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มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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หน้า
หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ
หมวดที่ 3 การเปลีย่ นแปลทีม่ ีผลกระทบต่อหลักสูตร
หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร
หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน
หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับคุณภาพหลักสูตรจากผูป้ ระเมินอิสระ
หมวดที่ 9 แผนการดาเนินการเพือ่ พัฒนาหลักสูตร
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มคอ. 7
รายงานผลการดาเนินการของหลักสูตร 11111บัณฑิต
ประจาปี การศึกษา 2556
คณะxxxxxxxxxxxxxx มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป
1. หลักสูตร
11111บัณฑิต
2. ระดับคุณวุฒิ
ปริญญาตรี
3. อาจารย์ผรู ้ บั ผิดชอบหลักสูตร
อาจารย์ ดร. .............................
ผศ. ดร. ..................................
ผศ. ดร. ...................................
4. วันทีร่ ายงาน
31 พฤษภาคม 2557
5. ปี การศึกษาทีร่ ายงาน
ปี การศึกษา 2556
6. สถานทีต่ ้ งั
คณะxxxxxxxxxxx มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หมวดที่ 2 ข้อมูลเชิงสถิติ
1. จานวนนิสิตชั้นปี ที่ 1 ทีร่ บั เข้าในปี การศึกษาทีร่ ายงาน
65 คน
2. จานวนนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาในปี ทีร่ ายงาน
2.1 จานวนนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาก่อนกาหนดเวลาของหลักสูตร 2.2 จานวนนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาตามกาหนดเวลาของหลักสูตร 60 คน
2.3 จานวนนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาหลังกาหนดเวลาของหลักสูตร 2.4 จานวนนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาในสาขาวิชาเอกต่างๆ (ระบุ)
สาขา/สาขาวิชา 222222222222222222222 จานวน 60 คน
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3 รายละเอียดเกีย่ วกับอัตราการสาเร็จการศึกษา
3.1 ร้อยละของนิสิตทีส่ าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
100%
(คานวณจากจานวนนิสติ ที่จบการศึกษาตาม ข้ อ 2.2 และจานวนนิสติ ทั้งหมดที่รับเข้ า
ในหลักสูตรของรุ่น
ข้ อสังเกตเกี่ยวกับปัจจัยหลักหรือสาเหตุท่มี ีผลกระทบอย่างเด่นชัดต่อการสาเร็จการศึกษาของ
นิสติ เช่น การเปลี่ยนสถานภาพของนิสติ จากกลุ่มประกาศนียบัตรเป็ นปริญญาบัตรหรือการย้ ายสาขาวิชา
ฯ
4 จานวนและร้อยละของนิสิตทีส่ อบผ่านตามแผนการศึกษาของหลักสูตรในแต่ละปี

ปี ที่

ปี การศึกษา (จานวนรับจริง)
2553

2554

2555

2556

2557

1

60

60

60

60

65

2

60

60

60

60

60

3

60

60

60

60

60

4

60

60

60

60

60

รวม

240

240

240

240

245

ตกค้ าง

-

-

-

-

-

ร้อยละของนิสิตทีส่ อบ
ผ่านตามแผนการศึกษา

100

100

100

100

-

5 อัตราการเปลีย่ นแปลงจานวนนิสิตในแต่ละปี การศึกษา
(สัดส่วนของนิสิตที่สอบผ่านตามแผนกาหนดการศึกษาและยังคงศึกษาต่อในหลักสูตรเปรียบเทียบ
กับจานวนนิสติ ทั้งหมดของรุ่นในปี ที่ผ่านมา)
นิสิตชั้นปี ที่ 1 ทีเ่ รียนต่อชั้นปี ที่ 2
100%
นิสิตชั้นปี ที่ 2 ทีเ่ รียนต่อชั้นปี ที่ 3
100%
นิสิตชั้นปี ที่ 3 ทีเ่ รียนต่อชั้นปี ที่ 4
100%
6 ปัจจัย/สาเหตุที่มีผลกระทบต่อจานวนนิสิตตามแผนการศึกษา
นิสติ ย้ ายไปเรียนสถาบันอื่น ขอย้ ายวิชาเอก หรือขอย้ ายคณะ
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7 ภาวการณ์ได้งานทาของบัณฑิตภายในระยะ 1 ปี หลังสาเร็จการศึกษา
วันที่สารวจ วันซ้ อมรับปริญญาบัตร ประจาปี การศึกษา 2556
จานวนแบบสอบถามี่ส่ง 60 จานวนแบบสอบถามที่ตอบกลับ 50
ร้ อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 83.33
การกระจายภาวการณ์ได้งานทาเทียบกับจานวนผูต้ อบแบบสอบถาม
การได้งานทา
จานวน
ร้ อยละ

ได้งานทาแล้ว
ตรงสาขาที่เรียน ไม่ตรงสาขาที่เรียน
40
5
80
10

ไม่ประสงค์จะทางาน
ยังไม่ได้งานทา
ศึกษาต่อ สาเหตุอื่น
5
0
0
10
0
0

8 การวิเคราะห์ผลทีไ่ ด้
(วิเคราะห์ผลการเปลี่ยนแปลงหรือแนวโน้ มของการได้ งานทา โดยใช้ ข้อมูลภาวะตลาดแรงงาน
ภาวะเศรษฐกิจ และเปรียบเทียบกับข้ อมูลที่ผ่านมาและสถาบันอื่นที่เปิ ดสอนสาขา/สาขาวิชาเดียวกันเพื่อ
เป็ นข้ อมูลในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร
ภาวการณ์ได้ งานทาอยู่ในระดังที่พึงพอใจ อย่างไรก็ตามต้ องสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้ บัณฑิต
พร้ อมกับนามาวิเคราะห์ผลร่วมกัน เพื่อใช้ ในการปรับปรุงหลักสูตร
หมวดที่ 3 การเปลีย่ นแปลงทีม่ ีผลกระทบต่อหลักสูตร
1. การเปลีย่ นแปลงภายในสถาบัน (ถ้ามี) ทีม่ ีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี ทีผ่ ่านมา
ไม่มี
2. การเปลีย่ นแปลงภายนอกสถาบัน (ถ้ามี) ที่มีผลกระทบต่อหลักสูตรในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา
มีสถาบันทั้งภาครัฐและเอกชนเปิ ดหลักสูตรนี้ ทาให้ เกิดการแข่งขันสูง และอาจมีผลกระทบต่อ
จานวนรับและจบของนิสติ ในอนาคต
หมวดที่ 4 ข้อมูลสรุปรายวิชาของหลักสูตร
1. สรุปผลรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในภาคการศึกษา/ปี การศึกษา
(ระบุรายวิชาที่เปิ ดสอนทั้งหมดพร้ อมจานวนนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียน จานวนนิสติ ที่สอบผ่านแต่ละ
รายวิชาและการกระจายของระดับคะแนน
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รายวิชา

ภาค/ปี
การศึกษา

การกระจายของระดับคะแนน
A B+ B C+ C D+ D

AAAAAA

1/2553

10 15 15 10 10

CCCCCC

1/2554

3

GGGGGG

2/2556

11 16 12 8

8

5

11 27 2

8

1

5

E

3

S

จานวนนิสติ ที่ จานวนนิสติ
ลงทะเบียน
ที่สอบผ่าน
U เรียน
60

60

60

60

60

60

2. การวิเคราะห์รายวิชาทีม่ ีผลการเรียนไม่ปกติ
(ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการแจกแจงระดับคะแนนไม่ปกติ เช่น นิสติ ได้ ระดับคะแนนสูงมาก
หรือต่าเกินไป หรือต่างไปจากเกณฑ์มาตรฐานการให้ ระดับคะแนนในแต่ละรายวิชา หรือนิสติ สอบตกมาก
เกินไป การสอนไม่ตรงกับเนื้อหาที่กาหนดของรายวิชา เป็ นต้ น นอกจากนี้ให้ ระบุวิธกี ารตรวจสอบสาเหตุ
ความผิดปกติ เหตุผลที่ทาให้ เกิดความไม่ปกติจากข้ อกาหนดหรือเกณฑ์ท่ตี ้ังไว้ และมาตรการแก้ ไขที่ได้
ดาเนินการไปแล้ ว หากจาเป็ นให้ แนบข้ อสรุปการประเมินและแนวทางการแก้ ไข ที่ได้ ดาเนินการมา แล้ ว
ด้ วย
รายวิชา CCCCCC มีนิสิตได้ เกรด E จานวน 3 คน
การดาเนินการตรวจสอบ
ตรวจสอบข้ อสอบ คาถาม เฉลย การตรวจ ผลคะแนน ปรึกษากับอาจารยี่ปรึกษาของนิสติ
เหตุผลที่ทาให้ เกิดความไม่ปกติจากข้ อกาหนดหรือเกณฑ์ท่ตี ้งั ไว้
นิสติ ไม่มีเข้ าใจในเนื้อหารายวิชาอย่างถ่องแท้
มาตรการแก้ ไขที่ได้ ดาเนินการไปแล้ ว
จัดติวสาหรับนิสติ ที่เป็ นกลุ่มเสี่ยง
3. การเปิ ดรายวิชาในภาคหรือปี การศึกษา
3.1 รายวิชาทีไ่ ม่ได้เปิ ดสอนตามแผนการศึกษา และเหตุผลทีไ่ ม่ได้เปิ ดสอน
(ให้ ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่ไม่ได้ เปิ ดสอนตามแผนการศึกษา พร้ อมทั้งอธิบายเหตุผลที่ไม่ได้ เปิ ดสอน
และมาตรการทดแทนที่ได้ ดาเนินการ (ถ้ ามี) เช่น เป็ นรายวิชาแกนที่ต้องเปิ ดตามแผนการศึกษาแต่ขาดผู้สอน
หรือจานวนนิสติ ที่ลงทะเบียนเรียนน้ อยเกินไป และได้ ดาเนินการปรับแผนการเปิ ดรายวิชาเพื่อเป็ นการ
ประกันว่า นิสติ สามารถลงทะเบียนเรียนตามแผนการศึกษาได้ ในภาคการศึกษาต่อไป
ไม่มี
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3.2 วิธีแก้ไขกรณีที่มีการสอนเนื้ อหาในรายวิชาไม่ครบถ้วน
(ให้ ระบุรหัสและชื่อรายวิชา สาระหรือหัวข้ อที่ขาด สาเหตุท่ไี ม่ได้ สอนสาระหรือหัวข้ อดังกล่าว
พร้ อมวิธแี ก้ ไข (ถ้ ามี) เช่น สาระที่ขาดและจาเป็ นต้ องสอนเพื่อใช้ เป็ นพื้นฐานของรายวิชาอื่นได้ เพิ่มหัวข้ อ
หรือสาระที่ขาดในรายวิชาที่สงู ขึ้น
ทุกรายวิชามีการสอนครบถ้ วน
หมวดที่ 5 การบริหารหลักสูตร
1. การบริหารหลักสูตร
(ให้ ระบุปัญหาในการบริหารหลักสูตร ผลกระทบของปัญหาต่อสัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร แนวทางการป้ องกันและแก้ ไขปัญหาในอนาคต)
ปัญหาในการบริหาร

การประเมินผลการเรียนไม่
ทันเวลา

ผลกระทบของปัญหาต่อ
สัมฤทธิผลตามวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตร
ส่งเกรดล่าช้ า เกิดผลกระทบต่อ
นิสติ ที่ต้องการผลการเรียนรวม
เพื่อนาไปใช้ ขอทุน หรือ
ดาเนินการอื่นๆ

แนวทางการป้ องกันและแก้ ไข
ปัญหา
ทากาหนดตารางเวลาในการ
ปฏิบัติ ทาความเข้ าใจกับอาจารย์
และติดตามผลการประเมินและ
เกรดก่อนกาหนดวันส่งจริง

หมวดที่ 6 สรุปการประเมินหลักสูตร
1. การประเมินจากผูท้ ีก่ าลังจะสาเร็จการศึกษา (รายงานตามปี ที่สารวจ)
วันทีส่ ารวจ 15 ธันวาคม 2556 (ให้ แนบผลการสารวจมาประกอบด้ วย)
1.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมิน
สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ wifi ไม่เพียงพอ

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
จัดทาแผนในการปรับปรุง และงบสนับสนุน

1.2 ข้อเสนอการเปลีย่ นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 1.1
ไม่มี
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2. การประเมินจากผูม้ ีส่วนเกีย่ วข้อง
(อธิบายกระบวนการประเมิน โดยประเมินจากผู้ใช้ บัณฑิต หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องและจากภายนอก)
2.1 ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมิน และข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
ผลการประเมินจากผู้ใช้ บัณฑิต
ข้อวิพากษ์ทีส่ าคัญจากผลการประเมิน
ความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอยู่ใน
ระดับปานกลาง

ข้อคิดเห็นของคณาจารย์ต่อผลการประเมิน
เน้ นการเรียนการสอน การค้ นคว้ า และเอกสารประกอบการ
สอน ให้ เป็ นภาษาอังกฤษมาขึ้น

2.2 ข้อเสนอการเปลีย่ นแปลงในหลักสูตรจากผลการประเมินข้อ 2.1 (ถ้ามี)
รายวิชาภาษาอังกฤษ ควรเน้ นการพูดมากขึ้น
3. การประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯ
ผลการดาเนินการบรรลุตามเป้ าหมายตัวบ่งชี้ท่มี ีการดาเนินงานตามข้ อ 1-5 และเกินร้ อยละ 80
ของตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงานที่ระบุไว้ ดังนี้
ตัวบ่งชี้ผลการดาเนินงาน
1. มีการจัดทารายละเอียดตามแบบ มคอ. 2
ที่สอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ
หรือมาตรฐานคุณวุฒิสาขา/สาขาวิชา (ถ้ ามี)
2. อาจารย์ประจามีสว่ นร่วมในการวางแผน
ติดตามและทบทวน การดาเนินงานหลักสูตร
3. มีการจัดทารายละเอียดของรายวิชา และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ า
มี) ตามแบบ มคอ. 3 และ มคอ. 4 ก่อนการ
เปิ ดสอนให้ ครบทุกรายวิชา
4. มีการจัดทาผลการดาเนินงานของรายวิชา
และรายงานผลการดาเนินการของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ ามี) ตามแบบ
มคอ. 5 และ มคอ. 6 ภายใน 30 วัน หลัง
สิ้นสุดภาคการศึกษาที่เปิ ดสอนให้ ครบทุก
รายวิชา
5. มีการจัดทารายงานผลการดาเนินการของ
หลักสูตรตามแบบ มคอ. 7 ภายใน 60 วัน
หลังสิ้นสุดปี การศึกษา
6. มีการพัฒนาปรับปรุงการจัดการเรียนการ
สอน กลยุทธ์การสอน หรือการประเมินผลการ
เรียนรู้ท่กี าหนดใน มคอ.3 และ มคอ. 4 (ถ้ า
มี) อย่างน้ อยร้ อยละ 25

ผลการดาเนินงาน
มี

คาอธิบายหรือหลักฐานอ้ างอิง
เอกสารหมายเลข
เอกสาร มคอ. 2

มี

เอกสาร มคอ. 2

มี

เอกสาร มคอ. 3 และ มคอ. 4

มี

เอกสาร มคอ. 5 และ มคอ. 6

มี

เอกสาร มคอ. 7

มี

เอกสารหมายเลข
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7. มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ของนิสติ ตาม
มาตรฐานตามผลการเรียนรู้ท่กี าหนดใน มคอ.
3 และ มคอ. 4 อย่างน้ อยร้ อยละ 25 ของ
รายวิชาที่เปิ ดสอนในแต่ละปี การศึกษา
8. อาจารย์ใหม่ (ถ้ ามี) ได้ รับการปฐมนิเทศน์
หรือแนะนาด้ านการจัดการเรียนการสอน
9. อาจารย์ประจาทุกคนได้ รับการพัฒนา
วิชาการ และ/หรือวิชาชีพ อย่างน้ อยปี ละ 1
ครั้ง
10. จานวนบุคลากรสนับสนุนการเรียนการ
สอน (ถ้ ามี) ได้ รับการพัฒนาวิชาการ และ/
หรือวิชาชีพ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50
11. ระดับความพึงพอใจของนิสติ ปี สุดท้ าย/
บัณฑิตใหม่ท่มี ตี ่อคุณภาพหลักสูตร เฉลี่ยไม่
น้ อยกว่า 3.5 จากคะแนนเต็ม 5.0
12. ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ บณ
ั ฑิตที่มี
ต่อบัณฑิตใหม่ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.5 จาก
คะแนนเต็ม 5.0

มี

เอกสารหมายเลข

มี

เอกสารหมายเลข

มี

เอกสารหมายเลข

มี

เอกสารหมายเลข

มี

เอกสารหมายเลข

มี

เอกสารหมายเลข

หมวดที่ 7 คุณภาพของการสอน
1. การประเมินรายวิชาทีเ่ ปิ ดสอนในปี ทีร่ ายงาน
1.1 รายวิชาทีม่ ีการประเมินคุณภาพการสอน และแผนการปรับปรุงจากผลการประเมิน
(ระบุรหัสและชื่อรายวิชาที่มีการประเมินคุณภาพการสอนพร้ อมวิธกี ารประเมิน เช่น ประเมินโดย
นิสติ เป็ นต้ น และแผนปฏิบัติการที่ได้ ดาเนินการไปแล้ ว)
รหัสและชื่อ
รายวิชา
AAAAA

ประเมินโดย
นิสิต


อื่นๆ
คณะกรรมการ
รายวิชา

แผนการปรับปรุงจากผลการ
ประเมิน
ควรกาหนดวัตถุประสงค์ให้
ชัดเจน

การดาเนินการ
มี


ไม่มี

BBBBBB
1.2 ผลการประเมินคุณภาพการสอนโดยรวม
การประเมินคุณภาพการสอนโดยรวมอยู่ในเกรฑ์ดี นิสิตมีความพึงพอใจ
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2. ประสิทธิผลของกลยุทธ์การสอน
(ระบุข้อคิดเห็นต่อแผนการสอน กลยุทธ์และวิธกี ารสอนที่ใช้ ในรายวิชาเพื่อพัฒนาสาระการเรียนรู้
ต่างๆ ที่กาหนดในรายวิชา ให้ ดูรายละเอียดของหลักสูตร (มคอ.2) หมวด 8 กระบวนการประเมินและ
ปรับปรุงหลักสูตรประกอบ อย่างไรก็ตามไม่ได้ เป็ นการประเมินผู้สอน แต่เป็ นการประเมินภาพรวมของการ
สอนจากข้ อคิดเห็นของนิสิตเพื่อนาผลมาปรับกลยุทธ์และวิธกี ารสอนต่อไป)
กลยุทธ์การสอน ที่เปิ ดโอกาสให้ นักศึกษาได้ นาเสนองานที่เกิดจากการค้ นคว้ าในหัวข้ อที่เกี่ยวข้ อง
กับเนื้อหาวิชา ทั้งรายบุคคลและรายกลุ่ม รวมถึงการให้ คะแนน ประเมินผลที่เหมาะสม ทาให้ นักศึกษาที
ทักษะในการสื่อสารและใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ มากขึ้น แต่ยังมีเวลาในการนาเสนอน้ อย อาจทาให้ ไม่
ครอบคลุมเนื้อหา อาจขยายเวลา หรือจัดให้
2.1 สรุปข้อคิดเห็นของผูส้ อน และข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งต่างๆ
(สรุปข้ อเสนอแนะของผู้สอน และความเห็นจากบุคคลภายนอกต่อสัมฤทธิผลของการสอนและ
มาตรฐานผลการเรียนรู้แต่ละด้ าน ให้ ระบุปัญหาที่พบพร้ อมทั้งข้ อเสนอแนะในการแก้ ไขปัญหาหรืออุปสรรคให้ ดีข้ นึ )
ตัวอย่างตามตารางด้ านล่าง
2.2 แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
(แผนดาเนินการในการตอบสนองต่อข้ อเสนอแนะ เช่น การฝึ กอบรมหรือการให้ คาแนะนา หรือ
การแก้ ปัญหาวิธกี ารอื่นให้ ผ้ ูสอน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนแผนกาหนดการศึกษา ควรระบุรายวิชาที่ได้ แก้ ไข
หรือปรับเปลี่ยน)
ตัวอย่างตามตารางด้ านล่าง
สรุปข้ อคิดเห็นของผู้สอนและข้ อมูลย้ อนกลับจากแหล่งต่างๆ
2.1 สรุปข้อคิดเห็นของผูส้ อน และข้อมูลป้อนกลับจาก 2.2 แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง
แหล่งต่างๆ
ผู้สอนส่วนใหญ่ มีปัญหาในการประเมินทักษะด้ าน
เพื่ อ ให้ รายวิ ช าที่ ต้ อ งมี ก ารน าเสนอรายงาน
คุณธรรม จริยธรรม เป็ นรายบุคคล และให้ เพิ่มกรณีศึกษา บ่อยครั้ง ไว้ ในคาบสุดท้ าย ที่ไม่มีวิชาเรียนต่อ เพื่อให้
ในสภาวะการณ์ จ ริ ง เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษามี ทัก ษะในการคิ ด เกิดความยืดหยุ่นในการนาเสนอ
วิเคราะห์
1 คุณธรรม จริยธรรม
มีการเชิญวิทยากรจากภายนอก ที่ได้ มีประสบการณ์
การประเมินคุณธรรม จริ ยธรรม ควรสอดแทรกใน
วิชาให้ เห็นถึงผลกระทบจากการทาผิดคุณธรรม โดยยก ในการได้ รั บ ผลกระทบจากการขาดจริ ย ธรรมใน
วิชาชีพมาให้ ความรู้
ตัวอย่างกรณีศึกษาและให้ มีการแสดงความเห็นกลุ่มย่อย
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2 ความรู ้
ควรมี ก ารทดสอบความรู้ เป็ นระยะไม่ ใช่ เ พี ย งการ จั ด ใ ห้ มี ข้ อ ก า ห น ด ใ น ก า ร วั ด ผ ล ค ว า ม รู้
สอบกลางภาคและปลายภาค และเพิ่มการทดสอบแบบอื่น นอกเหนือจากการสอบที่หลากหลาย ในทุกวิชา
เช่น จากการฝึ กทางานเป็ นกลุ่มที่มอบหมาย
3 ทักษะทางปัญญา
เตรี ยมแผนฝึ กให้ นั กศึ กษาได้ ค้น คว้ า ด้ วยตนเอง
ควรมีก ารให้ นั ก ศึ ก ษา ศึ ก ษาบางหั ว ข้ อ งวิ ช าเรี ย น
มากขึ้น
และมาสอนเพื่อนๆ ในห้ อง
4 ทักษะด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ
ควรมีการสลับตาแหน่ งหัวหน้ ากลุ่มในการนาเสนอ มี ก ารวางแผนให้ นั ก ศึ ก ษาส่ งรายชื่ อ ที่มีก ารสลั บ
งาน เพื่อความเท่าเทียมในความรับผิดชอบในงาน
ตาแหน่ ง หน้ า ที่ใ นกลุ่ ม และรายงานผลการประชุ ม
ทางานกลุ่มอย่างสม่าเสมอ
5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ควรเพิ่มโจทย์ท่มี ีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขมากขึ้น และ
หาโจทย์ท่มี ีการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเตรียมไว้ สาหรับ
ใช้ การส่งงานผ่าน E-Mail
การสอนครั้งต่อไป
3. การปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่
การปฐมนิเทศเพื่อชี้แจงหลักสูตร มี  ไม่มี 
(หากมีการปฐมนิเทศให้ ระบุจานวนอาจารย์ใหม่ จานวนอาจารย์ท่เี ข้ าร่วมปฐมนิเทศ)
จานวน 2 คน
3.1 สรุปสาระสาคัญในการดาเนินการ
ฝ่ ายวิชาการ และกิจการนักศึกษาดาเนินการอบรมทุกปี โดยจัดให้ มีการสัมมนา เรียนรู้หลักการ
สอน วิธกี ารสอน การประเมินผล รวมถึงแนวทางการให้ คาปรึกษาแก่นักศึกษา ทั้งด้ านวิชาการและกิจกรรม
3.2 สรุปการประเมินจากอาจารย์ท่เี ข้ าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ
อาจารย์มีความพอใจที่ มหาวิทยาลัยมีการจัดสัมมนาอาจารย์ใหม่
3.3 หากไม่มีการจัดปฐมนิเทศ ให้ แสดงเหตุผลที่ไม่ได้ ดาเนินการ
4. กิจกรรมการพัฒนาวิชาชีพของอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุ น
4.1 กิจกรรมที่จัดหรือเข้ าร่ วม
(ให้ ระบุกจิ กรรมที่สถาบันฯจัดหรือหน่วยอื่นที่ไม่ใช่สถาบันฯจัด จานวนอาจารย์ และบุคลากรสาย
สนับสนุนที่เข้ าร่วมแต่ละกิจกรรม
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กิจกรรม
การอบรมการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
การอบรมพัฒนาทักษะการทางานวิจัย
การศึกษาดูงาน............

จานวนผู้เข้ าร่วม
อาจารย์
บุคลากรสายสนับสนุน
5
10
20
5

4.2 สรุปข้ อคิดเห็น และประโยชน์ท่ผี ้ ูเข้ าร่วมกิจกรรมได้ รับ (สรุปจากผลการประเมินของผู้เข้ าร่วม
กิจกรรม)
ผู้เข้ าร่วมการศึกษาดูงานมีความพอใจมาก ในการที่คณะฯ ได้ จัดให้ มีกจิ กรรมสนับสนุนการพัฒนา
ขีดความสามารถของบุคลากร
หมวดที่ 8 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับคุณภาพหลักสูตรจากผูป้ ระเมินอิสระ
1. ข้อคิดเห็นหรือสาระทีไ่ ด้รบั การเสนอแนะจากผูป้ ระเมิน และความเห็นของหลักสูตร/ผูร้ บั ผิดชอบ
หลักสูตรต่อข้อคิดเห็นหรือสาระทีไ่ ด้รบั การเสนอแนะ
ข้อคิดเห็นหรือสาระทีไ่ ด้รบั การเสนอแนะจากผู ้
ประเมิน

ความเห็นของผูร้ บั ผิดชอบหลักสูตรต่อ
ข้อคิดเห็นหรือสาระทีไ่ ด้รบั การเสนอแนะ

ผู้ประเมินมีความเห็นว่า
ควรมีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะด้ านอื่นๆ เช่นระบบ
คุณภาพ (ISO) ให้ แก่ท้งั นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ประธานหลักสูตร และคณะกรรมการคณะ
เห็นด้ วยในข้ อเสนอแนะจากผู้ประเมิน
ภายนอก

2. การนาไปดาเนินการเพือ่ การวางแผนหรือปรับหลักสูตร

2. การนาไปดาเนินการเพือ่ การวางแผนหรือปรับปรุงหลักสูตร
คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร ดาเนินการจัดแผนการทากิจกรรม/ฝึ กอบรม และงบประมาณใน
การจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยทากิจกรรมเสริม ในลักษณะการเชิญวิทยากร ที่มีประสบการณ์เรื่อง ISO
มาเป็ นวิทยากรบรรยายให้ กับศิษย์ปัจจุบัน/ศิษย์เก่าที่สนใจ
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หมวดที่ 9 แผนการดาเนินการเพือ่ พัฒนาหลักสูตร
1. ความก้าวหน้าของการดาเนินงานตามแผนทีเ่ สนอในรายงานของปี ทีผ่ ่านมา
(ระบุแผนการดาเนินการแต่ละแผน กาหนดเวลาที่แล้ วเสร็จ ผู้รับผิดชอบ ความสาเร็จของแผน
และเหตุผลที่ไม่สามารถดาเนินการได้ สาเร็จ)
แผนดาเนินการ
1.1 จัดอบรมความรู้พ้ ืนฐาน
1.2 จัดค่ายพัฒนาและถ่ายทอดความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์
เหตุผลทีไ่ ม่สามารถดาเนินการให้สาเร็จ
-

วันสิ้ นสุดการ
ผูร้ บั ผิดชอบ
ความสาเร็จของ
ดาเนินการตามแผน
แผน
ภายใน ธันวาคม อาจารย์............ สาเร็จ
2556
ภายใน มกราคม อาจารย์............ สาเร็จ
2557

2. ข้อเสนอในการพัฒนาหลักสูตร
2.1 ข้ อเสนอในการปรับโครงสร้ างหลักสูตร จานวนหน่วยกิต รายวิชาแกน รายวิชาเลือกฯ
ควรเพิ่มรายวิชาเลือกในชั้นปี ที่ 3 และ 4 โดยพิจารณาจากรายวิชาที่ให้ ประสบการณ์ตรงแก่นิสติ ที่
จะนาไปใช้ ในการประกอบอาชีพ
2.2 ข้ อเสนอในการเปลี่ยนแปลงรายวิชา (การเปลี่ยนแปลง เพิ่มหรือลดเนื้อหาในรายวิชา การ
เปลี่ยนแปลงวิธกี ารสอนและการประเมินสัมฤทธิผลรายวิชาฯ)
ควรเพิ่มชั่วโมงฝึ กปฏิบัติการ
2.3 กิจกรรมการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน
พัฒนาเทคนิกการสอน การวัดผลให้ อาจารย์
อบรมบุคลากรสายสนับสนุนในการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
อบรมการใช้ ภาษาอังกฤษ ให้ กบั อาจารย์/บุคลากรสายสนับสนุน
3. แผนปฏิบตั ิการใหม่สาหรับปี 2558
(ระบุแผนปฏิบัติการแต่ละแผน วันที่คาดว่าจะสิ้นสุดแผน และผู้รับผิดชอบ)
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แผนปฏิบตั ิการ
แผนปรับปรุงเนื้อหารายวิชาชีพและ
ภาษาต่างประเทศ
แผนการติดตามผลงานนักศึกษาในการฝึ ก
ประสบการณ์วิชาชีพ
โครงการจัดทาคลังข้ อสอบ
......................................

วันทีค่ าดว่าจะ
สิ้ นสุดแผน
30 เมษายน 2558

ผูร้ บั ผิดชอบ
อาจารย์..........

30 เมษายน 2558

อาจารย์..........

30 เมษายน 2558
30 เมษายน 2558

อาจารย์..........
อาจารย์..........

อาจารย์ผ้ ูรับผิดชอบหลักสูตร : ........................................................................................
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................
ประธานหลักสูตร : ........................................................................................................
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................
เห็นชอบโดย : ......................................................................................(หัวหน้ าภาควิชา)
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................
เห็นชอบโดย : .................................................................................................(คณบดี)
ลายเซ็น : ............................................................ วันที่รายงาน : ..................................
เอกสารประกอบรายงาน
1. สาเนารายงานรายวิชาทุกวิชา
2. วิธกี ารให้ คะแนนตามกาหนดเกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ ในการประเมิน
3. ข้ อสรุปผลการประเมินของบัณฑิตที่จบการศึกษาในปี ที่ประเมิน
4. ข้ อสรุปผลการประเมินจากบุคคลภายนอก
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