รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาควิชาวาริชศาสตร
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๕
(๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖)
โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เสนอตอ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

คํานํา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการใหมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชาวาริชศาสตร ซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๘๔/
๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบดวย
๑. ดร.สาธินี
เลิศประไพ
ประธานกรรมการ
๒. ดร.กัญจนชญา
หงสเลิศคงสกุล
กรรมการ
๓. นางเนาวรัตน
โกมารพิมพ
กรรมการ
๔. ดร.ดร.ทรงกลด
สารภูษิต
กรรมการและเลขานุการ
วัตถุประสงคของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการดําเนินงานของภาควิชา
วาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๕ ตามตัวบงชี้ และเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมทั้งศึกษาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะ ในวันที่ ๒๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเปนแนวทางใหภาควิชาไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

(ดร.สาธินี เลิศประไพ)
ประธานกรรมการ

(ดร.กัญจนชญา หงสเลิศคงสกุล)
กรรมการ

(นางเนาวรัตน โกมารพิมพ)
กรรมการ

(ดร.ทรงกลด สารภูษิต)
กรรมการและเลขานุการ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๕ ภาควิชาวาริชศาสตร มีผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. อยูในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย ๔.๗๘) โดยเมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา
องคประกอบที่ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก มี ๘ องคประกอบ คือ
องคประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๕.๐๐
องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๕.๐๐
องคประกอบที่ ๔ การวิจัย
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๕.๐๐
องคประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแกสังคม
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๕.๐๐
องคประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๕.๐๐
องคประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๕.๐๐
องคประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๕.๐๐
องคประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๕.๐๐
องคประกอบที่ผลการประเมินอยูในระดับดี มี ๑ องคประกอบ คือ
องคประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๗
โดยมีจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้
จุดเดน
๑. คณาจารยในภาควิชามีศักยภาพในการทําวิจัยสูง สามารถไดรับทุนวิจัยจากแหลงเงินทุนที่
หลากหลายและมีจํานวนมาก ควรพัฒนาอยางตอเนื่องและเพิ่มการนํางานวิจัยไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร
รวมถึงการรวมกลุมวิจัยเพื่อพัฒนาไปสูการเปนศูนยความเปนเลิศดานวาริชศาสตรแหงภาคตะวันออก
๒. ภาควิชามีความเขมแข็งในการบริการวิชาการความรูจากการเรียนการสอนและการวิจัย สูสังคม
และชุมชนเพื่อนําไปสูการพัฒนาชุมชน และมีการนําผลการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอน
และการวิจัย ซึ่งควรดําเนินการสนับสนุนอยางตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ภาควิชาควรพัฒนาตัวบงชี/้ คาเปาหมายใหสอดคลองกับโครงการหรือกิจกรรม โดยพิจารณา
เพิ่มเติมในประเด็นเรื่องของการบูรณาการระหวางพันธกิจ ไมวาจะเปนการบริการวิชาการ การเรียนการสอน
การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม พรอมทั้งติดตามและนําเสนอผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้
ของแผนปฏิบัติการภาควิชาอยางนอยปละ ๒ ครั้ง และนําผลการพิจารณาขอคิดเห็น ขอเสนอจากที่ประชุม
ภาคไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป และควรนําแผนพัฒนากิจกรรม ๕ ดาน (๒ ดาน ป.โท) มาบรรจุใน
แผนปฏิบัติการประจําป
๒. ภาควิชาควรสงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น และเพิ่มเติมใหมีระบบติดตามให
คณาจารยนํางานวิจัยที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน (วิจัยในชั้นเรียน) เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังควร
สนับสนุน/สงเสริมใหคณาจารยทําผลงานวิชาการและความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหมีการนํา
งานวิจัยไปใชประโยชนเพิ่มมากขึ้น
๓. ภาควิชาควรเพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รวมถึงมีกลไกสนับสนุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในขณะเดียวกันควรมีกลไกสนับสนุนและผลักดันใหนิสิต
บัณฑิตศึกษาตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น

๔. ภาควิชาควรสงเสริมใหโครงการเพื่อการพัฒนานิสิตใหครบทุกดานตามกรอบ TQF และในการจัด
กิจกรรมควรดําเนินกิจกรรมตามหลักของ PDCA รวมถึงควรจัดโครงการที่ที่พัฒนาความรูและประสบการณให
ศิษยเกา
๕. ภาควิชามีงานบริการแกสังคมของภาควิชามีอยางเปนรูปธรรม โดยเริ่มดวยการจัดทําแผนโครงการ
บริการวิชาการ และมีการเก็บหลักฐานรายละเอียดของโครงการการบริการวิชาการครบถวน แตควรพัฒนาให
ดําเนินการใหครบตามหลัก PDCA และสนับสนุนใหมีการนําบริการวิชาการไปสูการเรียนรูและเสริมสรางความ
เข็มแข็งกับชุมชนใหมากขึ้น รวมทั้งประเมินประโยชนและผลกระทบที่เกิดขึ้นตอชุมชนจากการบริการวิชาการ
๖. ภาควิชาควรมีระบบและกลไกเพื่อพัฒนาใหเกิดวัฒนธรรมการประกันคุณภาพใหแกคณาจารยและ
บุคคลากรในภาควิชาใหเปนหนึ่งในงานประจํา และพัฒนาแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยดานการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่ภาควิชาพัฒนาขึ้นและเผยแพรใหหนวยงานอื่นนําไปใชประโยชน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาวาริชศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตาราง ป.๑ ผลสรุปการประเมินตนเองตามตัวบงชี้ของ สกอ. และ สมศ.

ตัวบงชี้
คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย

ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)

ตัวตั้ง
ตัวหาร

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

หมายเหตุ
(เกณฑที่ได
คะแนน)

ตัวบงชี้ที่ ๑.๑

๗ ขอ

๘ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๗,๘

ตัวบงชี้ที่ ๒.๑

๕ ขอ

๖ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔,๕,๗

ตัวบงชี้ที่ ๒.๒

๗๕%

๖.๘๖%



๕

-

ตัวบงชี้ที่ ๒.๓

๑๕%

๑.๙๖%

X

๑.๙๖

-

ตัวบงชี้ที่ ๒.๔

๔ ขอ

๗ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗

ตัวบงชี้ที่ ๒.๕

๕ ขอ

๗ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗

ตัวบงชี้ที่ ๒.๖

๖ ขอ

๗ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗

ตัวบงชี้ที่ ๒.๗

๕ ขอ

๖ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๗

ตัวบงชี้ที่ ๒.๘

๔ ขอ

๔ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑

๘๐%

๑๐๐%



๕

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๒

-

-

-

-

-

๔๑.๖๗%



๕

-

๐

-

๐

-

-

-

-

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๓

๓๐%

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๔

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๔

-

๘๒.๓ x ๑๐๐
๖๐
๑๑.๗๖ x ๑๐๐
๓๐

๑๓ x ๑๐๐
๑๓
๑.๒๕
๓
๐
๐
-

๒

ตัวบงชี้
คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย

ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)

ตัวตั้ง
ตัวหาร

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

หมายเหตุ
(เกณฑที่ได
คะแนน)

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑

๓ ขอ

๗ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗

ตัวบงชี้ที่ ๓.๒

๕ ขอ

๖ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖

ตัวบงชี้ที่ ๔.๑

๖ ขอ

๗ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗

ตัวบงชี้ที่ ๔.๒

๕ ขอ

๖ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖



๕

-

๓๕.๒๙%



๕

-

๒๓.๕๓%



๕

-

๐

-

๐

-

ตัวบงชี้ที่ ๔.๓
ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๕

๑๘๐,๐๐๐ ๓,๖๕๑,๑๐๐ ๒๒๘,๖๓๑.๒๕
บาท/คน
บาท/คน
๑๖
>๒๐%

๖ x ๑๐๐
๑๗
๔ x ๑๐๐

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๖

>๒๐%

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๗

-

ตัวบงชี้ที่ ๕.๑

๔ ขอ

๕ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕

ตัวบงชี้ที่ ๕.๒

๔ ขอ

๕ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๘

๒๐%



๕

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๙
ตัวบงชี้ที่ ๖.๑
ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๐
ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๑

๑๗
๐
๐

๑ x ๑๐๐

๕๐%

๒

๒ ขอ

๓ ขอ



๓

๑,๒,๓

๕ ขอ

๕ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕

๔ ขอ

๔ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔

๕ ขอ

๕ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕

๓

ตัวบงชี้
คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย

ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)

ตัวตั้ง
ตัวหาร

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

หมายเหตุ
(เกณฑที่ได
คะแนน)

ตัวบงชี้ที่ ๗.๑

๕ ขอ

๗ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗

ตัวบงชี้ที่ ๗.๒

๔ ขอ

๕ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕

ตัวบงชี้ที่ ๗.๓

๔ ขอ

๕ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕

ตัวบงชี้ที่ ๗.๔

๕ ขอ

๖ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๒

-

-

-

-

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๓

-

-

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ ๘.๑

๗ ขอ

๗ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗

ตัวบงชี้ที่ ๙.๑
ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๕
กลุมอัตลักษณ
ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๖.๑

๘ ขอ

๙ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๖.๒

≥ ๔.๕๔
คะแนน

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๗
ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๘.๑
ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๘.๒

-

เฉลี่ยคะแนนรวม ๙ องคประกอบ (สกอ.)

๕ ขอ

ประเมินระดับมหาวิทยาลัย
๘๖๓

๔.๖๒

๑๘๗

๔.๗๘



๕



๔.๖๒

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้

๔.๔๕

ไมนําคะแนน
ตัวบงชี้
สมศ.
ที่ ๑๖.๑, ๑๖.๒,
๑๗, ๑๘.๑, ๑๘.๒
มาคํานวณ

๔
ตาราง ป. ๒ ผลการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพ ๙ องคประกอบ

องคประกอบที่

คะแนน

๑. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
๒. การผลิตบัณฑิต
๓. กิจกรรมการพัฒนานิสิต
๔. การวิจัย
๕. การบริการวิชาการแกสังคม
๖. การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๗. การบริหารและการจัดการ
๘. การเงินและงบประมาณ
๙. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลี่ยคะแนนรวม

๕.๐๐
๔.๓๗
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๗๘

ผลการประเมิน
๐.๐๐-๑.๕๐ = การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน
๑.๕๑-๒.๕๐ = การดําเนินงานตองปรับปรุง
๒.๕๑-๓.๕๐ = การดําเนินงานระดับพอใช
๓.๕๑-๔.๕๐ = การดําเนินงานระดับดี
๔.๕๑-๕.๐๐ = การดําเนินงานระดับดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

๕

ตาราง ป. ๒ ผลการประเมินตนเองตามกลุมตัวบงชี้ ของ สมศ.

กลุมตัวบงชี้

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ป
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๓. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
๔. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
คะแนนเฉลี่ยดานคุณภาพบัณฑิต
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
๕. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร
๖. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
๗. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
๘. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและกาวิจัย
๙. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือองคกรภายนอก
คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการแกสังคม
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรม
๑๑. การพัฒนาสุนทรียภาพในมิติทางศิลปะและ
วัฒนธรรม
คะแนนเฉลี่ยดานการทํานุงบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

ผลการประเมิน
๐.๐๐-๑.๕๐ = การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน
คะแนน ๑.๕๑-๒.๕๐ = การดําเนินงานตองปรับปรุง
๒.๕๑-๓.๕๐ = การดําเนินงานระดับพอใช
๓.๕๑-๔.๕๐ = การดําเนินงานระดับดี
๔.๕๑-๕.๐๐ = การดําเนินงานระดับดีมาก
๕.๐๐

ดีมาก

-

-

๕.๐๐

ดีมาก

๐

ตองปรับปรุงเรงดวน

๓.๓๓

พอใช

๕.๐๐

ดีมาก

๕.๐๐
๐
๓.๓๓

ดีมาก
ตองปรับปรุงเรงดวน
พอใช

๕.๐๐

ดีมาก

๓.๐๐

พอใช

๔.๐๐

ดี

๔.๐๐
๕.๐๐

ดี
ดีมาก

๔.๕๐

ดี

๖

กลุมตัวบงชี้

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของสภาสถาบัน
๑๓. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถาบัน
๑๔. การพัฒนาคณาจารย
คะแนนเฉลี่ยดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
ดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
๑๕. ผลประเมินการประกันคุณภาพภายในรับรองโดย
ตนสังกัด
คะแนนเฉลี่ยดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
คะแนนเฉลี่ยกลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
๑๖.๑ ผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณ
๑๖.๒ ผลการพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ
๑๗. ผลการพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนของสถาบัน
คะแนนเฉลี่ยกลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
๑๘.๑ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมใน
ดานการสงเสริมสุขภาพ
๑๘.๒ ผลการชี้นํา ปองกัน หรือแกปญหาของสังคมใน
ดานการพรอมรับการเปนสมาชิกสังคมอาเซียน
คะแนนเฉลี่ยกลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้

ผลการประเมิน
๐.๐๐-๑.๕๐ = การดําเนินงานตองปรับปรุง
เรงดวน
คะแนน ๑.๕๑-๒.๕๐ = การดําเนินงานตองปรับปรุง
๒.๕๑-๓.๕๐ = การดําเนินงานระดับพอใช
๓.๕๑-๔.๕๐ = การดําเนินงานระดับดี
๔.๕๑-๕.๐๐ = การดําเนินงานระดับดีมาก
-

-

๔.๗๘

ดีมาก

๔.๗๘
๓.๘๐

ดีมาก
ดี

๕.๐๐
๔.๖๒
๔.๘๑

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

-

-

-

-

๓.๙๕

ดี

๗

จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละตัวบงชี้
องคประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริ มจุดแข็ง
จุดออน
๑. ยังไมมีการประเมินความสําเร็จของแผนปฏิบัติการ
ประจําป
๒. โครงการในแผนปฏิบัติการสวนมากยังตอบสนอง
ในแตละพันธกิจแยกสวน โดยยังไมมีการบูรณาการ
กับพันธกิจอื่นๆ

องคประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
จุดออน
๑. มีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับ รศ. ขึ้นไป
จํานวนนอย
๒. ยังไมมีงานวิจัยที่นําไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
(วิจัยในชั้นเรียน)
๓. จํานวนนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษาไมเปนไปตาม
เกณฑ (ซึ่งมีหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเกิน ๕๐%)
๔. กิจกรรมที่สงเสริม คุณธรรมจริยธรรม ยังไมชัดเจน

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. ควรกําหนดตัวชี้วัด และคาเปาหมายในการ
ประเมินความสําเร็จของแผนโดยภาพรวม
๒. จัดทําโครงการในทั้ง ๔ พันธกิจ โดยเพิ่มมุมมอง
ในมิติของการบูรณาการระหวางพันธกิจและประเมิน
ความสําเร็จของแผนปฏิบัติการประจําป รวมทั้ง
ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สงเสริมใหคณาจารย สรางผลงานทางวิชาการทาง
วิจัย เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
๒. สนับสนุนใหอาจารยที่มีความสนใจในเรื่องดังกลาว
ทําวิจัยในชั้นเรียน
๓. ประชาสัมพันธหลักสูตร และจัดทํามาตรการ
สงเสริมตางๆ เชนการสรางภาคีเครือขายความรวมมือ
๔. จัดโครงการที่มีเปาหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน
และประชาสัมพันธใหนิสิตเขารวม รวมทั้งพัฒนา
ลักษณะกิจกรรม คุณธรรมจริยธรรม (ตรงตอเวลา)
โดยผนวกรวมไปกับ learning outcome ทั้ง ๕ ดาน
ที่ระบุในกรอบ TQF ได

๘
องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต
จุดแข็ง
จุดออน
๑. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตของภาควิชาไม
ชัดเจน ไมมีการระบุตัวโครงการ

แนวทางเสริ มจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. จัดทําแผนพัฒนากิจกรรมใหชัดเจน (ภาควิชาเปน
ผูจัดทําใหนิสิต) โดยคํานึงถึงกิจกรรมที่สงเสริมนิสิต
ตามกรอบ TQF ครงทุกดาน

องคประกอบที่ ๔ การวิจัย
จุดแข็ง
๑. คณาจารยมีศักยภาพในการวิจัยโดยไดรับทุน
สนับสนุนการทําวิจัยมากและมีผลงานตีพิมพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. สงเสริมความรวมมือในการทําวิจัยของคณาจารย
ในภาควิชา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยและ
กอใหเกิดการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

จุดออน
๑. ยังไมมีผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพ

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สนับสนุน/สงเสริมใหคณาจารยทําผลงานวิชาการ

องคประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
๑. มีการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัยเพื่อชุมชนที่เขมแข็งตามกลไก
PDCA

แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. สํารวจความตองการของชุมชนและจัดกิจกรรมที่
ตอบสนองชุมชนมากขึ้น และนําผลจากการบริการ
วิชาการมาวิจัยและบูรณาการกับการเรียนการสอน

จุดออน
๑. ควรพัฒนาใหโครงการบริการวิชาการแกชุมชนสง
ผลกระทบกับชุมชนอยางยั้งยืนและเขมแข็ง

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สนับสนุนโครงการอยางตอเนื่องพรอมสํารวจความ
ตองการและผลกระทบตอชุมชนอยางตอเนื่อง

๙
องคประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
จุดออน
๑. แผนฯ ดานการทําการทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของภาควิชาไมชัดเจน และไมมีบูรณาการ
กับพันธกิจอื่น ไมวาจะเปนการเรียนการสอน หรือ
กิจกรรมนิสิต
๒. ยังมิไดกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ
องคประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
จุดออน
๑. การนํา KM มาปรับกระบวนการทํางานยังไมครบ
ทุกประเด็นที่เขารวมอบรม
องคประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
จุดออน
๑. การจัดการดานการเงินและงบประมาณยังเปนไป
ในลักษณะของการตั้งรับ และการวางแผนการใช
จายเงินยังมีประสิทธิภาพ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. ควรจัดทําแผนฯ โดยระบุโครงการ วัตถุประสงค
ตัวชี้วัด และคาเปาหมายใหชัดเจน และโดยคํานึงถึง
การบูรณาการระหวางพันธกิจ และประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการ
๒. ภาควิชาควรสงเสริมใหมีการกําหนดหรือสราง
มาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. ทําการปรับกระบวนการทํางานใหครบทุกประเด็น
KM ที่เขารวมอบรม

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. ควรพัฒนาแผนกลยุทธทางการเงินที่ชัดเจนที่
สามารถกอใหเกิดการพึ่งพาตนเองไดอยางยั้งยืน

๑๐
องคประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
จุดออน
๑. อาจารยและพนักงานสายสนับสนุนยังตระหนัก
แลวแตขาดความเขาใจในเรื่องการเก็บเอกสารใน
แตละองค

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. ควรมีการถายทอดงานลงสูอาจารยและพนักงาน
สายสนับสนุน เพื่อใหการเก็บเอกสารมีความเปน
ระบบและเพิ่มประสิทธิภาพของกลไกงานประกัน
คุณภาพเพิ่มขึ้น

๑๑
มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
จุดแข็ง
จุดออน
๑. บัณฑิตปริญญาตรีไดทํางานภายใน ๑ ปยังไมครบ
ทุกคน
๒. ผลงานของบัณฑิตระดับป.โท และระดับป.เอก
ที่ตีพิมพมีจํานวนนอย
๓. มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง รศ. นอย
๔. อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกยังไมครบ
เกณฑมหาวิทยาลัยกลุม ง
มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
จุดแข็ง
จุดออน
๑. การนํางานวิจัยไปใชประโยชนยังมีไมมากนัก
๒. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพนอย

มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
จุดออน
๑. โครงการที่สงเสริมการเรียนรูและเสริมสรางความ
เข็มแข็งกับชุมชนยังมีไมมากเทาที่ควร

แนวทางเสริ มจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. เพิ่มการประชาสัมพันธขอมูลแหลงงานใหแก
บัณฑิต
๒. สงเสริมใหมีการตีพิมพเพิ่มขึ้นทั้งวารสารใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๓. สนับสนุนใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
๔. สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอก

แนวทางเสริ มจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สนับสนุนการทําวิจัยที่รวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกเพื่อใหเกิดการนํางานวิจัยไปใชประโยชน
๒. สงเสริมใหคณาจารยมีการทําผลงานวิชาการเพิ่ม
มากขึ้น

แนวทางเสริ มจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. จัดใหมีโครงการสงเสริมการเรียนรู และสรางความ
เขมแข็งกับชุมชนมากขึ้น และจัดทําอยางตอเนื่องตาม
วงจรคุณภาพ PDCA รวมทั้งประเมินผลกระทบที่เกิด
การชุมชนจากการบริการวิชาการ

๑๒
มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
จุดออน
๑. กิจกรรมหรือโครงการที่เปนการสงเสริมและ
สนับสนุนดานศิลปะและวัฒนธรรมยังมีนอย
มาตรฐานดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
จุดแข็ง
จุดออน
๑. อาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการนอย

มาตรฐานดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
จุดแข็ง
จุดออน
๑. การมีสวนรวมของบุคลากรและการดําเนินการ
ดานการประกันคุณภาพยังไมครอบคลุมทั้งภาควิชา
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. จัดโครงการสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรมใหมากขึ้น
โดยเนนการมีสวนรวมทั้งนิสิตและบุคลากรในภาควิชา

แนวทางเสริ มจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สงเสริมคณาจารยใหทําวิจัยและสรางผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น

แนวทางเสริ มจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเปนกิจวัตร

จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดออน
-

แนวทางปรับปรุงจุดออน
-

๑๓
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
จุดแข็ง
จุดออน
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
-

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม (ถามี)
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