การจัดการความรูส้ าขาวิชาศิลปศาสตร์
ประจาปี การศึกษา 2558

กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาการจัดการความรู้สาขาวิชาศิลปศาสตร์
เรื่อง “การวิจยั ชุดวิชาเพื่อตอบโจทย์ มคอ.”
กิจกรรมที่ 2 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง “การบริหารหลักสูตรเพื่อ
รองรับการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร”

กิจกรรมที่ 1 การสัมมนาการจัดการความรู้สาขาวิชาศิลปศาสตร์

เรื่อง “การวิจยั ชุดวิชาเพื่อตอบโจทย์ มคอ.”

การไปสู่การกาหนดแนวทางวิจ ยั ได้ นัน้ ทางสาขาวิชาฯ แขนงวิชาฯ
รวมถึ ง หลัก สูต รฯ จะต้ อ งพิ จ ารณาบริ บ ทของการจัด การเรี ย นการสอนของ
ตนเองอย่างถี่ ถ้วน เพื่อนาไปสู่การกาหนดลักษณะของการประเมินที่ มีความ
สอดคล้องกับสภาพการณ์ จริง ทัง้ นี้ ต้องตัง้ อยู่บนพื้นฐานของบริบทเฉพาะของ
มหาวิทยาลัย ซึ่ งเป็ นมหาลัยเปิดที่ มีการจัดการเรียนการสอนในระบบทางไกล
เพื่อกาหนดแนวทางในการวิจยั ชุดวิชาเพื่อตอบโจทย์มคอ.

ประเด็นเสนอพิจารณาแนวปฏิบตั ิ ที่ดี
-เริ่มจากการสร้างแบบจาลอง หรือที่ เรียกว่าการกาหนดแบบวิจยั โดยมีการ
ก าหนดปั ญ หา และวัตถุป ระสงค์ข องงานวิ จ ยั ที่ มี ความชัดเจน มี ความสอดคล้ อ งกับ

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ทัง้ ยังต้องคานึ งถึงบริบทของการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย สาขาวิชาฯ แขนงวิชาฯ และหลักสูตรฯ
-การออกแบบงานวิจย
ั ผู้วิจยั เลือกทาวิจยั ได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ การวิจยั
เชิงสารวจ การวิจยั เชิงสหสัมพันธ์ การวิจยั เชิงวิเคราะห์เนื้ อหา การวิจยั เชิงทดลอง เป็ นต้น
-การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจยั จะต้องเลือกกลุ่มตัวอย่าง ตามลักษณะ อาทิ เป็ น
กลุ่มตัวอย่างที่ให้ข้อมูลได้คลาดเคลื่อนน้ อยที่ สดุ สามารถให้ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประหยัดงบประมาณ มีความน่ าเชื่อถือ เป็ นต้น
-ขัน
้ ตอนของการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจยั จะต้องเลือกใช้สถิติที่มีความ
เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ของงานวิจยั อาทิ การศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ควรใช้สถิติที่เป็ นความถี่ร้อยละ การศึกษาความคิดเห็น ความพึงพอใจ ควรใช้สถิติซึ่งเป็ น
ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็ นต้น

กิจกรรมที่ 2 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้

เรื่อง “การบริหารหลักสูตรเพื่อรองรับการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร”

ประเด็นปั ญหาที่ สาคัญในการบริหารหลักสูตรเพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพระดับหลักสูตรตามแนวทาง AUN QA นัน้ ทุกหลักสูตรต้องมีข้ อมูล
หลัก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งของแต่ ล ะตัว บ่ ง ชี้ ซึ่ ง การที่ จ ะได้ ม าซึ่ ง ข้ อ มูล /หลัก ฐาน
ดังกล่ าวนั น้ ต้ องดาเนินการอย่างเป็ นระบบต่ อเนื่ องและได้ รบั ความร่วมมื อ
จากทุกหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนจึงจะให้ การจัดทา
รายงานประเมินคุณภาพของหลักสูตรประสบความสาเร็จ

ประเด็นเสนอพิจารณาแนวปฏิบตั ิ ที่ดี
ระดับมหาวิทยาลัย
-ผู้บ ริ ห ารระดับ สู ง ของมหาวิ ท ยาลัย ที่ ร บั ผิ ด ชอบการประกัน คุ ณ ภาพ
การศึกษากาหนดนโยบายและสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการข้อมู ล
ให้แก่ทุกหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ต้องให้ความสาคัญ
อย่างจริงจังโดยเริ่มจากการกาหนดนโยบายและสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่
ทุกหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน ด้ านการจัดเตรียมและ
จัดการข้อมูล
-ก าหนดตารางเวลา/ปฏิ ทิ น การด าเนิ นงานด้ า นการประกัน

คุณภาพทีละขัน้ ตอนในแต่ละปี การศึกษา โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับ ขัน้ ตอน
การด าเนินงาน หน่ ว ยงานที่ รบั ผิ ด ชอบ ก าหนดเวลาแล้ ว เสร็จ ข้ อ มูล ที่ ต้ อ ง
จัดเตรียม

ประเด็นเสนอพิจารณาแนวปฏิบตั ิ ที่ดี (ต่อ)
ระดับสาขาวิชา
-ผู้บ ริ ห ารระดับ สาขาวิ ช า ต้ อ งก าหนดนโยบายและแผนงานการ
ดาเนินการประกันคุณภาพ รวมทัง้ กาหนดผูท้ ี่รบั ผิดชอบ
-มอบหมายผู้แทนแต่ ละหลักสูต ร เข้ า ร่ ว มสัมมนา/ประชุมด้ านการ
ประกันคุณภาพและนาความรู้มาถ่ายทอดให้แก่ผท้ ู ี่เกี่ยวข้อง
-ให้ความรูแ
้ ละสร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรหน่ วยงานเลขานุการกิจ
ประจาสาขาวิชา ในการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อให้เป็ นหลักฐานการประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร
-ก าหนดให้ มี ก ารรายงานผลติ ด ตามความก้ า วหน้ า /ปั ญ หา/

อุปสรรค ที่ เกี่ ยวข้องกับการประกันคุณภาพเป็ นประจา เพื่อนามาพิจาณา
แก้ไขปัญหาดังกล่าวต่อไป

