ว.ลช.บ.001/2557

แบบรายงานการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
หน่วยงานวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
๑. ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-สกุล นายณัฐพล วัฒนไชย ตาแหน่ง อาจารย์
กลุ่มบุคลากร
 สายวิชาการ
 สายสนับสนุนวิชาการ
๒. หลักสูตรหรือเรื่องที่เข้าร่วมประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
โครงการอบรมการเขียนรายงานผลการดาเนินงานของหลักสูตร (มคอ. ๗) ที่เป็นรายงานการประเมิน
ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาปีการศึกษา ๒๕๖๑
๓. วิทยากรในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
อาจารย์สุดารัตน์ พิมลรัตนกานต์
๔. สถาบันหรือหน่วยงานที่จัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ฝ่ายแผนและประกัดคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
๕. ระยะเวลาที่เข้ารับการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
วันที่ ๑๖ – ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
๖. งบประมาณที่ใช้ในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๗. วัตถุประสงค์ของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๑. เพื่อให้คณาจารย์ได้เตรียมความพร้อมเรื่องการประคุณภาพระดับหลักสูตร
๒. เพื่อจัดทาประกันคุณภาพของแต่ละหลักสูตรให้เกินกว่า ร้อยละ ๙๐
๘. สรุปเนื้อหาสาระของการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
กรอบการประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
องค์ประกอบ
ใน
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร
๑. การกากับ
มาตรฐาน
๒. บัณฑิต

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง

๑.๑ การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์ ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
มาตรฐานหลักสูตรที่กาหนดโดย สกอ.
ปริญญาตรี เกณฑ์ ๔ ข้อ
บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ ๑๒ ข้อ
๒.๑ คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
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องค์ประกอบ
ใน
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร

๓. นักศึกษา

ตัวบ่งชี้
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
๒.๒ การได้งานทาหรือผลงานวิจยั ของ
ผู้สาเร็จการศึกษา

แห่งชาติ (โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย)
- ผลบัณฑิตปริญญาตรีทไี่ ด้งานทาหรือประกอบอาชีพอิสระ
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่

๓.๑ การรับนักศึกษา

- การรับนักศึกษา
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
- การควบคุมการดูแลการให้คาปรึกษาวิชาการและ
แนะแนวแก่นักศึกษาในระดับปริญญาตรี
- การควบคุมระบบการดูแลการให้คาปรึกษาวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์
ในระดับบัณฑิตศึกษา
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑

๓.๒ การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา

๓.๓ ผลที่เกิดกับนักศึกษา

๔. อาจารย์

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง

๔.๑ การบริหารและพัฒนาอาจารย์

๔.๒ คุณภาพอาจารย์

๔.๓ ผลที่เกิดกับอาจารย์
๕. หลักสูตร
๕.๑ สาระของรายวิชาในหลักสูตร
การเรียนการ
สอน การ
ประเมินผู้เรียน

อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา
อัตราการสาเร็จการศึกษา
ความพึงพอใจต่อหลักสูตรและผลการจัดการ
ข้อร้องเรียนของนักศึกษา
การรับและแต่งตั้งอาจารย์ประจาหลักสูตร
การบริหารอาจารย์
การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์
ร้อยละอาจารย์ทมี่ ีวุฒิปริญญาเอก
ร้อยละอาจารย์ทมี่ ีตาแหน่งทางวิชาการ
ผลงานวิชาการของอาจารย์
จานวนบทความของอาจารย์ประจาหลักสูตร
ปริญญาเอกที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI
และ SCOPUSต่อจานวนอาจารย์ประจาหลักสูตร
อัตราการคงอยู่ของอาจารย์
ความพึงพอใจของอาจารย์
- หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์
สาขาวิชานั้นๆ
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดับ
บัณฑิตศึกษา
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องค์ประกอบ
ใน
การประกัน
คุณภาพ
หลักสูตร

ตัวบ่งชี้

อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดาเนินงานในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง

๕.๒ การวางระบบผูส้ อนและกระบวนการ - การพิจารณากาหนดผู้สอน
จัดการเรียนการสอน
- การกากับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทา มคอ.๓ และมคอ. ๔
- การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
- การกากับกระบวนการเรียนการสอน
- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี
- การช่วยเหลือ กากับ ติดตามในการทาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้า
อิสระและการตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา

๕.๓ การประเมินผู้เรียน

- การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา
- การกากับการประเมินการจัดการเรียนการสอนและประเมินหลักสูตร
(มคอ.๕ มคอ.๖ และมคอ.๗)
- การประเมินวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ในระดับบัณฑิตศึกษา

๕.๔ ผลการดาเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ

ผลการดาเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ

๖. สิ่งสนับสนุน ๖.๑ สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้
การเรียนรู้

- ระบบการดาเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบัน
โดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจาหลักสูตร เพื่อให้มีสิ่ง
สนับสนุนการเรียนรู้
-จานวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการ
จัดการเรียนการสอน
-กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของ
นักศึกษาและอาจารย์ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้

๙. ปัญหาอุปสรรคในการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๑. การเดินทางของอาจารย์ที่อยู่ต่างจังหวัด เช่น ชลบุรี, ระนอง และอุดรธานี ค่อนข้างลาบาก
๒. ระยะเวลาที่จากัดทาให้งานที่ออกมายังไม่สมบูรณ์
๑๐. ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
:-ต่อตนเอง
๑. มีความรู้ความเข้าใจในการทาประกันคุณภาพระดับหลักสูตรมากยิ่งขึ้น
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๒. ทาให้ได้ทางานเป็นทีม
:- ต่อหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย
๑. ทาให้วิทยาลัยมีประกันคุณภาพระดับหลักสูตรของแต่ละสาขาออกมาสาขาละ ๑ เล่ม
๒. เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนจะมีการตรวจประกันคุณภาพจริง
๑๑. เอกสารหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
๑. คาสั่งเดินทางไปราชการ
๑๒. สาเนาประกาศนียบัตร/วุฒิบัตรฯ ที่ได้รับจากการประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงาน
ไม่มี
๑๓. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ อื่น ๆ

(ผู้รายงาน).....................................................
(นายณัฐพล วัฒนไชย)
วันที่ ๒๒/๐๕/๒๕๖๒
ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
(ลงชื่อ)......................................................
(...นางสาวจุรีย์รัตน์ สมบูรณ์....)
วันที่ ๒๒/๐๕/๒๕๖๒
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