สรุปผลการประเมินระบบและกลไกดานงานวิชาการ ปการศึกษา 2557
วันที่ 30 มิถุนายน 25558 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ปญหา/ขอเสนอแนะ

แนวทางการปญหา
พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหมประเภทคัดเลือกตรงโควตา (ตัวบงชี้ 3.1)
1. ประชาสัมพันธหลักสูตรเชิงรุกโดยจัดใหหลักสูตร ใหหลักสูตรเปนผูกําหนดและระบุ
เปนผูกําหนดโควตา เนื่องจากหลักสูตรรูวาหลักสูตร โรงเรียนที่มีกลุมเปาหมาย โดย
ไหนมีความตองการเรียน เพราะที่ผานมาเปนการพูด กําหนดเกรดเฉลี่ย
ทั่ว ๆ ไป ไมไดระบุกลุมเปาหมาย
2. ขอสอบไมไดวัดวิชาเอกของหลักสูตร ทําให
คุณภาพเด็กไมตรงตามความตองการ

ควรสอดแทรกวิชาที่นักศึกษาสนใจ
จะเรียน โดยออกขอสอบใหตรงกับ
วิชาเอก

การดําเนินการในการแกปญหา
พัฒนา/ปรับปรุง ที่ดําเนินการแลว

ปญหาและขอเสนอแนะที่ยังไม
ดําเนินการ เพราะอะไร

ปการศึกษา 2557 – 2558 กองบริการ การศึกษา รวมกับอาจารยประจําหลักสูตร
ของแตละคณะ จัดแนะแนวการศึกษาตอ
ใหกับนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ 5
จังหวัดภาคใต
การดําเนินการออกขอสอบเปน
ขอตกลงในกลุมภาคีมหาวิทยาลัย
เขตภูมิศาสตรภาคใต เนื่องจากใน
การดําเนินการรับสมัครประเภท
คัดเลือกทั่วไปนั้นดําเนินการ
รวมกันในกลุมภาคีฯ ในการออก
ขอสอบคัดเลือกเปนมติที่ประชุมให
แตละมหาวิทยาลัยออกขอสอบ 1
รายวิชาเทานั้น

ปญหา/ขอเสนอแนะ

แนวทางการปญหา
พัฒนา/ปรับปรุง
ระบบและกลไกการรับนักศึกษาใหม ประเภทคัดเลือกทั่วไป(ตัวบงชี้ 3.1)
1. แผนการรับนักศึกษาระบุการรับนักศึกษาไวเยอะ ไมควรมีการปรับแผนบอย ๆ ทําให
มีผูมาสัมภาษณนอยกวาที่แผนระบุ ทําใหตองรับ
แผนปรับปรุงเรงดวน อาทิ แผนรับ
นักศึกษา
นอยแตปรับรับเยอะ ทําใหกระทบ
กับงบประมาณ

2. ระดับมหาวิทยาลัยควรมีการปรับพื้นฐานกอนการ อยากใหกําหนดใหชัดเจนวาทําครั้ง
เขาเรียนในดานสังคม ดานการปรับตัว การใชชีวิต
เดียว กิจกรรมอะไร ใครรับผิดชอบ
จรรยาบรรณ จัดในภาพรวมของมหาวิทยาลัย (กอน
หนานี้มหาวิทยาลัยเปนผูจัด)

การดําเนินการในการแกปญหา
พัฒนา/ปรับปรุง ที่ดําเนินการแลว
ในปการศึกษา 2558 มีการปรับแผนรับ 2 สาขาวิชาเทานั้น เนื่องจากเหตุผลทาง
หลักสูตรที่จะตองรับนักศึกษาเพื่อใหการ
จัดการเรียนการสอนเปนไปตามที่องคกร
วิชาชีพกําหนด สวนสาขาอื่นๆ ไมมีการ
การปรับแผนรับ เปนการแกไขปญหาจาก
ปที่ผานมา รับเกินแผนเล็กนอยเนื่องจาก
สถิติที่ผานมา มีจํานวนนักศึกษาที่
รายงานตัวเปนนักศึกษาเรียบรอยแลว
แตไมลงทะเบียนเรียน
ปการศึกษา 2557 กองบริการการศึกษา ทําหนาที่จัดอบรมปรับพื้นฐานทาง
วิชาการใหแกนักศึกษาใหม โดยจัดปรับ
พื้นฐาน 3 รายวิชา ไดแก วิชาภาษาไทย
วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาคณิตศาสตร
กิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับนักศึกษาใหม
กองพัฒนานักศึกษาเปนผูรับผิดชอบใน
การจัดอบรม เชน การใชชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลัย การมีคุณธรรม จริยธรรม
ของนักศึกษา เปนตน

ปญหาและขอเสนอแนะที่ยังไม
ดําเนินการ เพราะอะไร

ปญหา/ขอเสนอแนะ

แนวทางการปญหา
การดําเนินการในการแกปญหา
พัฒนา/ปรับปรุง
พัฒนา/ปรับปรุง ที่ดําเนินการแลว
ควรใหทุกหลักสูตรมีสวนรวมในการ ออกขอสอบ

3. การเขามีสวนรวมในการออกขอสอบสวนใหญจะ
ใหวิชาทั่วไปออกขอสอบแตหลักสูตร อาทิเชน
หลักสูตรการพัฒนาชุมชน หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
ไมมีสวนรวม
ระบบและกลไกเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษา (ตัวบงชี้ 3.1)
1. การจัดอบรมทักษะอาชีพแกนักศึกษา ตามระบบ ควรใหหลักสูตรเปนผูจัดอบรมทักษะ และกลไกการเตรียมความพรอมกอนเขาศึกษากอง อาชีพแกนักศึกษา เพราะมีความ
พัฒนานักศึกษาดําเนินการจัดฝกทักษะอาชีพเอง ควร เขาใจในอาชีพมากกวากองพัฒนา
ใหหลักสูตรเปนผูจัดอบรม เนื่องจากเกี่ยวของกับ
นักศึกษา
ตัวชี้วัดการประเมินของหลักสูตร
ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร (ตัวบงชี้ 4.1)
1. การขาดแคลนอาจารยประจําหลักสูตรที่ตรงสาขา ควรรับอาจารยที่ตรงสาขาเพิ่มเติม จึงสงผลใหกระทบตอการบริหารหลักสูตรและ
ประสิทธิภาพของการดําเนินงานของหลักสูตร
2. การกําหนดคุณสมบัติของการรับอาจารยประจํา - ควรใหหลักสูตรมีสวนรวมในการ หลักสูตร
กําหนดคุณสมบัติของอาจารย
- ควรมีการประชุมหารือรวมกันใน
การกําหนดคุณสมบัติของอาจารย
- ควรกําหนดคุณสมบัติอาจารยให
เหมาะสม เชน ตรงสายทั้งตรี/โท/
เอก

ปญหาและขอเสนอแนะที่ยังไม
ดําเนินการ เพราะอะไร
รายวิชาที่ใชในการสอบคัดเลือก
เปนมติที่ประชุมของกลุมภาคี
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคใต
กองพัฒนานักศึกษา เปน
ผูรับผิดชอบในกิจกรรมที่เกี่ยวของ

งานการเจาหนาที่ คณะ และ
หลักสูตร เปนผูรับผิดชอบ
งานการเจาหนาที่ คณะ และ
หลักสูตร เปนผูรับผิดชอบ

ปญหา/ขอเสนอแนะ
3. มีผูมาสมัครเปนอาจารยนอย
4. ระบบการรับและแตงตั้งอาจารยประจําหลักสูตร
ถูกแยกกันระหวางกองบริการการศึกษาและงานการ
เจาหนาที่

แนวทางการปญหา
การดําเนินการในการแกปญหา
พัฒนา/ปรับปรุง
พัฒนา/ปรับปรุง ที่ดําเนินการแลว
ควรเพิ่มสื่อการประชาสัมพันธให
มากขึ้น และกวางขึ้น
รวมระบบการรับอาจารยและระบบ การรับและแตงตั้งอาจารยประจํา
หลักสูตรใหเปนระบบเดียว และ
ดําเนินการรวมกันทั้ง 2 ระบบ

ระบบและกลไกการดําเนินงานพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ตัวบงชี้ 5.1)
1. การเปดหลักสูตรที่มีอาจารยประจําหลักสูตรไม
ควรมีการตรวจสอบอาจารยประจํา ครบตาเมกณฑที่กําหนด
หลักสูตรกอนอนุมัติใหเปดหลักสูตร

ปญหาและขอเสนอแนะที่ยังไม
ดําเนินการ เพราะอะไร
งานการเจาหนาที่เปนผูรับผิดชอบ
สํานักงานประกันคุณภาพ
มอบหมายใหกองบริการจัดทํา
ระบบการรับและแตงตั้งอาจารย
ประจําหลักสูตร ซึ่งเปนระบบ
เดียวกันที่งานการเจาหนาที่
ดําเนินการ
เนื่องจากในการเปดหลักสูตร
จะตองมีอาจารยประจําหลักสูตร
ครบ 5 คนตามเกณฑมาตรฐานที่
กําหนดไว แตเมื่อมีอาจารยประจํา
หลักสูตรลาออกขณะที่อยูใน
ขั้นตอนการพัฒนาปรับปรุง
หลักสูตร กองบริการการศึกษาจะ
ไมสามารถทราบได
ดังนั้นคณะและหลักสูตรควร
จะตองแจงมายังกองบริการ
การศึกษาและพิจารณาสรรหา
อาจารยประจําหลักสูตรแทน

ปญหา/ขอเสนอแนะ

แนวทางการปญหา
พัฒนา/ปรับปรุง
2. การลาศึกษาตอหรือลาออกของอาจารยระหวางป - การลาศึกษาตอหรือลาออกของ
การศึกษา ทําใหอาจารยประจําหลักสูตรไมครบ
อาจารยตองผานการเห็นชอบจาก
หลักสูตร คณะ และผานความเห็น
จากกองบริการการศึกษา และงาน
การเจาหนาที่

3. อาจารยขาดความเขาใจในเรื่องของกระบวนการ
ปรับปรุงหลักสูตร
ระบบและกลไกการกําหนดผูสอน (ตัวบงชี้ 5.2)
1. อาจารยใหมขาดความรูในเรื่องการสอน

-

การดําเนินการในการแกปญหา
พัฒนา/ปรับปรุง ที่ดําเนินการแลว

ปญหาและขอเสนอแนะที่ยังไม
ดําเนินการ เพราะอะไร
- ปจจุบันการลาศึกษาตอผาน
ความเห็นจากผูอํานวยการกอง
บริการการศึกษาอยูแลว

- ควรเพิ่มวงเงินค้ําประกันสัญญา
ของอาจารย

- งานการเจาหนาที่เปน
ผูรับผิดชอบ

- ควรเพิ่มขวัญและกําลังใจ
สวัสดิการใหอาจารย และความ
มั่นคงในอาชีพ
ใหความรูเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร มหาวิทยาลัยมีคูมือการพัฒนาปรับปรุง
แกอาจารย
หลักสูตรซึ่งไดแจกใหแกคณะ และ
เผยแพรที่เว็บไซตกองบริการการศึกษา

- งานการเจาหนาที่เปน
ผูรับผิดชอบ

ใหมีระบบการติดตามการทํางาน
ของอาจารยพี่เลี้ยงของอาจารยใหม
และอาจจะคิดภาระงานใหอาจารยพี่
เลี้ยง

การดําเนินการงานพัฒนาอาจารย
ใหม งานการเจาหนาที่จะเปน
หนวยงานที่รับผิดชอบในการจัด
กิจกรรมพัฒนาอาจารยใหม โดย
กองบริการการศึกษาอาจจะเขา

-

-

ปญหา/ขอเสนอแนะ

ระบบและกลไกการจัดทํา มคอ. 3 – 7
1. อาจารยขาดความรูในเรื่อง มคอ.

แนวทางการปญหา
พัฒนา/ปรับปรุง

- อบรมอาจารยใหมอยางตอเนื่อง
เกี่ยวกับการทํา มคอ.
- จัดคลินิกใหคําปรึกษาเรื่อง มคอ.

ระบบและกลไกการกํากับการเรียนการสอนของผูสอนและผูเรียน (ตัวบงชี้ 5.2)
1. การทําบันทึกผูสอนเพื่อตรวจสอบการสอนของ
ใหความรูแกนักศึกษา และกําชับ
อาจารย นักศึกษาลืมนําบันทึกมาในคาบ ทําใหผูสอน เรื่องความรับผิดชอบในการให
โดนตําหนิวาไมเขาสอน
อาจารยผูสอนลงชื่อเขาสอน

การดําเนินการในการแกปญหา
พัฒนา/ปรับปรุง ที่ดําเนินการแลว

ปญหาและขอเสนอแนะที่ยังไม
ดําเนินการ เพราะอะไร
รวมกิจกรรมในการบรรยายให
ความรูที่เกี่ยวของกับอาจารยใหม
เชน ระบบการสงเกรด การจัดทํา
มคอ. 3-5 เปนตน

-

กองบริการการศึกษาไดจัด
โครงการอบรมปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียน
การสอนใหแกอาจารยทุกคน
เมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2558
ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ซึ่งมีการใหความรู
เรื่องการจัดทํา มคอ. 3-7
ในกรณีอาจารยใหมคณะควร
เปนเจาภาพในการจัดการอบรม
ใหแกอาจารยใหม หรือมีระบบพี่
เลี้ยง

-

-

ปญหา/ขอเสนอแนะ

แนวทางการปญหา
พัฒนา/ปรับปรุง
ควรมีการนับภาระงานสอนให
อาจารย

การดําเนินการในการแกปญหา
พัฒนา/ปรับปรุง ที่ดําเนินการแลว

ปญหาและขอเสนอแนะที่ยังไม
ดําเนินการ เพราะอะไร
2. กรณีสอนไมถึง 30 คน (กรณีพิเศษ) ไมนับภาระ
ตองแกไขระเบียบขอบังคับที่
งาน
เกี่ยวของกับการกําหนดภาระงาน
สอนของอาจารย โดยเปนหนาที่
ของคณะกรรมการผูบริหาร
3. การจัดตารางสอนนอกเวลาราชการ
ควรจัดตารางใหอยูในเวลาราชการ ในปการศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยไดเพิ่ม (08.00 – 16.30 น.)
จํานวนหองเรียนมากขึ้นกวาเดิม เพื่อรองรับ
การจัดการเรียนการสอนใหอยูในเวลา
ราชการ
4. อาจารยผูสอนขาดความรูเรื่องการบูรณาการ
ใหความรูแกอาจารยในเรื่องการบูรณา การการสอนกับพันธกิจอื่น
ระบบและกลไกการวัดผลและประมวลผลการสอบ (ตัวบงชี้ 5.3)
1. อาจารยขาดความตั้งใจและเรื่องการทวนสอบที่
ควรจัดอบรมใหความรูเรื่องการทวน กองบริการการศึกษาไดจัด
ชัดเจน
สอบแกอาจารย
โครงการอบรมปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนใหแกอาจารยทุกคน เมื่อวันที่
24-25 กรกฎาคม 2558
ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏยะลา ซึ่งมีเปนกิจกรรม
อบรมปฏิบัติการการจัดทํา มคอ.
3 – 7 และการทวนสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษา

ปญหา/ขอเสนอแนะ

แนวทางการปญหา
การดําเนินการในการแกปญหา
พัฒนา/ปรับปรุง
พัฒนา/ปรับปรุง ที่ดําเนินการแลว
ระบบและกลไกการวัดผลและประมวลผลการประเมินผูเรียนตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (ตัวบงชี้ 5.3)
1. อาจารยขาดทักษะในการประเมินตามกรอบ TQF ใหความรูเรื่องการประเมินตาม
กรอบ TQF อยางเปนรูปธรรม
2. อาจารยขาดความรูในการจัดทําผังขอสอบ

จัดอบรมใหความรูเรื่องการทําผัง
ขอสอบใหอาจารย

-

ปญหาและขอเสนอแนะที่ยังไม
ดําเนินการ เพราะอะไร
กองบริการการศึกษาไดจัด
โครงการอบรมปฏิบัติการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการ
สอนใหแกอาจารยทุกคน เมื่อวันที่
25 พฤษภาคม 2557 ณ หอง
ประชุมชั้น 3 อาคาร 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งเปน
กิจกรรมอบรมเรื่องการจัดทํา
ขอสอบ การวิเคราะหขอสอบ และ
การวัดผลและประเมินผล
การศึกษา

