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

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เสนอตอ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

คํานํา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการใหมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชาชีววิทยา ซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๗๘/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๕ ประกอบดวย
๑. ดร.ทรงกลด
สารภูษิต
ประธานกรรมการ
๒. ดร.กัญจนชญา
หงสเลิศคงสกุล
กรรมการ
๓. นางเนาวรัตน
โกมารพิมพ
กรรมการ
๔. ดร.กาญจนา
หริ่มเพ็ง
กรรมการและเลขานุการ
วัตถุประสงคของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการดําเนินงานของภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๕ ตามตัวบงชี้ และเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมทั้งศึกษาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะ ในวันที่ ๑๔
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเปนแนวทางใหภาควิชาไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

(ดร.ทรงกลด สารภูษิต)
ประธานกรรมการ

(นางเนาวรัตน โกมารพิมพ)
กรรมการ

(ดร.กัญจนชญา หงสเลิศคงสกุล)
กรรมการ

(ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง)
กรรมการและเลขานุการ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๕ ภาควิชาชีววิทยา มีผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพในภาพรวม
ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. มีคุณภาพอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย ๔.๔๑) โดยเมื่อพิจารณาเปน
รายองคประกอบ พบวา
องคประกอบที่ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก มี ๕ องคประกอบ คือ
องคประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
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 ๔.๐๑
องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๐
องคประกอบที่ ๔ การวิจัย
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๔.๔๓
องคประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแกสังคม
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๐
องคประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๐
โดยมีจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้
จุดเดน
๑. คณาจารยในภาควิชามีศักยภาพในการทําวิจัยสูง สามารถไดรับทุนวิจัยจากแหลงเงินทุนที่
หลากหลายและมีจํานวนมาก มีการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติสูง ควรพัฒนาอยางตอเนื่องและเพิ่ม
การนํางานวิจัยไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร รวมถึงการรวมกลุมวิจัย และสรางระบบพี่เลี้ยงวิจัยเพื่อใหเกิด
การพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน
๒. มีความเขมแข็งในการบริการวิชาการความรูจากการเรียนการสอนสูสังคมและชุมชนเพื่อนําไปสู
การพัฒนาชุมชน และมีการนําผลการบริการวิชาการมาบูรณาการกับการเรียนการสอน ซึ่งควรดําเนินการ
สนับสนุนอยางตอเนื่อง และเพิ่มการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการระหวางพันธกิจ

เพิ่มขึ้น

จุดที่ควรพัฒนา
๑. อาจารยที่ดํารงตําทางวิชาการยังไมมากนักจึงควรสงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการ

๒. ไมมีงานวิจัยที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน จึงควรสนับสนุนใหอาจารยที่มีความสนใจ
ในเรื่องดังกลาวทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อนํามาพัฒนาเรื่องการเรียนการสอน
๓. กิจกรรมตางๆ ที่นิสิตของภาควิชาไดเขารวมกับคณะ ภาควิชาควรจัดเก็บหลักฐานของกิจกรรม
ตางๆ เชน รายชื่อ, ภาพถาย เพื่อเปนหลักฐานเชิงประจักษ และสงเสริมใหนิสิตไดจัดโครงการเพื่อการพัฒนา
นิสิตใหครบทุกดานตามกรอบ TQF และในการจัดกิจกรรมควรดําเนินกิจกรรมตามหลักของ PDCA รวมถึงควร
จัดโครงการที่ที่พัฒนาความรูและประสบการณใหศิษยเกา
๔. ผลงานวิชาการของภาควิชายังไมมีการนําไปใชประโยชนและไมมีผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพ ซึ่งสามารถพัฒนาไดโดยสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก/อุตสาหกรรมใหมากขึ้นและ
ภาควิชาควรสนับสนุนใหคณาจารยเขียนผลงานวิชาการใหมากขึ้น

๕. ภาควิชายังมิไดมีการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน
ซึ่งสามารถพัฒนาไดโดยการทําการประเมินความสําเร็จและนําผลการประเมินมาใชในการปรับปรุงการ
จัดบริการวิชาการในครั้งตอไป
๖. ภาควิชาควรมีระบบและกลไกเพื่อพัฒนาใหเกิดวัฒนธรรมการประกันคุณภาพใหแกคณาจารยและ
บุคคลากรในภาควิชาใหเปนหนึ่งในงานประจํา การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทํางาน
ของภาควิชา ยังไมครบถวน ทุกประเด็น ควรพัฒนาโดยนําผลการประกันคุณภาพดังกลาวมาปรับปรุงการทํางาน
ใหครบทุกประเด็น และพัฒนาการดําเนินงานจนเกิดเปนแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาชีววิทยา 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

๘ ขอ

๘ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘

ตัวบงชี้ที่ ๒.๑

๔ ขอ

๖ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔,๕,๘

ตัวบงชี้ที่ ๒.๒

๕๐%

๖๘.๗๕%



๕

ตัวบงชี้ที่ ๒.๓

๑%

๖.๒๕%



๑.๐๔

-

ตัวบงชี้ที่ ๒.๔

๖ ขอ

๗ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗

ตัวบงชี้ที่ ๒.๕

๗ ขอ

๗ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗

ตัวบงชี้ที่ ๒.๖

๖ ขอ

๖ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔,๕,๖

ตัวบงชี้ที่ ๒.๗

๕ ขอ

๕ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔,๕

ตัวบงชี้ที่ ๒.๘

๔ ขอ

๔ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑

๗๐%

๖๒.๕%

X

๓.๑๓

-

-

-

-

-

๐

-

๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๒

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๓

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๔

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๔

-

๑๑ x ๑๐๐
๑๖
๑ x ๑๐๐
๑๖

๒๕ x ๑๐๐
๔๐
๐
๐
-

-

๒
ผลการดําเนินงาน

คะแนน
บรรลุเปาหมาย การประเมิน
ตนเอง
 = บรรลุ
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ. สมศ.)
๔


หมายเหตุ
(เกณฑที่ได
คะแนน)

ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑

๕ ขอ

๖ ขอ

ตัวบงชี้ที่ ๓.๒

๖ 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

๕ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔,๕

๑๕๔,๗๕๐
บาท/คน

X

๔.๓๐

-

๓๒.๘๑%



๕

-

๐

-

๐

-

๐

-

๐

-

๓ ขอ
>
ตัวบงชี้ที่ ๔.๓ ๑,๘๐,๐๐๐
บาท/คน

ตัวตั้ง

ตัวบงชี้ที่ ๔.๒

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๕

>๒๐%

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๖

-

ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)

๑,๘๕๗,๐๐๐
๑๒
๕.๒๕ x ๑๐๐
๑๖
๐
๐
๐

๑,๒,๓,๔,๕,๖

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๗

-

ตัวบงชี้ที่ ๕.๑

๕ ขอ

๔ ขอ

X

๔

๑,๒,๓,๔

ตัวบงชี้ที่ ๕.๒

๓ ขอ

๔ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔



๕

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๘
ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๙
ตัวบงชี้ที่ ๖.๑
ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๐
ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๑

๓๐%

๐

๔ x ๑๐๐

๖๖.๖๗%

๖

๒ ขอ

๓ ขอ



๓

๑,๒,๓

๔ ขอ

๔ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔

๔ ขอ

๓ ขอ

X

๓

๑,๒,๓

๔ ขอ

๕ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕

๓
ผลการดําเนินงาน

คะแนน
บรรลุเปาหมาย การประเมิน
หมายเหตุ
ตนเอง
 = บรรลุ
(เกณฑที่ไดคะแนน)
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ. สมศ.)
๕
๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗


ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ ๗.๑

๗ ขอ

๗ ขอ

ตัวบงชี้ที่ ๗.๒

๕ ขอ

๕ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕

ตัวบงชี้ที่ ๗.๓

๕ ขอ

๕ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕

ตัวบงชี้ที่ ๗.๔
ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๒
ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๓
ตัวบงชี้ที่ ๘.๑

๕ ขอ

๖ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕.๖

-

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

๙ ขอ

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๖.๒

≥ ๔.๕๔
คะแนน

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

ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)

ตัวตั้ง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

๗ ขอ

-

๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗

๙ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙

เฉลี่ยคะแนนรวม ๙ องคประกอบ (สกอ.)

๕ ขอ

ประเมินระดับมหาวิทยาลัย
๘๖๓

๔.๖๒

๑๘๗

-

-

๔.๔๑



๕



๔.๖๒

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้

๓.๙๒

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
๔.๐๑
๔.๕๐
๔.๔๓
๔.๐๐
๔.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๔๑

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
ดี
ดี
ดี
ดี
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดี

๕
ตาราง ป. ๒ ผลการประเมินตนเองตามกลุมตัวบงชี้ ของ สมศ.

กลุมตัวบงชี้

กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ดานคุณภาพบัณฑิต
๑. บัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพ
อิสระภายใน ๑ ป
๒. คุณภาพของบัณฑิตปริญญาตรี โท และเอก ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
๓. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
๔. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกที่
ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
คะแนนเฉลี่ยดานคุณภาพบัณฑิต
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
๕. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร
๖. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
๗. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
๘. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียน
การสอนและการวิจัย
๙. ผลการเรียนรูและเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนหรือองคกรภายนอก
คะแนนเฉลี่ยดานการบริการวิชาการแกสังคม
ดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๑๐. การสงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม
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
๓.๑๓

พอใช

-

-

๐

ตองปรับปรุงเรงดวน

-

-

๑.๕๗

ตองปรับปรุง

๕.๐๐

ดีมาก

๐
๐
๑.๖๗

ตองปรับปรุงเรงดวน
ตองปรับปรุงเรงดวน
ตองปรับปรุง

๕.๐๐

ดีมาก

๓.๐๐

พอใช

๔.๐๐

ดี

๓.๐๐

พอใช

๕.๐๐

ดีมาก

๔.๐๐

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
-

-

๔.๔๑

ดี

๔.๔๑
๒.๘๕

ดี
พอใช

๕.๐๐
๔.๖๒
๔.๘๑

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

-

-

-

-

๓.๑๘

พอใช

๗

จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละตัวบงชี้
องคประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดออน
๑. โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปของ
ภาควิชา แมวาจะครบทุกพันธกิจ แตยังไมไดมีการ
กําหนดวัตถุประสงคหรือการดําเนินงานในมิติของการ
บูรณาการระหวางพันธกิจ
๒. ตัวบงชี้ของบางโครงการยังไมสามารถตอบ
วัตถุประสงคของการดําเนินการได
องคประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
๑. การจัดการเรียนการสอนที่มีการเผยแพร
ผลงานวิจัยเชิงประจักษ

จุดออน
๑. อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ รศ. และ ศ. ยัง
ไมเปนไปตามเกณฑ (มหาวิทยาลัยกลุม ง)
๒. ยังไมมีงานวิจัยที่นําไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
(วิจัยในชั้นเรียน)

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. เพิ่มวัตถุประสงคและการดําเนินการของโครงการ
บริการ โดยคํานึงถึงมิติการบูรณาการระหวางพันธกิจ
ที่ชัดเจน
๒. พัฒนาตัวบงชี้ของโครงการใหตอบสนอง
วัตถุประสงคโครงการและพัฒนาเปาหมายใหสูงขึ้น

แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยพัฒนาการ
ดําเนินงานจากผลการประเมินในปที่ผานมา และหาก
มีความเปนไปไดอาจพัฒนาใหมีการบูรณาการ
ระหวางพันธกิจดานการเรียนการสอน การวิจัยและ
การบริการวิชาการ และประเมินความสําเร็จของ
การบูรณาการ
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สงเสริมคณาจารยใหทําวิจัยและสรางผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
๒. สนับสนุนใหอาจารยที่มีความสนใจในเรื่องดังกลาว
ทําวิจัยในชั้นเรียน

๓. ไมมีการตีพิมพบทความวิจัยของบัณฑิตในวารสาร ๓. สงเสริมใหนิสิตตีพิมพบทความวิจัยในวารสาร
ระดับนานาชาติ
ระดับนานาชาติ

๘
องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต
จุดแข็ง
๑. มีการจัดกิจกรรมนิสิตที่หลากหลายตามมาตรฐาน
TQF
จุดออน
๑. การจัดเก็บเอกสารอาจยังไมครบถวนแตมีการ
ดําเนินการครบ PDCA

แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. สงเสริมใหมีการดําเนินการกิจกรรมนิสิตใหครบ
วงจร PDCA อยางตอเนื่อง

๒. ยังมิไดนําผลประเมินโครงการมาเปนขอมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการ

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. ควรจัดเก็บอยางเปนระบบสรางแนวทางหรือ
กระบวนการในการจักกิจกรรมนิสิตใหชัดเจน รวมถึง
จักเก็บเอกสารที่แสดงการดําเนินงาน PDCA
อยางเปนระบบ
๒. ภาควิชาควรนําผลการประเมินมาใชในการ
พัฒนาการจัดบริการครั้งตอไป

องคประกอบที่ ๔ การวิจัย
จุดแข็ง
๑. คณาจารยมีศักยภาพในการวิจัยโดยไดรับทุน
สนับสนุนการทําวิจัยมากและมีผลงานตีพิมพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. สงเสริมความรวมมือในการทําวิจัยของคณาจารย
ในภาควิชา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยและ
บริการวิชาการเพิ่มขึ้น

จุดออน
๑. ยังไมมีผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพและ
การใชประโยชน
องคประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
๑. มีโครงการที่มีการนําความรูและประสบการณ
จากบริการวิชาการ มาใชพัฒนาการเรียนการสอน/
วิจัยในหลายโครงการ
๒. มีการจัดใหนิสิตในระดับปริญญาตรีนําเสนอ
ผลงานวิจัยในเชิงการประชุมและนําเสนอในรูปแบบ
โปสเตอร
จุดออน
๑. ยังไมนํามาบูรณาการระหวางการบริการวิชาการ
กับการวิจัย

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สนับสนุน/สงเสริมใหคณาจารยทําผลงานวิชาการ
และสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อให
เกิดการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. สนับสนุนใหดําเนินการอยางตอเนื่อง และจัด
ประเมินความสําเร็จของการบูรณาการระหวาง
พันธกิจ
๒. จัดโครงการอยางตอเนื่องและเพิ่มเติมการ
ดําเนินงานใหครบ PDCA โดยเพิ่มการประเมินผล
การจัดโครงการและนําผลการประเมินมาปรับปรุง
การจัดในครั้งตอไป
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. จัดโครงการที่สนับสนุนใหเกิดการบูรณาการ
ระหวางการบริการวิชาการกับการวิจัยและการเรียน
และประเมินความสําเร็จของการบูรณาการระหวาง
พันธกิจ

๙
องคประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดออน
๑. ยังไมมีการนําผลการประเมินที่นําไปปรับปรุง
การบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
กิจกรรมนิสิต
๒. ยังมิไดกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. ควรนําการประเมินมาใชในการปรับปรุงการ
บูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับ
กิจกรรมนิสิต
๒. ภาควิชาควรสงเสริมใหมีการกําหนดหรือสราง
มาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ

องคประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดออน
๑. การนํา KM มาปรับกระบวนการทํางานยังไมครบ
ทุกประเด็นที่เขารวมอบรม
๒. จํานวนบุคลากรที่มีการนํา KM มาปรับ
กระบวนการทํางานยังไมมากนัก

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. ทําการปรับกระบวนการทํางานใหครบทุกประเด็น
KM ที่เขารวมอบรม
๒. เผยแพรและประชาสัมพันธใหบุคลากรพัฒนาการ
ทํางานโดยการใชประโยชนจาก KM ที่เขารวม

องคประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
๑. มีการจัดทํางบการเงินที่แสดงรายการรับ-จายเงิน
ของภาควิชาอยางเปนระบบ สามารถนําขอมูลไป
วิเคราะหและติดตามผลการใชจายในงบได

แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. ควรเพิ่มรายละเอียดของผลการใชจายและ
แบงแยกงบดังกลาวตามพันธกิจ

จุดออน
๑. การจัดทําแผนกลยุทธดานการเงินในระดับ
ภาควิชายังไมชัดเจน

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. จัดทําแผนกลยุทธดานการเงินและงบประมาณ
เพื่อการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ

๑๐
องคประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
จุดออน
๒. การมีสวนรวมของบุคลากรและการดําเนินการ
ดานการประกันคุณภาพยังไมครอบคลุมทั้งภาควิชา
๓. ยังไมมีแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพฯ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๒. สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเปนกิจวัตร
๓. พัฒนาการดําเนินงานภายในจนเกิดเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีและเผยแพรใหผูอื่นนําไปใชหรือจัดทํางานวิจัย
ดานการประกันคุณภาพ

มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
จุดแข็ง
จุดออน
๑. บัณฑิตปริญญาตรีไดทํางานภายใน ๑ ปยังไมครบ
ทุกคน
๒. ผลงานของบัณฑิตระดับปริญญาโท ที่ตีพิมพมี
จํานวนนอย
มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
จุดแข็ง
จุดออน
๑. การนํางานวิจัยไปใชประโยชนยังมีไมมากนัก
๒. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพนอย

มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
๑. มีโครงการบริการวิชาการจํานวนมาก

จุดออน
มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
จุดออน
-

๑๑
แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. เพิ่มการประชาสัมพันธขอมูลแหลงงานใหแก
บัณฑิต
๒. สงเสริมใหมีการตีพิมพเพิ่มขึ้นทั้งวารสารใน
ระดับชาติและนานาชาติ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สนับสนุนการทําวิจัยที่รวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกเพื่อใหเกิดการนํางานวิจัยไปใชประโยชน
๒. สงเสริมใหคณาจารยมีการทําผลงานวิชาการเพิ่ม
มากขึ้น

แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. เนนการบริการวิชาการที่ตอเนื่องและสรางความ
เขมแข็งใหชุมชน และเพิ่มการบูรณาการกับพันธกิจ
อื่น รวมทั้งประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
แนวทางปรับปรุงจุดออน
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
-

๑๒
มาตรฐานดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
จุดแข็ง
จุดออน
๑. อาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการนอย

มาตรฐานดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
จุดแข็ง
จุดออน
๑. การมีสวนรวมของบุคลากรและการดําเนินการ
ดานการประกันคุณภาพยังไมครอบคลุมทั้งภาควิชา
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สงเสริมคณาจารยใหทําวิจัยและสรางผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเปนกิจวัตร

จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดออน
-

แนวทางปรับปรุงจุดออน
-

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
จุดแข็ง
จุดออน
-

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม (ถามี)

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
-
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