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

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เสนอตอ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

คํานํา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการใหมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชาชีวเคมี ซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๘๒/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบดวย
๑. ดร.สวามินี
ธีระวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒. ดร.กัญจนชญา
หงสเลิศคงสกุล
กรรมการ
๓. นางเนาวรัตน
โกมารพิมพ
กรรมการและเลขานุการ
วัตถุประสงคของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการดําเนินงานของภาควิชา
ชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๕ ตามตัวบงชี้ และเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมทั้งศึกษาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะ ในวันที่
๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเปนแนวทางใหภาควิชาไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

(ดร.สวามินี ธีระวุฒิ)
ประธานกรรมการ

(ดร.กัญจนชญา หงสเลิศคงสกุล)
กรรมการ

(นางเนาวรัตน โกมารพิมพ)
กรรมการและเลขานุการ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๕ ภาควิชาชีวเคมี มีผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพในภาพรวม
ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. มีคุณภาพอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๐) โดยเมื่อพิจารณาเปน
รายองคประกอบ พบวา
องคประกอบที่ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก มี ๕ องคประกอบ คือ
องคประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๕.๐๐
องคประกอบที่ ๔ การวิจัย
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๔.๖๗
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 ๓.๗๕
องคประกอบที่ผลการประเมินอยูในระดับพอใช มี ๑ องคประกอบ คือ
องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๓.๐๐
องคประกอบที่ผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง มี ๒ องคประกอบ คือ
องคประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแกสังคม
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๒.๕๐
องคประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๒.๐๐
โดยมีจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้
จุดเดน
๑. คณาจารยในภาควิชามีศักยภาพในการทําวิจัยสูง สามารถไดรับทุนวิจัยจากแหลงเงินทุนที่
หลากหลายและมีจํานวนมาก มีการตีพิมพทั้งในระดับชาติและนานาชาติ
๒. มีการจัดทํางบการเงินที่แสดงรายการรับ-จายเงินของภาควิชาอยางเปนระบบ สามารถนําขอมูลไป
วิเคราะหและติดตามผลการใชจายในงบได แตควรเพิ่มรายละเอียดของผลการใชจายและแบงแยกงบดังกลาว
ตามพันธกิจและจัดทําแผนกลยุทธการเงินระดับภาควิชา เพื่อการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณที่
มีประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
๑. พัฒนาตัวบงชี้ของโครงการใหตอบสนองวัตถุประสงคโครงการและพัฒนาเปาหมายใหสูงขึ้น และ
กําหนดวัตถุประสงคของโครงการโดยพิจารณาเพิ่มเติมในประเด็นเรื่องของการบูรณาการระหวางพันธกิจ ไมวา
จะเปนการบริการวิชาการ การเรียนการสอน การวิจัย และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
๒. สงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น และเพิ่มเติมใหมีระบบติดตามใหคณาจารยนํา
งานวิจัยที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน (วิจัยในชั้นเรียน) เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังควรสนับสนุน/
สงเสริมใหคณาจารยทําผลงานวิชาการและความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหมีการนํางานวิจัยไปใช
ประโยชนเพิ่มมากขึ้น
๓. การบูรณาการงานบริการวิชการกับสังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัยยังไมชัดเจน จึงควร
สงเสริมใหเกิดการบูรณาการดังกลาว โดยมีการกําหนดวัตถุประสงคของโครงการบริการวิชาการโดยคํานึงถึง
การบูรณาการระหวางพันธกิจ และประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
๔. สรางระบบและกลไกเพื่อพัฒนาใหเกิดวัฒนธรรมการประกันคุณภาพใหแกคณาจารยและบุคคลากรใน
ภาควิชาใหเปนหนึ่งในงานประจํา การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทํางาน ของภาควิชา
ยังไมครบถวน ทุกประเด็น ควรพัฒนาโดยนําผลการประกันคุณภาพดังกลาวมาปรับปรุงการทํางาน ใหครบ
ทุกประเด็น และพัฒนาการดําเนินงานจนเกิดเปนแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพของภาควิชาเอง

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาชีวเคมี 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

๖ ขอ

๘ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘

ตัวบงชี้ที่ ๒.๑

๕ ขอ

๕ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔,๕

ตัวบงชี้ที่ ๒.๒

๗๐%

๗๘.๙๕



๕

-

ตัวบงชี้ที่ ๒.๓

๕%

๐

X

๐

-

ตัวบงชี้ที่ ๒.๔

๕ ขอ

๕ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔,๕

ตัวบงชี้ที่ ๒.๕

๒ ขอ

๗ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗

ตัวบงชี้ที่ ๒.๖

๕ ขอ

๖ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔,๖,๗

ตัวบงชี้ที่ ๒.๗

๓ ขอ

๔ ขอ



๔

๑,๓,๔,๕

ตัวบงชี้ที่ ๒.๘

๔ ขอ

๔ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑

-

๖๕.๓๘



๓.๒๖

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๒

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๓

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๔

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๔

-

๗๕ x ๑๐๐
๙.๕
๐
๐

๑๗ x ๑๐๐
๒๖
-

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

๕ ขอ

๕ ขอ



๓

๑,๒,๓,๔,๕

ตัวบงชี้ที่ ๓.๒

๒ ขอ

๔ ขอ



๔

๑,๒,๓,๕,๖

ตัวบงชี้ที่ ๔.๑

๕ ขอ

๗ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗

ตัวบงชี้ที่ ๔.๒

๓ ขอ

๕ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔,๕



๕

-



๕

-

ตัวบงชี้ที่ ๔.๓
ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๕

≥๑๘๐,๐๐๐ ๔,๗๓๕,๙๗๗.๔๐ ๕๕๗,๑๗๓.๘๑
บาท/คน
บาท/คน
๘.๕
๒๐%

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๖

๕%

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๗

๕%

ตัวบงชี้ที่ ๕.๑

๒ ขอ

ตัวบงชี้ที่ ๕.๒

๑ ขอ

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๘

๒๐%

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

๗.๒๕๐ x ๑๐๐

๗๖.๓๒%

๙.๕
๐ x ๑๐๐

หลักฐานไม
ตรงตามรอบ
การประเมิน
๑ มิ.ย. ๕๕ –
๓๐ พ.ย. ๕๖

๐%

X

๒

๗.๘๙%



๓.๙๕

-

๒ ขอ



๒

๑,๒

๒ ขอ



๒

๑,๒



๕

-

๙.๕
๐.๗๕๐ x ๑๐๐
๙.๕

๑ x ๑๐๐

๕๐%

๒

-

๐

X

๐

-

๔ ขอ

๒ ขอ

X

๒

๑,๓

๑ ขอ

๑ ขอ



๑

๑

๒ ขอ

๓ ขอ



๓

๑,๒,๔

๓

ตัวบงชี้
คุณภาพ

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย

ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)

ตัวตั้ง
ตัวหาร

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

ตัวบงชี้ที่ ๗.๑

๖ 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

๕ 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

๔ ขอ

๗ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗

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

๔ ขอ

๙ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๖.๒

๒๔.๕๔
คะแนน

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

-

เฉลี่ยคะแนนรวม ๙ องคประกอบ (สกอ.)

๕ ขอ

ประเมิณระดับมหาวิทยาลัย
๘๖๓

๔.๖๒

๑๘๗

๔.๐๐



๕



๔.๖๒

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้

๓.๗๔

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
๓. ๗๕
๓.๐๐
๔.๖๗
๒.๕๐
๒.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๔.๐๐

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
พอใช
ดีมาก
ตองปรับปรุง
ตองปรับปรุง
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. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
๔. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ที่ไดรับการตีพิมพหรือเผยแพร
คะแนนเฉลี่ยดานคุณภาพบัณฑิต
ดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
๕. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ไดรับการตีพิมพ
หรือเผยแพร
๖. งานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่นําไปใชประโยชน
๗. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพ
คะแนนเฉลี่ยดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
ดานการบริการวิชาการแกสังคม
๘. ผลการนําความรูและประสบการณจากการใหบริการ
วิชาการมาใชในการพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัย
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
๓.๒๖
-

พอใช
-

-

-

-

-

๓.๒๖

พอใช

๕

ดีมาก

๒.๖๓
๓.๙๕
๓.๘๖

พอใช
ดี
ดี

๕.๐๐

ดีมาก

๐

ตองปรับปรุงเรงดวน

๒.๕๐

ตองปรับปรุง

๑.๐๐
๓.๐๐

ตองปรับปรุงเรงดวน
พอใช

๒.๐๐

ตองปรับปรุง

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
-

-

๔.๐๐

ดี

๔.๐๐
๓.๑๐

ดี
พอใช

๕.๐๐
๔.๖๒
๔.๘๑

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

-

-

-

-

๓.๔๑

พอใช

๗

จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละตัวบงชี้
องคประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดออน
๑. โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปของ
ภาควิชา แมวาจะครบทุกพันธกิจ แตยังไมไดมีการ
กําหนดวัตถุประสงคหรือการดําเนินงานในมิติของ
การบูรณาการระหวางพันธกิจ
๒. ตัวบงชี้ของบางโครงการยังไมสามารถตอบ
วัตถุประสงคของการดําเนินการได
องคประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
จุดออน
๑. ยังไมมีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ รศ.
และ ศ.
๒. ยังไมมีงานวิจัยที่นําไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
(วิจัยในชั้นเรียน)
องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต
จุดแข็ง
จุดออน
๑. ขาดผลการประเมินคุณภาพการใหบริการขอมูล
ขาวสาร/กิจกรรมพัฒนาวิชาการ/ขอมูลศิษยเกา

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. เพิ่มวัตถุประสงคและการดําเนินการของโครงการ
บริการ โดยคํานึงถึงมิติการบูรณาการระหวางพันธกิจ
ที่ชัดเจน
๒. พัฒนาตัวบงชี้ของโครงการใหตอบสนอง
วัตถุประสงคโครงการและพัฒนาเปาหมายใหสูงขึ้น

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สงเสริมคณาจารยใหทําวิจัยและสรางผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
๒. สนับสนุนใหอาจารยที่มีความสนใจในเรื่องดังกลาว
ทําวิจัยในชั้นเรียน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. ควรมีการประเมินผลทุกโครงการและกิจกรรม
พรอมทั้งนําผลการประเมินไปพัฒนาการดําเนินงาน

๘
องคประกอบที่ ๔ การวิจัย
จุดแข็ง
๑. คณาจารยมีศักยภาพในการวิจัยโดยไดรับทุน
สนับสนุนการทําวิจัยมากและมีผลงานตีพิมพทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติ
จุดออน
๑. ยังไมมีผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพและ
การใชประโยชน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. สงเสริมความรวมมือในการทําวิจัยของคณาจารย
ในภาควิชา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยและ
บริการวิชาการเพิ่มขึ้น
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สนับสนุน/สงเสริมใหคณาจารยทําผลงานวิชาการ
และสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อให
เกิดการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

องคประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
จุดออน
๑. ยังไมมีการบูรณาการระหวางการบริการวิชาการ
กับการเรียนการสอน และการวิจัย

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สงเสริมใหเกิดการบูรณาการ และมีการกําหนด
วัตถุประสงคของโครงการบริการวิชาการโดยคํานึงถง
การบูรณาการระหวางพันธกิจ และประเมิน
ความสําเร็จของการบูรณาการ

องคประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดออน
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. การจัดโครงการ/กิจกรรมดานทํานุบํารุงศิลปะและ ๑. จัดใหมีการประเมินความสําเร็จของโครงการ/
วัฒนธรรมยังไมมีการประเมินผลความสําเร็จและนํา กิจกรรมและนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง
ผลการประเมินไปปรับปรุง
การดําเนินงานครัง้ ตอไป
๒. ยังมิไดกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ

๒. ภาควิชาควรสงเสริมใหมีการกําหนดหรือสราง
มาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ

๙
องคประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดออน
๑. จํานวนบุคลากรที่มีการนํา KM มาปรับ
กระบวนการทํางานยังไมมากนัก

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. เผยแพรและประชาสัมพันธใหบุคลากรพัฒนาการ
ทํางานโดยการใชประโยชนจาก KM ทีเ่ ขารวม

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

แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. ควรเพิ่มรายละเอียดของผลการใชจายและ
แบงแยกงบดังกลาวตามพันธกิจ

จุดออน
๑. การจัดทําแผนกลยุทธดานการเงินในระดับ
ภาควิชายังไมชัดเจน

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. จัดทําแผนกลยุทธดานการเงินและงบประมาณ
เพื่อการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณที่มี
ประสิทธิภาพ

องคประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
จุดออน
๑. การมีสวนรวมของบุคลากรและการดําเนินการ
ดานการประกันคุณภาพยังไมครอบคลุมทั้งภาควิชา
๒. ความเขาใจเกณฑการประเมินและกระบวนการ
จัดเก็บหลักฐานและนําเสนอผลการดําเนินงาน ยังไม
ชัดเจน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเปนกิจวัตร
๑. สรางความเขาใจเกณฑการประเมินและ
กระบวนการตางๆ ใหกับบุคลากร โดยการเขารวม
อบรมสัมมนาดานเกณฑการประเมินฯ หรือจัดทํา KM
ดานการประกันฯ ภายในภาควิชาเอง

๑๐
มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดออน
๑. บัณฑิตปริญญาตรีไดทํางานภายใน ๑ ปยังไมครบ
ทุกคน
๒. มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง รศ. นอย

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. เพิ่มการประชาสัมพันธขอมูลแหลงงานใหแก
บัณฑิต
๒. สนับสนุนใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น

มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
จุดแข็ง
๑. คณาจารยมีการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติสูง

แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. สนับสนุนใหคณาจารยมีการตีพิมพผลงานวิจัย
อยางตอเนื่อง

จุดออน
๑. การนํางานวิจัยไปใชประโยชนยังมีไมมากนัก
๒. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพนอย

มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
จุดออน
๑. โครงการที่สงเสริมการเรียนรูและเสริมสรางความ
เข็มแข็งกับชุมชนยังมีไมมากเทาที่ควร

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สนับสนุนการทําวิจัยที่รวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกเพื่อใหเกิดการนํางานวิจัยไปใชประโยชน
๒. สงเสริมใหคณาจารยมีการทําผลงานวิชาการเพิ่ม
มากขึ้น

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. จัดใหมีโครงการสงเสริมการเรียนรู และสรางความ
เขมแข็งกับชุมชนมากขึ้น และจัดทําอยางตอเนื่อง
ตามวงจรคุณภาพ PDCA

๑๑
มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
จุดออน
๑. กิจกรรมการบูรณาการระหวางการทํานุบํารุงฯ
และการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตยังไมชัดเจน

มาตรฐานดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
จุดแข็ง
จุดออน
๑. อาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการนอย

มาตรฐานดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
จุดแข็ง
จุดออน
๑. การมีสวนรวมของบุคลากรและการดําเนินการ
ดานการประกันคุณภาพยังไมครอบคลุมทั้งภาควิชา

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. จัดกิจกรรมสงเสริมการบูรณาการ โดยบรรจุ
กิจกรรมดังกลาวลงในแผนปฏิบัติการประจําป มีการ
กําหนดคาเปาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทั้งตัวชี้วัด
โครงการและการประเมินความสําเร็จของการบูรณา
การ และดําเนินการใหครบตาม PDCA เพื่อนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุงการดําเนินการ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สงเสริมคณาจารยใหทําวิจัยและสรางผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเปนกิจวัตร

๑๒
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ

จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดออน
-

แนวทางปรับปรุงจุดออน
-

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
จุดแข็ง
จุดออน
-

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม (ถามี)

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
-
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