รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาควิชาคณิตศาสตร
ประจําปการศึกษา 2551
(1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552)
โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เสนอตอ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

คํานํา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการใหมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชาคณิตศาสตร ซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 166/2552
ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2552 ประกอบดวย
1. ดร.พอจิต
2. ดร.อยูเย็น
3. นางสาวเกศวลี

นันทนาวัฒน
ซื้อจาง
อุดมเวช

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วัตถุประสงคของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการดําเนินงานของภาควิชา
คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปการศึกษา 2551 ตามตัวบงชี้ และเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมทั้งศึกษาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะ ในวันที่
11 มิถุนายน 2552 เพื่อเปนแนวทางใหภาควิชาไดมกี ารพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

(ดร.พอจิต นันทนาวัฒน)
ประธานกรรมการ

(ดร.อยูเย็น ซื้อจาง)
กรรมการ

(นางสาวเกศวลี อุดมเวช)
กรรมการและเลขานุการ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในปการศึกษา 2551 ภาควิชาคณิตศาสตร ไดมีการปรับปรุงคุณภาพของภาควิชาในดานตางๆ เชน
ดานการเรียนการสอน กิจกรรมการพัฒนานิสิต การวิจยั การบริการวิชาการแกสังคม และระบบกลไก
การพัฒนาการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะดานของการบริการวิชาการแกสังคมนั้น มีการดําเนินงานอยูใน
ระดับดี ในขณะทีด่ านการวิจัยและกลไกการประกันคุณภาพอยูในระดับพอใช
จุดเดน
1. ภาควิชามีแผนการปฏิบัติงานประจําป เพื่อเปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของภาควิชา
2. ภาควิชามีความหลากหลายของหลักสูตรที่เปดสอน เพื่อสนองความตองการของผูเรียน
3. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนิสิต
4. มีระบบและกลไกกระตุน การผลิตงานวิจัย รวมทั้งมีความรวมมือกับองคกรภายนอก
5. มีการบริการวิชาการแกสังคมและประเมินผลการดําเนินงาน
6. มีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ มีการติดตามและตรวจสอบประเมินอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการกําหนดตัวบงชีข้ องแผนปฏิบัติงานประจําปที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได
2. ควรมีการปดหลักสูตรที่ไมมีนิสิตเรียน และควรมีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานของแตละ
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานอยางตอเนื่อง
3. ควรมีการประเมินและวิเคราะหการดําเนินการใหบริการแกนิสิต
4. ควรมีการจัดทําระบบสารขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับงานวิจยั รวบรวม วิเคราะห และ
สังเคราะหงานวิจัยทีน่ ําไปใชประโยชนไดจริง
5. ควรมีการนําผลการประเมินการประกันคุณภาพมาวิเคราะหเพื่อพัฒนาการดําเนินงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตาราง ป.1 ผลสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ระดับ 1
ระดับ 2
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัว
บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
75%-89%
80%
บงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด

บรรลุเปาหมาย คะแนน
9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
9

1

9

2

ไมประเมิน
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร ระดับ 6
ระดับ 3
หลักสูตร
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ระดับ 7
ระดับ 0
สําคัญ
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ ระดับ 5
ระดับ 1
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก
มีสวนรวม
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
-10% ถึง
179.07%
จํานวนอาจารยประจํา
+10%
ป.เอก >60% ป.เอก 58.06%
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ป.ตรี <5% ป.โท 41.94%
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง
ศ. ผศ. > ศ. 74.19%
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
70%
ผศ. 19.26%
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รศ. > 10% รศ. 6.45%
2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
ระดับ 5
ระดับ 5
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย

1.50
X

1

X

0

X

1

X

1

X

2

X

1

9

3

หมายเหตุ
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2.8

2.9

2.10
2.11
2.12

2.13

เปาหมาย

มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
3 ขอ
ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได 1 - 59%
งานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
1 - 74%
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
ระดับความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา 0.016 ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ 0.029%
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
50 – 69%
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ (เฉพาะสถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตและวิจัย)
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 2

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา ระดับ 6
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
ระดับ 3
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 3

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
9
3 ขอ
2

64.29%

9

2

82.33%

9

2

หมายเหตุ

ไมประเมิน
0.62%

9

2

26.66%

X

0

1.42

ระดับ 6
ระดับ 1

9
X

1
1

1.00

ประเมินจาก
12 ตัวบงชี้
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา
4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสทิ ธิบัตร
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา
4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรบั การอางอิง
(Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา (เฉพาะสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิตและวิจัย)
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน
5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมใน
การใหบริการทางวิชาการแก สังคม เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา

เปาหมาย

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)

4 ขอ

4 ขอ

9

2

4 ขอ

2 ขอ

X

1

55,000 –
79,999
บาท
1 – 29%

36,674.42
บาท

X

1

27.91%

9

1

1 – 14%

29.03%

9

3

1.60
5 ขอ

5 ขอ

9

3

15 – 24%

48.39%

9

3

หมายเหตุ
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เปาหมาย

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ตออาจารยประจํา
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 5

20%

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให
แขงขันไดในระดับสากล
7.2 ภาวะผูนําของผูบ ริหารทุกระดับของสถาบัน
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
การเรียนการสอน และการวิจยั
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
9.30%
X
1

หมายเหตุ

ไมประเมิน
2.33

ไมประเมิน
N/A
ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน
ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน

ไมประเมิน

ประเมินจาก
3 ตัวบงชี้
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7.8

เปาหมาย

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัว
บงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระดับ 4
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและ
ทักษะดานการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน
ระดับ 3
คุณภาพการศึกษาภายใน
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 9

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
ไมประเมิน

หมายเหตุ

ไมประเมิน

N/A
ไมประเมิน

ไมประเมิน
N/A
ระดับ 4
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2

ไมประเมิน

ระดับ 3

เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

หมายเหตุ N/A หมายถึง ไมมีหรือไมสามารถประเมินคาเหลานั้นได
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2
2.00
1.58

ประเมินจาก
2 ตัวบงชี้
ประเมินจาก
26 ตัวบงชี้
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ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ผลการประเมิน
องคประกอบที่

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจยั
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลี่ยคะแนนรวม

คะแนน

≤1.5 ยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 คุณภาพระดับพอใช
2.01-2.50 คุณภาพระดับดี
2.51-3.00 คุณภาพระดับดีมาก

1.50*
1.42*
1.00
1.60
2.33*

ยังไมไดคณ
ุ ภาพ
ยังไมไดคุณภาพ
ยังไมไดคณ
ุ ภาพ
พอใช
ดี

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

2.00
1.58

พอใช
พอใช

หมายเหตุ N/A หมายถึง ไมมีหรือไมสามารถประเมินคาเหลานั้นได
* ทําไมครบทุกตัวบงชี้
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จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดเดน / จุดแข็ง
แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ภาควิชามีแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ 1. ใหมีการสํารวจ วิเคราะห และสรุปผลการ
ประจําป ที่สอดคลองกับภาระกิจหลักของสถาบัน
ดําเนินงานของแผนปฏิบัติการประจําปอยาง
ตอเนื่อง
2. นําผลการวิเคราะหมาปรับปรุงแนวทางการ
ดําเนินงาน
จุดออน
1. แผนปฏิบัติการประจําปของภาควิชายังไมมีการ
กําหนดตัวบงชี้
2. มีการดําเนินงานไมครบทุกแผนงาน

องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดเดน / จุดแข็ง
1. มีระบบและกลไกการเปดปดหลักสูตร กําหนด
เปาหมาย และการเตรียมความพรอมกอนการเปด
หลักสูตรใหม
2. มีหลากหลายหลักสูตรเพือ่ สนองความตองการของ
ผูเรียน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรมีการกําหนดตัวบงชีข้ องแผนปฏิบัติการ
ประจําปที่ชัดเจนและสามารถประเมินผลได
2. ประเมินและวิเคราะหแผนที่ไมไดดําเนินการ
เพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานตอไป

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. กําหนดใหมีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการ
ทุกหลักสูตร ใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรทุกเรือ่ ง
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จุดออน
1. มีการดําเนินการไมครบทุกหลักสูตร
2. ไมมีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการของแตละ
หลักสูตร
3. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีผูรูในชุมชนหรือ
ผูทรงคุณวุฒิมามีสวนรวมไมครบทุกหลักสูตร
4. จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา คิดเปนรอยละ 179.07 ของเกณฑ
มาตรฐาน
5. รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
ที่มีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ที่ทําหนาที่
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 26.66%

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ
จุดเดน / จุดแข็ง
1. มีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการเรียนรู
ของนิสิต
2. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทาง
วิชาชีพแกนิสติ และศิษยเกา
จุดออน
1. ไมมีการประเมินและวิเคราะหการดําเนินการให
การบริการแกนิสิต

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรดําเนินการปดหลักสูตรที่ไมมีการ
ดําเนินการ
2. ควรมีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการใหครบ
ทุกหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
หลักสูตรทุกเรือ่ ง
3. ควรกําหนดใหมีผูรูในชุมชนเปนผูทรงคุณวุฒิ
มามีสวนรวมในทุกหลักสูตร
4. เชิญผูเชี่ยวชาญจากภายนอกสถาบันเขามามีสวน
รวม เพื่อลดภาระงานของอาจารยประจํา
5. กระตุนการเสนอโครงรางวิทยานิพนธหรือเพิ่ม
จํานวนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรมีการประเมินคุณภาพการใหบริการ
เพื่อนํามาปรับปรุงการจัดการบริการแกนิสติ

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. กําหนดใหมีการประเมินการใหบริการแกนิสิต
ในทุกดาน
2. สรุปผลการประเมินนํามาวิเคราะหและปรับปรุง
การดําเนินงานอยางตอเนื่อง
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. มีระบบและกลไกกระตุน การผลิตงานวิจัยและงาน 1. กระตุนการผลิตงานวิจัยของบุคลากร รวมทั้ง
สรางสรรค
สงเสริมการรวมมือกับองคกรภายนอกใหมากขึ้น
2. มีความรวมมือกับทําวิจยั กับองคกรภายนอก

จุดออน
1. ไมมีการจัดทําระบบสารขอมูลและสารสนเทศที่
เกี่ยวกับการบริหารงานวิจยั และงานสรางสรรคที่
นําไปใชประโยชนไดจริง
2. เงินสนับสนุนงานวิจยั และงานสรางสรรคตอ
อาจารยประจําคอนขางนอย (36,674.42 บาท)

องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดเดน / จุดแข็ง
1. มีการบริการวิชาการแกสังคมและมีการประเมิน
รวมทั้งนําผลการประเมินการใหบริการไปปรับปรุง
การทํางานอยางตอเนื่อง
จุดออน
1. ไมมีการทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการ
การบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอน การ
วิจัย หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
2. รอยละของโครงการบริการวิชาการแกสังคมตอ
อาจารยประจํา 6.45%

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. จัดทําระบบสารขอมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับ
งานวิจยั รวบรวม วิเคราะหและสังเคราะหงานวิจยั
ที่รวดเร็วและนําไปใชประโยชนไดจริง
2. สรางแรงจูงใจใหบุคลากรทําวิจัยเพิ่มมากขึ้น

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. นําผลการประเมินไปทําแผนการเชื่อมโยงบูรณา
การการบริการวิชาการแกสังคมกับการเรียน
การสอนใหมากขึ้น
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการ การบริการ
วิชาการแกสังคมกับการเรียนการสอนรวมทั้ง
เชื่อมโยงการบริการวิชาการแกสังคมของคณะหรือ
มหาวิทยาลัย
2. เพิ่มจํานวนโครงการบริการวิชาการแกสังคม
ใหมากขึน้
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเดน / จุดแข็ง
1. มีการดําเนินงานดานประกันคุณภาพที่ครบถวน
และมีติดตามตรวจสอบประเมินอยางตอเนื่อง

จุดออน

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. จัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศและสราง
เครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวาง
หนวยงาน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ไมนําผลการประเมินการประกันคุณภาพมา
1. นําผลการตรวจประเมินการประกันคุณภาพของ
วิเคราะหเพื่อพัฒนาการดําเนินงาน
ภาควิชามาวิเคราะหและนําไปพัฒนาปรับปรุงการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง
2. ไมมีการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพ 2. สรางเครือขายดานประกันคุณภาพการศึกษาทั้ง
การศึกษา
ภายในและภายนอก ภาควิชา
3. ไมมีการใหความรู/ทักษะดานการประกันคุณภาพ 3. กําหนด/วางแผน การใหความรูนสิ ิตดานการ
การศึกษาแกนสิ ิต
ประกันคุณภาพการศึกษา

