
 
 

แผนพฒันาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559) 

 

...(ชื่อหลักสูตร)... 

...(ชื่อส่วนงาน)... 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร 

 
ผ่านความเห็นชอบจาก...(ชื่อคณะกรรมการที่พิจารณา)... 

ในการประชมุ ครั้งที่...... เมื่อวันที ่... เดอืน .......... พ.ศ. 2560 
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ค าน า 
 

 ...(ชื่อหลักสูตร...ส่วนงาน)...ด าเนินการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจ าปีการศึกษา 2559 และรับการประเมิน
คุณภาพหลักสูตร เมื่อวันที่......เดือน..............พ.ศ. 2560 และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ตามที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งนั้น  ...(ชื่อหลักสูตร)...ได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement 
Plan) ประจ าปีการศึกษา 2560 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559) ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจาก..(ชื่อ
คณะกรรมการที่พิจารณา)... ในการประชุม ครั้งที ่... เมื่อวันที่......เดือน............ พ.ศ. 2560 
 

แผนพัฒนาคุณภาพฯ ฉบับนี้ จัดท าขึ้นตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินฯ และตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน โดยระบุ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ช่วงเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบในแต่ละกิจกรรม
อย่างชัดเจน เพ่ือสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป 

 
 
 
 ......................................................... 
 (.........................................................) 
 ต าแหน่ง ......................................... 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
 

ค าน า 2 
   
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2559 ...(ชื่อหลักสูตร)...  4 
   
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2560 ...(ชื่อหลักสูตร)... ….. 

ข้อเสนอแนะ ….. 
ตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน ….. 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสตูร ประจ าปีการศึกษา 2559...(ชื่อหลักสูตร)... 
 

วัน เดือน ปี และสถานที่ในการตรวจประเมิน 
วันที่..... เดือน....................... พ.ศ. 2560    ณ ..................................  

 
รอบปีการประเมิน 

ปีการศึกษา 2559 (1 สิงหาคม 2559 ถึง 31 กรกฎาคม 2560) 

 
รายชื่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง สังกัด 
1  ประธานกรรมการ  
2  กรรมการ  
3  กรรมการ  
4  กรรมการ  
5  เลขานุการ  
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บทสรุปส าหรับผู้บริหารจากผลการประเมิน 
 

สรุปข้อมูลพื้นฐาน 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

สรุปผลประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ 

องค์ประกอบคุณภาพ จ านวนตัวบ่งช้ี 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

คะแนนเฉลี่ย ระดับ คะแนนเฉลี่ย ระดับ 
1. การก ากับมาตรฐาน 1 ผ่าน/ไม่ผ่าน  ผ่าน/ไม่ผ่าน  
2. บัณฑิต 2     
3. นิสิต 3     
4. อาจารย์ 3     
5. หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน 4     
6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 1     

รวม 14     
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและโอกาสในการพัฒนา 
จุดเด่น/แนวทางเสริมจุดเด่น 
............................................................................................................................. ...........................................................................................................................

............................................................................................................................. .........................................................................................................................................  
โอกาสในการพัฒนา 
............................................................................................................................. ...........................................................................................................................

............................................................................................................................. .........................................................................................................................................  
 

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
.................................................................................................................... ............................................................................................................................. .......

............................................................................................................................ ............................................................................................................................. .............

...................................................................................................................... ............................................................................................................................. ................... 
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ตัวบ่งชี้ที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน  

ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย 
ผลการประเมินตนเอง ผลการประเมินของคณะกรรมการ 

ผลการด าเนินงาน คะแนน ผลการด าเนินงาน คะแนน 
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ...(ชื่อหลักสูตร)... ประจ าปีการศึกษา 2558 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2557) 

ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
แนวทางเสริมจุดเด่น     
     
     
     
     
โอกาสในการพัฒนา     
     
     
     
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ     
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ...(ชื่อหลักสูตร)... ประจ าปีการศึกษา 2560 
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2559) 

ตัวบ่งช้ีที่คะแนนผลการประเมินต่ ากว่า 3.00 คะแนน 

 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ระยะเวลา งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 



ตัวบ่งช้ี CAR

1.หลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิต ควรพัฒนา 2.1  คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 0 การผลักดันให้มีการประเมินคุณภาพบัณฑิตโดยผู้ใช้บัณฑิต
การด าเนินงานในตัวบ่งช้ี 7 ตัวบ่งช้ี อุดมศึกษาแห่งชาติ

3.2  การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา 1 การควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาฯ
เกณฑ์ท่ี 1 ระบบและกลไก - ไม่ชัด
 - เขียนผลการด าเนินงานการควบคุมดูแลการให้ค าปรึกษาของหลักสูตรให้ชัดเจน
โดยอธิบายแสดงให้เห็นว่าหลักสูตรมีการจัดให้มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา 
การพัฒนาศักยภาพฯ
 - ควรมีการวิเคราะห์ว่าทักษะอะไรท่ีจะต้องเสริมให้นิสิตโดยพิจารณาจากความ
ต้องการของนายจ้าง/ผู้ใช้บัณฑิต ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบัน 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 2  - เขียนอธิบายผลการด าเนินงานให้ชัดเจน และเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง
เพ่ือให้แสดงเห็นถึงแนวโน้มท่ีชัดเจน ดังน้ันข้อมูลท่ีน ามาแสดงต้องถูกต้องและครบ
ถ้วนสอดคล้องกับผลการด าเนินงาน

4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1. น าระบบบริหารอาจารย์ท่ีก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ และประเมินกระบวนการ

ในการด าเนินงาน แล้วน าผลการประเมินมาจัดการต่อในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา

ซ่ึงจะแสดงให้เห็นความชัดเจนของการเตรียมความพร้อมในรอบปีการศึกษา2560

2. จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรให้ชัดเจน เพ่ือให้หลักสูตรมีอาจารย์ท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง และมีความ

ข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการด าเนินงานของหลักสูตรจากผลการประเมิน ปีการศึกษา 2559

หลักสูตร
ตัวบ่งช้ีท่ีต้องพัฒนา

แนวทางการพัฒนา



เข้มแข็งในวิชาการของหลักสูตร

ตัวบ่งช้ี CAR

5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร  - น าผลการประเมินกระบวนการจัดสาระรายวิชาการเรียนการสอนในหลักสูตร
ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาสาระของรายวิชาในหลักสูตร

5.3  การประเมินผู้เรียน  - น าผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรไปใช้ในการปรับ
ปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้  1. เขียนผลการด าเนินงานโดยอธิบายให้เห็นระบบและกลไกอย่างชัดเจนโดยเฉพาะ
อย่างย่ิง ระบบและกลไกท่ีหลักสูตรใช้ 
2. หลักสูตรควรมีการให้นิสิตประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
3. หลักสูตรควรเขียนเพ่ิมเติมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมศักยภาพ
ของนิสิตในหลักสูตรโดยตรง

หลักสูตร
ตัวบ่งช้ีท่ีต้องพัฒนา

แนวทางการพัฒนา



ตัวบ่งช้ี CAR

2. หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต ควรพัฒนาการ 3.1   การรับนักศึกษา เกณฑ์ท่ี 1 ระบบและกลไก - ไม่ชัด
ด าเนินงาน 7 ตัวบ่งช้ี  - เขียนผลการด าเนินงานให้เห็นระบบการรับเข้าของมหาวิทยาลัย และเขียนเพ่ิม

ระบบการรับเข้าของหลักสูตร เช่น มีการใช้การสัมภาษณ์ของอาจารย์ในหลักสูตร
 เกณฑ์ท่ี 2    * * การน าระบบและกลไกไปปฏิบัติ - ไม่ชัด
 - เขียนอธิบายถึงผลของการด าเนินงานตามระบบการรับเข้าของมหาวิทยาลัย
ในปีการศึกษา 2559 ให้ชัดเจนว่าท าให้ได้นิสิตมาเท่าไหร่
การเตรียมความพร้อม
 - เขียนผลการเตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับท่ีมีการวิเคราะห์ไว้ใน มคอ.2
 และให้แสดงผลการด าเนินงานให้ชัดเจนว่า หลักสูตรมีกิจกรรม/โครงการเตรียม
ให้นิสิตพร้อมส าหรับการเรียนตามหลักสูตร

3.3   ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา  - เขียนอธิบายผลการด าเนินงานให้ชัดเจน และเปรียบเทียบข้อมูล 3 ปีย้อนหลัง
เพ่ือให้แสดงเห็นถึงแนวโน้มท่ีชัดเจน ดังน้ันข้อมูลท่ีน ามาแสดงต้องถูกต้องและครบ
ถ้วนสอดคล้องกับผลการด าเนินงาน

4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 1. น าระบบบริหารอาจารย์ท่ีก าหนดไว้ไปสู่การปฏิบัติ และประเมินกระบวนการ
ในการด าเนินงาน แล้วน าผลการประเมินมาจัดการต่อในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา
ซ่ึงจะแสดงให้เห็นความชัดเจนของการเตรียมความพร้อมในรอบปีการศึกษา2560

2. จัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ของหลักสูตรให้ชัดเจน เพ่ือให้หลักสูตรมีอาจารย์ท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง และมีความ
เข้มแข็งในวิชาการของหลักสูตร

หลักสูตร
ตัวบ่งช้ีท่ีต้องพัฒนา

แนวทางการพัฒนา



ตัวบ่งช้ี CAR

4.3   ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 2  - ส่งเสริมให้อาจารย์ท าผลงานวิชาการ

5.2   การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการ 2  - น าผลการประเมินกระบวนการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรไปใช้ในการปรับ
เรียนการสอน ปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอน

5.3  การประเมินผู้เรียน 2  - น าผลการประเมินกระบวนการไปปรับปรุงพัฒนากระบวนการประเมินและเขียน
อธิบายผลการด าเนินงานให้ชัดเจน

6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 2  1. เขียนผลการด าเนินงานโดยอธิบายให้เห็นระบบและกลไกอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง ระบบและกลไกท่ีหลักสูตรใช้ 
2. หลักสูตรควรมีการให้นิสิตประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
3. หลักสูตรควรเขียนเพ่ิมเติมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมศักยภาพ
ของนิสิตในหลักสูตรโดยตรง

หลักสูตร
ตัวบ่งช้ีท่ีต้องพัฒนา
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3. หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3.3   ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 2 ปรับการเขียนรายงานผลการด าเนินงานให้เห็นผลชัดเจน พร้อมแสดงหลักฐาน

สาขาวิชาพัฒนาสังคม ควรพัฒนาการด าเนิน 5.1  สาระของรายวิชาในกลักสูตร 2 น าผลการประเมินกระบวนการไปใช้ในการปรับปรุงกระบวนการบริหารจัดราย
งานใน 4 ตัวบ่งช้ี การสอน วิชาในหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ

5.3  การประเมินผู้เรียน 2 1. หลักสุตรควรปรับการประเมินผู้เรียนให้สอดคล้องกับ   (มคอ.5  มคอ.6   และ 
มคอ.7) 
2. น าผลการประเมินกระบวนการประเมินผู้เรียนไปสู่การปรับปรุง และแสดง
หลักฐานให้ชัดเจนเชิงประจักษ์

6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 2  1. เขียนผลการด าเนินงานโดยอธิบายให้เห็นระบบและกลไกอย่างชัดเจน โดยเฉพาะ
อย่างย่ิง ระบบและกลไกท่ีหลักสูตรใช้ 
2. หลักสูตรควรมีการให้นิสิตประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
3. หลักสูตรควรเขียนเพ่ิมเติมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ ท่ีส่งผลต่อการเพ่ิมศักยภาพ
ของนิสิตในหลักสูตรโดยตรง

หลักสูตร
ตัวบ่งช้ีท่ีต้องพัฒนา

แนวทางการพัฒนา
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4. หลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 3.3   ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 2 1. ควรมีการก าหนดทักษะ/ศักยภาพในศตวรรษที21ท่ีจ าเป็นของนิสิตในหลักสูตร
สาขาวิชาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา ควร ท้ังน้ีเพ่ือจัดท าแผน/โครงการพัฒนานิสิตได้ตรงกับทักษะ/ศักยภาพท่ีก าหนดไว้
พัฒนาการด าเนินงาน 4 ตัวบ่งช้ี 2. ควรมีการทบทวนกระบวนการเพ่ือรับนิสิตให้เป็นไปตามแผน เช่น การประชา-

4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2 1. ควรมีการสังเคราะห์ ID  Plan ของอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือจัดท าเป็นแผนพัฒนาอาจารย์
ของหลักสูตรท่ีท าให้หลักสูตรสามารถพัฒนาและติดตามผลการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม
ท้ังการพัฒนาเชิงวิชาการและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

4.3   ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ 2 ปรับการเขียนรายงานผลการด าเนินงานให้เห็นผลชัดเจน และแสดงข้อมูลพร้อมแสดงหลัก
หลักฐานให้ชัดเจน

5.3  การประเมินผู้เรียน 2 1. ควรมีการก าหนดวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการประเมินจาก
แบบสอบถาม เช่น การคัดเลือกรายวิชาท่ีจะทวนสอบผลสัมฤทธ์ิแต่ละปี  การแต่งต้ังคณะ
กรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ การให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการทวนสอบ

2. ควรมีการทบทวนกระบวนการการประเมินผลการเรียนของนิสิตว่าสอดคล้องกับการ
ก าหนดสัดส่วนในการให้คะแนนท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และพิจารณาการให้เกรดในแต่ละราย
วิชา
3. ควรมีการศึกษาปัญหาการท าวิทยานิพนธ์นิสิตในระดับปริญญาเอก และควรน าผลจาก
การประเมินรายวิชาวิทยานิพนธ์ในแต่ละรายวิชามาพิจารณาเพ่ือวางแผนให้นิสิตสามารถ
ด าเนินการท าวิทยานิพนธ์เป็นไปตามรายวิชา ท้ังน้ี เพ่ือให้นิสิตสามารถส าเร็จการศึกษาตาม
ท่ีก าหนด
4. ควรมีการศึกษาสัมฤทธิผลการเรียนของนิสิตท่ีมีแผนการเรียนรายวิชากับนิสิตท่ีมีการเรียน

หลักสูตร
ตัวบ่งช้ีท่ีต้องพัฒนา
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5. หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต 3.3   ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา 2  ปรับปรุงการเขียน SAR ให้เห็นหลักฐานร่องรอยตามเกณฑ์ของตัวบ่งช้ีไล่ระดับไป
 สาขาวิชาพัฒนาสังคม ควรพัฒนาการด าเนิน ต้ังแต่การมีคุณภาพท่ี1 ไป2 และ3 ให้ครบครอบคลุม
งานใน 4 ตัวบ่งช้ีท่ี 

5.1   สาระของรายวิชาในหลักสูตร 2 ควรมีระบบการบริหารจัดการในรายวิชาท่ีมีกลุ่มเรียนมากกว่าหน่ึง เพ่ือให้เกิด
ความเป็นมาตรฐานท่ีเท่าเทียมกัน ท้ังแนวการจัดประสบการณ์ การลงพ้ืนท่ี การวัด
และประเมินผล

5.3  การประเมินผู้เรียน 2 นิสิตต้องการให้อาจารย์ให้ข้อมูลป้อนกลับท่ีชัดเจน เพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงการจัด
ตารางเวลาตรงกัน โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษวิชาการเท่าท่ีควร

6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 2 ควรให้นิสิตประเมินส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ท่ีเอ้ือต่อหลักสูตร

หลักสูตร
ตัวบ่งช้ีท่ีต้องพัฒนา
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6. หลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชา 4.1  การบริหารและพัฒนาอาจารย์ 2 ควรมีการสังเคราะห์ ID  Plan ของอาจารย์ในหลักสูตรเพ่ือจัดท าเป็นแผนพัฒนา
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษาควรพัฒนาการ อาจารย์ของหลักสูตรท่ีท าให้หลักสูตรสามารถพัฒนาและติดตามผลการพัฒนาได้
ด าเนินงาน 3 ตัวบ่งช้ี อย่างเป็นรูปธรรมท้ังการพัฒนาเชิงวิชาการและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ

5.3  การประเมินผู้เรียน 2 1. ควรมีการก าหนดวิธีการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิเพ่ิมเติม นอกเหนือจากการประเมิน
จากแบบสอบถาม เช่น การคัดเลือกรายวิชาท่ีจะทวนสอบผลสัมฤทธ์ิแต่ละปี  การ
แต่งต้ังคณะกรรมการทวนสอบผลสัมฤทธ์ิ การให้นิสิตเข้ามามีส่วนร่วมในการทวน
สอบ
2. ควรมีการทบทวนกระบวนการการประเมินผลการเรียนของนิสิตว่าสอดคล้อง
กับการก าหนดสัดส่วนในการให้คะแนนท่ีก าหนดไว้หรือไม่ และพิจารณาการให้
เกรดในแต่ละรายวิชา
3. ควรมีการศึกษาปัญหาการท าวิทยานิพนธ์นิสิตในระดับปริญญาเอก และควรน า
ผลจากการประเมินรายวิชาวิทยานิพนธ์ในแต่ละรายวิชามาพิจารณา เพ่ือวางแผน
ให้นิสิตสามารถด าเนินการท าวิทยานิพนธ์เป็นไปตามรายวิชา ท้ังน้ี เพ่ือให้นิสิต
สามารถส าเร็จการศึกษาตามท่ีก าหนด
4. ควรมีการศึกษาสัมฤทธิผลการเรียนของนิสิตท่ีมีแผนการเรียนรายวิชากับนิสิต
ท่ีมีแผนการเรียนแบบท าวิทยานิพนธ์ ท้ังน้ีเพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการรับนิสิต

หลักสูตร
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7. หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา 6.1  ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 2 ควรมีการทบทวนการมีส่วนร่วมในการหาส่ิงสนับสนุนท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน
พัฒนาสังคม ควรพัฒนาการด าเนินงานใน ท้ังน้ีเพ่ือหลักสูตรจะได้น ามาวางแผนในการหาส่ิงสนับสนุนท่ีเพียงพอและจ าเป็น
ตัวบ่งช้ีท่ี 6.1 ต่อการเรียนรู้ของนิสิต

ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯเพ่ือกันพัฒนาเพ่ิมข้ึน
องค์ประกอบท่ี 3 นักศึกษา 3 1. ควรมีกิจกรรมหรือโครงการเสริมทักษะการเรียนรู้ด้าน AQ ให้มีมากข้ึน  เพ่ือให้

นิสิตได้พัฒนาทักษะท้ัง 2 ด้าน
2. ควรเพ่ิมเติมระบบกลไกการจัดการเรียนการสอนให้ชัดเจน  และประชาสัมพันธ์
ช่องทางกล่องรับความคิดเห็นแบบไม่แสดงตัวตน

องค์ประกอบท่ี 4 อาจารย์ 3.48 1. ควรสนับสนุนผลักดันให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรได้เข้าสู่ต าแหน่งทางทางวิชาการ
2. ควรสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรเผยแพร่ผลงานในวารสาร
ระดับชาติ (TCI1) และระดับนานาชาติ

หลักสูตร
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