกลงร่วมกันกับสถานประกอบการ ,
แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในการรับบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าทางาน
3. ให้นักศึกษาในสาขาเริ่มออกประชาสัมพันธ์ หลักสูตร กับอาจารย์ไปยังโรงเรียน ในลักษณะโครงการพี่คืนถิ่น
4. ควรมีแนวปฎิบัติที่ดีในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตรโดยออกแผนการติดตามประเมินผลพัฒนา การรายงายผลการพัฒนาความรู้ที่
ได้ และการนาไปใช้ประโยชน์ และควรมีการถ่ายทอดผลที่ได้จากการพัฒนา หรือแนวปฏิบัติใหม่ ฯลฯ
5.
ควรระบุแนวทางการปรับปรุง หลักสูตรการเรียนการสอนและการประเมินผู้เรียน (ในรูปแผนภูมิ)
6.
ควรมีแนวปฎิบัติที่ดีในการพัฒนาตนเองของอาจารย์ประจาหลักสูตรโดยออกแผนการติดตามประเมินผลพัฒนา การรายงายผลการพัฒนาความรู้ที่
ได้ และการนาไปใช้ประโยชน์ และควรมีการถ่ายทอดผลที่ได้จากการพัฒนา หรือแนวปฏิบัติใหม่ ฯลฯ
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ตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ากว่า 3.00คะแนน
ตัวบ่งชี้
ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กาหนดโดย สกอ.
ตัวบ่งชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา
ตัวบ่งชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 4.2.1ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ตัวบ่งชี้ 4.2.2ร้อยละของอาจารย์ประจาหลักสูตรที่ดารงตาแหน่งทาง
วิชาการ
ตัวบ่งชี้ 4.2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบ่งชี้ 5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบ่งชี้ 5.3การประเมินผู้เรียน
ตัวบ่งชี้ 5.4 ผลการดาเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ตัวบ่งชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมินตนเอง
ผลการดาเนินงาน คะแนน

ผลการประเมินของคณะกรรมการ
ผลการดาเนินงาน คะแนน
-

-

-
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมประจาปีการศึกษา 2559
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปีการศึกษา 2558)

ข้อเสนอแนะ
ข้อเสนอแนะ
แนวทางเสริมจุดเด่น
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นไป
ตามมาตรฐานโดยครอบคลุมประเด็น ควบคุม
ตรวจสอบ ประเมิน ให้หลักสูตรมีมาตรฐานอย่าง
ต่อเนื่องและยั่งยืน
การสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต ที่มีการ
สารวจความพึงพอใจด้านทักษะปฏิบัติการ ซึ่งเป็น
คุณลักษณะของบัณฑิตอันพึงประสงค์ของหลักสูตร
สาขาฯ มีการจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ การพัฒนา
ศักยภาพนักศึกษาและสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ 21 ตามความต้องการของนักศึกษา
เช่น ทักษะการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์, ทักษะ
การสื่อสารภาษาอังกฤษ

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

โครงการปรับปรุงหลักสูตร สาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

มกราคม

-

อ.อนุรักษ์

รายงานข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
จากคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์

พฤษภาคม

-

อ.นวลใจ

1. สารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาในการพัฒนาและสร้างเสริมทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
2. ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและ
อาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
3. เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาและสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 กับทางคณะฯ
มีบทความวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่ปรากฏ รายงานการติดตามเรื่องการตีพิมพ์จากการ
ในฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จานวน 3 ชิ้นงาน คิด ประชุมสาขาวิชา
เป็นร้อยละ 20 คิดเป็น 5 คะแนน ตามเกณฑ์ระดับ

มกราคม

-

อ.พงศกร

พฤษภาคม

-

อ.พงศกร

กุมภาพันธ์
1 ปีการศึกษา

อ.นวลใจ
-

อาจารย์ทุกท่านใน
สาขาฯ
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ข้อเสนอแนะ
ปริญญาตรี
มีการบูรณาการวิจัย บริการวิชาการ ในรายวิชา มี
การตีพิมพ์ที่สิงคโปร์

มีการประเมินความพึงพอใจอาจารย์และนักศึกษา
นักศึกษาได้รับผลการสารวจความต้องการครบใน
วิชาเรียน
อาจารย์มีสิ่งสนับสนุนเพียงพอในการสอน
โอกาสในการพัฒนา
ควรเริ่มงานการปรับปรุงหลักสูตรตามวงรอบ
ระยะเวลาที่กาหนด เช่น การจัดตั้งคณะกรรมการ
ปรับปรุงหลักสูตร ปฏิทินดาเนินงาน ฯลฯ
สาขาควรมีการจัดกิจกรรมหรือโครงการในการ
เตรียมบัณฑิตเข้าสู่ตลาดแรงงาน แนะนาแหล่งงาน
ที่ตรงกับสาขาวิชาที่จบ
ให้ทบทวน Guideline อีกวงรอบ ปีการศึกษา
ต่อไปมุ่งสู่โมเดล(การพัฒนาแนวทาง) เพื่อสร้าง

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการบริการวิชาการวิทยาศาสตร์และ
ภาษาอังกฤษ
2. โครงการบริการวิชาการคณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์
3. โครงการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการ
สอนในวิชาเรียน
4. โครงการบริการวิชาการสมุนไพรท้องถิ่น
สารวจความพึงพอใจอาจารย์และนักศึกษา
1. สารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนเพียงพอ
ในการเรียน และการทาวิจัยของนักศึกษา
2. โครงการซื้อวัสดุ สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม
สารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนเพียงพอใน
การสอน

ธันวาคม

-

มกราคม

-

1 ปีการศึกษา

-

กุมภาพันธ์
พฤษภาคม
มกราคม

-

อาจารย์ทุกท่านใน
สาขาฯ
อาจารย์ทุกท่านใน
สาขาฯ
อาจารย์ทุกท่านใน
สาขาฯ
อ.พงศกร
อ.พงศกร
อ.พงศกร

มกราคม

50,184

อ.พงศกร

มกราคม

-

อ.พงศกร

มกราคม

-

อ.อนุรักษ์

โครงการศึกษาดูงานและพบผู้ประกอบการ
ของนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

พฤศจิกายน

-

อ.ธันวา
อ.จุฑามาศ

ทบทวนกิจกรรมการดาเนินงานในการประชุม
สาขาฯ

1 ปีการศึกษา

-

อาจารย์ทุกท่านใน
สาขาฯ

โครงการปรับปรุงหลักสูตร สาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
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ข้อเสนอแนะ
แนวปฏิบัติที่ดี และเป็นรูปรรมต่อไป
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ
จัดให้มีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงาน
เช่น 1. อบรมการใช้โปรแกรมการทาแผนที่ และ
โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางด้านสิ่งแวดล้อม
2. อบรมเรื่องกฎหมายโรงงาน
3. อบรมทักษะการสื่อสารภาษาต่างประเทศ

องค์ประกอบ

ตัวบ่งชี้

1. การกากับ
มาตรฐาน

1.1 การบริหาร
จัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์
มาตรฐาน
หลักสูตรที่
กาหนด โดย
สกอ.

1 (ต่อ)

1.1 (ต่อ)

ประเด็น
การดาเนินงาน
1. จานวนอาจารย์ประจา
หลักสูตร
2. คุณสมบัติของอาจารย์
ประจาหลักสูตร
3. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
4. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอน
5. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักและ
อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้า
อิสระ
6. คุณสมบัติของอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม(ถ้ามี)
7. คุณสมบัติของอาจารย์
ผู้สอบวิทยานิพนธ์
8. การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา
1. โครงการอบรมทักษะ และการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษขอนักศึกษา
2. โครงการอบรมเครื่องมือชั้นสูง

ระยะเวลา

งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

เมษายน

-

อ.ชัยธัช

พฤษภาคม

-

อ.พงศกร

-

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง
-

-

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

-

สภาพปัจจุบัน/ปัญหา

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

-

-

-

-

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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องค์ประกอบ

2. บัณฑิต

ตัวบ่งชี้

2.1 คุณภาพ
บัณฑิตตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
2.2 ผลงานของ
นักศึกษาและ
ผู้สาเร็จ
การศึกษาใน
ระดับปริญญา
โท/หรือปริญญา
เอกที่ได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่

ประเด็น
การดาเนินงาน
ของผู้สาเร็จการศึกษา
9. ภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษา
10. อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระในระดับบัณฑิตศึกษามี
ผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่องและ
สม่าเสมอ

สภาพปัจจุบัน/ปัญหา

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11. การปรับปรุงหลักสูตร
ตามรอบระยะเวลาที่กาหนด

-

ยังไม่ครบรอบการปรับปรุง
หลักสูตร

ดาเนินการปรับปรุงหลักสูตรปี
การศึกษา 2560

มกราคม

อ.อนุรักษ์

ผลประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ(โดย
ผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย)

-

-

รายงานข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตจากคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

พฤษภาคม

อ.นวลใจ

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้
งานทาหรือประกอบอาชีพ
อิสระ

-

-

รายงานข้อมูลความภาระการมีงานทา
ของบัณฑิตจากคณะศิลปศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์

พฤษภาคม

อ.นวลใจ

- ผลงานของนักศึกษา
ปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่

-

-

-

-

-
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องค์ประกอบ
3. นักศึกษา

ตัวบ่งชี้
3.1 การรับ
นักศึกษา

ประเด็น
การดาเนินงาน
-การรับนักศึกษา

สภาพปัจจุบัน/ปัญหา

-การเตรียมความพร้อมก่อน
เข้าศึกษา
3(ต่อ)

3.2 การส่งเสริม
และพัฒนา
นักศึกษา

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ
-

-

การให้คาปรึกษา/แนะแนว

-การให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์

3.3 ผลที่เกิดกับ
นักศึกษา

4. อาจารย์

4.1 การบริหาร
และพัฒนา
อาจารย์

-การพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษา/
การเสริมสร้างทักษะศตวรรษ
ที่ 21
-อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
-อัตราการสาเร็จการศึกษา
-ความพึงพอใจและผลการ
จัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา
-การรับและแต่งตั้งอาจารย์
ประจาหลักสูตร
-การบริหารอาจารย์
-การส่งเสริมและพัฒนา
อาจารย์

-

-

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง
1. อาจารย์ในสาขาฯ ร่วมกิจกรรม
การประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา
2. โครงการบริการวิชาการ
วิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ
3. โครงการบริการวิชาการคณะศิลป
ศาสตร์และวิทยาศาสตร์
เตรียมความพร้อมด้านวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษเพิ่มแก่
นักศึกษาใหม่
1. ตารางการให้เวลาการให้นักศึกษา
เข้าพบ
2. บันทึการให้คาปรึกษาของจารย์ที่
ปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปี
ตารางการให้เวลาการให้นักศึกษาเข้า
พบ
กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
และสร้างเสริมทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 กับทางคณะฯ

มีการรายงานครบทุกหัวข้อ
แต่ยังไม่พบแนวโน้ม ซึ่งการ
ที่จะเป็นแนวโน้มได้จะต้อง
ใช้ข้อมูลจานวน 3 ชุด
เปรียบเทียบดูแนวโน้ม

เพิ่มความเอาใจใส่กับนักศึกษาที่มีผล
การเรียนต่า สนับสนุนการสอนเพิ่ม

ผู้ประเมินพบระบบและ
กลไก และมีการดาเนินงาน
แต่ยังไม่พบในส่วนของการ
ประเมินกระบวนการ ซึ่งใน
การประเมินกระบวนการ
จะต้องประเมินทั้งระบบที่

รายงานกิจกรรมการพัฒนาของ
อาจารย์ในสาขาฯ

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

กันยายน – ตุลาคม

อาจารย์ทุกท่านในสาขาฯ

ธันวาคม
มกราคม
สิงหาคม

อาจารย์ทุกท่านในสาขาฯ

1 ปีการศึกษา

อาจารย์ทุกท่านในสาขาฯ

1 ปีการศึกษา
1 ปีการศึกษา

อาจารย์ทุกท่านในสาขาฯ

มกราคม

อ.นวลใจ

1 ปีการศึกษา

อาจารย์ทุกท่านในสาขาฯ

1 ปีการศึกษา
พฤษภาคม

อาจารย์ทุกท่านในสาขาฯ
อ.พงศกร

-

-

-

อาจารย์ทุกท่านในสาขาฯ
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องค์ประกอบ

4 (ต่อ)

ตัวบ่งชี้

4.2 คุณภาพ
อาจารย์

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
การดาเนินงาน

-ร้อยละอาจารย์ที่มีวุฒิ
ปริญญาเอก
-ร้อยละอาจารย์ที่มีตาแหน่ง
ทางวิชาการ
-ผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์
-จานวนบทความของอาจารย์
ประจาหลักสูตรที่ได้รับการ
อ้างอิง (ป.เอก)
-อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
-ความพึงพอใจของอาจารย์
ต่อการบริหารหลักสูตร
-การออกแบบหลักสูตรและ
สาระรายวิชาในหลักสูตร

สภาพปัจจุบัน/ปัญหา

-

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ
วางไว้ ไม่ใช่เพียงเป็นการ
ประเมินเพียงขั้นตอนของ
การดาเนินงาน
-

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

-

-

-

ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่
ตาแหน่งทางวิชาการ

-

-

1 ปีการศึกษา

อาจารย์ทุกท่านในสาขาฯ

-

-

-

-

คณะจัดกิจกรร/โครงการที่ส่งเสริมให้
อาจารย์เข้าสู่ตาแหน่งทางวิชาการ
รายงานผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มกราคม

อ.อนุรักษ์

1 ปีการศึกษา

อ.อรัญญา

-การปรับปรุงหลักสูตรให้
ทันสมัย
-การกาหนดผู้สอน

-

-การกากับกระบวนการเรียน
การสอน
-การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้า
อิสระ

-

-

-

ผู้ประเมินพบระบบและ
กลไก และมีการดาเนินงาน
แต่ยังไม่พบในส่วนของการ
ประเมินกระบวนการ ซึ่งใน
การประเมินกระบวนการ
จะต้องประเมินทั้งระบบที่
วางไว้ ไม่ใช่เพียงเป็นการ
ประเมินเพียงขั้นตอนของ

โครงการปรับปรุงหลักสูตร สาขา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
มีการประเมินกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน
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องค์ประกอบ

5 (ต่อ)

6. สิ่ง
สนับสนุนการ

ตัวบ่งชี้

ประเด็น
การดาเนินงาน

-การจัดการเรียนการสอนที่มี
การ ฝึกปฏิบัติระดับปริญญา
ตรี
-การช่วยเหลือ กากับ ติดตาม
ในการทาวิทยานิพนธ์และการ
ค้นคว้าอิสระและการตีพิมพ์
ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา
5.3 การประเมิน -การประเมินผลการเรียนรู้
ผู้เรียน
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
-การตรวจสอบการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของ
นักศึกษา
-การกากับการประเมินการ
จัดการเรียน การสอนและ
ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 มคอ.
6 และมคอ.7)
-การประเมินวิทยานิพนธ์และ
สารนิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา
5.4 ผลการ
ดาเนินงาน
หลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
6.1 สิ่งสนับสนุน - ระบบการดาเนินงานของ
การเรียนรู้
ภาควิชา/คณะ/สถาบัน โดยมี

สภาพปัจจุบัน/ปัญหา

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ
การดาเนินงาน

-

-

-

-

-

ผู้ประเมินพบระบบและ
กลไก และมีการดาเนินงาน
แต่ยังไม่พบในส่วนของการ
ประเมินกระบวนการ ซึ่งใน
การประเมินกระบวนการ
จะต้องประเมินทั้งระบบที่
วางไว้ ไม่ใช่เพียงเป็นการ
ประเมินเพียงขั้นตอนของ
การดาเนินงาน

-

-

-

-

-

-

-

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

1 ปีการศึกษา

อาจารย์ทุกท่านในสาขาฯ

-

-

ประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ
ประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา

1 ปีการศึกษา

อ.อนุรักษ์

1 ปีการศึกษา

อ.อนุรักษ์

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

1 ปีการศึกษา

อ.อรัญญา

-

-

-

1 ปีการศึกษา

อ.อนุรักษ์

-

-

การพัฒนาบทปฏิบัตืการในรายวิชา
การสอน
-

ประเมินผลการดาเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

-
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องค์ประกอบ
เรียนรู้

ตัวบ่งชี้

ประเด็น
การดาเนินงาน
ส่วนร่วมของอาจารย์ประจา
หลักสูตร เพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
-จานวนสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและ
เหมาะสมต่อการจัดการเรียน
การสอน
-กระบวนการปรับปรุงตามผล
การประเมินความพึงพอใจ
ของนักศึกษาและอาจารย์ต่อ
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

สภาพปัจจุบัน/ปัญหา

ข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการ

กิจกรรมโครงการเพื่อการดาเนินการ
พัฒนา/แก้ไข/ปรับปรุง

-

-

-

-

ระยะเวลาดาเนินการ

ผู้รับผิดชอบ

สารวจความต้องการสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน

มกราคม

อ.พงศกร

ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
และอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้

พฤษภาคม

อ.พงศกร

ลงชื่อ...............................................
ลงชื่อ...............................................
ลงชื่อ...............................................
(นายพงศกร ชาวเชียงตุง )
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยธัช จันทร์สมุด)
(นางสาวลาวัณย์ ดุลยชาติ)
หัวหน้าสาขาวิชา รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ วิจัย และประกันคุณภาพการศึกษา
รักษาราชการแทนคณบดี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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