แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปการศึกษา 2564
(ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2563)
หลักสูตร ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ

ผานความเห็นชอบจากศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
ในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
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คำนำ
ตามที่ ...(ชื่อหลักสูตร)...ดำเนินการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปการศึกษา 2563 ไดรับตรวจการประเมินคุณภาพ
ภายใน เมื่อวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 และมีรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร นั้น หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ไดตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง จึงไดจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำป
การศึกษา 2564 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2563) ฉบับนี้ขึ้น ซึ่งไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง ในการประชุม ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 6 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564
แผนพัฒนาคุณภาพ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ประกอบดวย ขอเสนอแนะรายองคประกอบคุณภาพ และตัวบงชี้
โดยระบุ กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา ชวงเวลา งบประมาณ ในแตละกิจกรรมอยางชัดเจน เพื่อสามารถติดตามตรวจสอบผลการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไป

(อาจารย ดร.นัฏภรณ พูลภักดี)
ประธานหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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สารบัญ
หนา
คำนำ
สารบัญ
แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดง

4
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แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan) ประจำปการศึกษา 2564
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(จากผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปการศึกษา 2563)
ประเด็นเรงดวนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง
ขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมิน

1. อาจารยประจำหลักสูตรควรทำความเขาใจเพิ่มขึ้น
ในรายละเอียดของตัวชี้วัดในแตละองคประกอบและ
เขียนรายงานใหสอดคลอง
2. อาจารยประจำหลักสูตรควรทำความเขาใจเกี่ยวกับ
การประเมินกระบวนการซึ่งมีความแตกตางจากการ
ประเมินการดำเนินงานในแตละองคประกอบ
3. ควรเรงสงเสริมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรในการ
ขอดำรงตำแหนงทางวิชาการ และมีกระบวนการ
กำกับติดตามใหการดำเนินงานเปนไปตามแผน
4. ควรมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ใหชัดเจนในแตละ
องคประกอบ เพื่อเปนแนวทางในการดำเนินงาน

กิจกรรม/แนวทางในการพัฒนา
1. ใหอาจารยเขาอบรมพัฒ นาความรูแ ละศึ กษารายละเอีย ด
ของตั ว ชี ้ ว ั ด ในแต ล ะองค ป ระกอบและเขี ย นรายงานให
สอดคลอง
2. ให อาจารย เ ข า อบรมพั ฒ นาความรู  แ ละทำความเข า ใจ
เกี ่ ย วกั บ การประเมิ น กระบวนการ และการประเมิ น การ
ดำเนินงานในแตละองคประกอบ
3. จั ด ระบบกำกั บ ติ ด ตามความก าวหน าของอาจารย ท ี ่ อ ยู
ระหวางการดำเนินการขอตำแหนงผลงานทางวิชาการ
4. ประชุมวางแผนกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ใหชัดเจนแตละ
องคประกอบ

งบประมาณ
(ถามี)

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

-

ก.ค. 64 – มิ.ย. 65

อ.พัชรินทร รมโพธิ์ชื่น

-

ก.ค. 64 – มิ.ย. 65

อ.ดร.ลักขณา
แสงแดง

-

ก.ค. 64 – มิ.ย. 65

อ.ดร.นัฏภรณ
พูลภักดี

-

ก.ค. 64 – มิ.ย. 65

อ.ดร.นัฏภรณ
พูลภักดี
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องคประกอบ/
ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน
องคประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน
ตัวบงชี้ 1.1
การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดโดย สกอ.
องคประกอบที่ 2 บัณฑิต
ตัวบงชี้ 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาตรี) บัณฑิตปริญญา
ตรีที่ไดงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาโท) ผลงานของ
นักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาโทที่ไดรับ การตีพิมพและหรือ
เผยแพร
ตัวบงชี้ 2.2 (ปริญญาเอก) ผลงานของ
นักศึกษาและผูสำเร็จการศึกษาในระดับ
ปริญญาเอกที่ไดรับ การตีพิมพและหรือ
เผยแพร
องคประกอบที่ 3 นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.1 การรับนักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.2 การสงเสริมและพัฒนา
นักศึกษา
ตัวบงชี้ 3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา

ขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมิน
ปการศึกษา 2562

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา

งบประมาณ
(ถามี)

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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องคประกอบ/
ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน
องคประกอบที่ 4 อาจารย
ตัวบงชี้ 4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย

ขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมิน
ปการศึกษา 2562
- อาจารยประจำหลักสูตรควรทำความเขาใจ
เพิ่มขึ้นในรายละเอียดของตัวชี้วัดในแตละ
องคประกอบและเขียนรายงานใหสอดคลอง
- อาจารยประจำหลักสูตรควรทำความเขาใจ
เกี่ยวกับการประเมินกระบวนการซึ่งมีความ
แตกตางจากการประเมินการดำเนินงานในแตละ
องคประกอบ
- ควรมีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) ใหชัดเจนในแต
ละองคประกอบ เพือ่ เปนแนวทางในการ
ดำเนินงาน

ตัวบงชี้ 4.2 คุณภาพอาจารย
- รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอก
- รอยละของอาจารยประจำหลักสูตรที่
ดำรงตำแหนงทางวิชาการ
- ผลงานวิชาการของอาจารยประจำ
หลักสูตร
- จำนวนบทความของอาจารยประจำ
หลักสูตรปริญญาเอกที่ไดรับการอางอิงใน
วารสารระดับชาติหรือนานาชาติตอจำนวน
อาจารยประจำหลักสูตร
ตัวบงชี้ 4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย

- ควรเรงสงเสริมอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรใน
การขอดำรงตำแหนงทางวิชาการ และมี
กระบวนการกำกับติดตามใหการดำเนินงาน
เปนไปตามแผน

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา

งบประมาณ
(ถามี)

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

- ใหอาจารยเขาอบรมพัฒนาความรู
และศึกษารายละเอียดของตัวชี้วัดในแต
ละองคประกอบและเขียนรายงานให
สอดคลอง
- ใหอาจารยเขาอบรมพัฒนาความรู
และทำความเขาใจเกี่ยวกับการประเมิน
กระบวนการ และการประเมินการ
ดำเนินงานในแตละองคประกอบ
- ประชุมวางแผนกำหนดตัวชี้วัด (KPI)
ใหชัดเจน

-

ก.ค. 64 – มิ.ย.
65

อ.พัชรินทร
รมโพธิ์ชื่น

-

ก.ค. 64 – มิ.ย.
65

อ.ดร.ลักขณา
แสงแดง

-

ก.ค. 64 – มิ.ย.
65

อ.ดร.นัฏภรณ
พูลภักดี

- จัดระบบกำกับติดตามความกาวหนา
ของอาจารยที่อยูระหวางการ
ดำเนินการขอตำแหนงผลงานทาง
วิชาการ

-

ก.ค. 64 – มิ.ย.
65

อ.ดร.นัฏภรณ
พูลภักดี
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ขอเสนอแนะ
จากคณะกรรมการประเมิน
ปการศึกษา 2562
องคประกอบที่ 5 หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ 5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร
ตัวบงชี้ 5.2 การวางระบบผูสอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ตัวบงชี้ 5.3 การประเมินผูเรียน
ตัวบงชี้ 5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตรตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แหงชาติ
องคประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
ตัวบงชี้ 6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู
องคประกอบ/
ตัวบงชี้/เกณฑการประเมิน

กิจกรรม/แนวทางการพัฒนา

งบประมาณ
(ถามี)

ระยะเวลา

ผูรับผิดชอบ

-

-

-

-

-

-

-

-
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