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

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เสนอตอ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

คํานํา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการใหมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชาเทคโนโลยีชวี ภาพ ซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ ๒๗๗/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบดวย
๑. ดร.สวามินี
ธีระวุฒิ
ประธานกรรมการ
๒. ดร.กาญจนา
หริ่มเพ็ง
กรรมการ
๓. ดร.ทรงกลด
สารภูษิต
กรรมการ
๔. นางเนาวรัตน
โกมารพิมพ
กรรมการ
๕. ดร.กัญจนชญา
หงสเลิศคงสกุล
กรรมการและเลขานุการ
วัตถุประสงคของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการดําเนินงานของภาควิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๕ ตามตัวบงชี้ และ
เกณฑมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมทั้งศึกษาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะ
ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเปนแนวทางใหภาควิชาไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

(ดร.สวามินี ธีระวุฒิ)
ประธานกรรมการ

(ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง)
กรรมการ

(ดร.ทรงกลด สารภูษิต)
กรรมการ

(นางเนาวรัตน โกมารพิมพ)
กรรมการ

(ดร.กัญจนชญา หงสเลิศคงสกุล)
กรรมการและเลขานุการ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๕ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มีผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพตาม
เกณฑมาตรฐานของ สกอ. อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๑) โดยเมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา
องคประกอบที่ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก มี ๔ 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 ๔ การวิจัย
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๔.๓๓
องคประกอบที่ผลการประเมินอยูในระดับพอใช มี ๓ องคประกอบ คือ
องคประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๓.๓๘
องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๓.๕๐
องคประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแกสังคม
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๓.๐๐
องคประกอบที่ผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง มี ๑ องคประกอบ คือ
องคประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๒.๐๐
โดยมีจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้
จุดเดน
๑. คณาจารยมีศักยภาพในการวิจัยโดยไดรับทุนสนับสนุนการทําวิจัยมาก ควรสงเสริมความรวมมือใน
การทําวิจัยของคณาจารยในภาควิชา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยและบูรณาการกับการบริการวิชาการ
เพิ่มขึ้น
๒ มีการจัดโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับการเรียนการสอนที่ชัดเจน ซึ่งควรดําเนินการอยาง
ตอเนื่องและนําผลการประเมิน รวมทั้งการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการระหวางพันธกิจมาพัฒนา
การดําเนินงาน และเพิ่มการบูรณาการกับพันธกิจดานการวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
๑. พัฒนาตัวบงชี้/คาเปาหมายใหสอดคลองกับโครงการหรือกิจกรรม พรอมทั้งติดตามและนําเสนอ
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการภาควิชาอยางนอยปละ ๒ ครั้ง และนําผลการพิจารณา
ขอคิดเห็น ขอเสนอจากที่ประชุมภาคไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป และควรเพิ่มวัตถุประสงคและการ
ดําเนินการของโครงการบริการ โดยคํานึงถึงมิติการบูรณาการระหวางพันธกิจที่ชัดเจน
๒. อาจารยในภาควิชายังมิไดมีการดํารงตําแหนงทางวิชาการ จึงควรสงเสริมใหอาจารยขอตําแหนง
ทางวิชาการเพิ่มขึ้น
๓. ภาควิชาไมมีงานวิจัยที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน (วิจัยในชั้นเรียน) จึงควรสนับสนุน
ใหอาจารยที่มีความสนใจในเรื่องดังกลาวทําวิจัยในชั้นเรียนและนําความรูที่ไดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู
๔. กิจกรรมตางๆ ที่นิสิตของภาควิชาไดเขารวมกับคณะ ภาควิชาควรจัดเก็บหลักฐานของกิจกรรม
ตางๆ เชน รายชื่อ, ภาพถาย เพื่อเปนหลักฐานเชิงประจักษ และกิจกรรมที่ภาควิชาจัดขึ้นควรมีการทํา
การประเมินทุกกิจกรรมที่จัดขึ้น

๕. จัดทําแผนกลยุทธดานการเงินและงบประมาณ เพื่อการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ
๖. จัดทําแผนงานประกันคุณภาพและแผนปรับปรุงคุณภาพ (แผนยกระดับ) และติดตามผลการ
ดําเนินงานทุก ๖ เดือน พรอมทั้งนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาใชในปรับปรุงการดําเนินงาน

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 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

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘

ตัวบงชี้ที่ ๒.๑

๕ ขอ

๕ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔,๕

ตัวบงชี้ที่ ๒.๒

๑๐๐%

๑๐๐%



๕

-

ตัวบงชี้ที่ ๒.๓

๑๕%

๐

X

๐

-

ตัวบงชี้ที่ ๒.๔

๕ ขอ

๕ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔,๕

ตัวบงชี้ที่ ๒.๕

๕ ขอ

๗ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗

ตัวบงชี้ที่ ๒.๖

๖ ขอ

๕ ขอ

X

๓

๑,๓,๔,๕,๖

ตัวบงชี้ที่ ๒.๗

๕ ขอ

๕ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔,๕

ตัวบงชี้ที่ ๒.๘

๔ ขอ

๒ ขอ

X

๒

๑,๒

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑

-

๖๑.๑๑%

-

๓.๐๖

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๒

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๓

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๔

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๔

-

๕.๕ x ๑๐๐
๕.๕
๐ x ๑๐๐
๕.๕

๒๒ x ๑๐๐
๓๖
-

ผลการดําเนินงาน

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


๒
หมายเหตุ
(เกณฑที่ได
คะแนน)

ตัวบงชี้
คุณภาพ

เปาหมาย

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑

๕ ขอ

๖ ขอ

ตัวบงชี้ที่ ๓.๒

๖ ขอ

๔ ขอ

X

๓

๑,๒,๓,๔

ตัวบงชี้ที่ ๔.๑

๕ ขอ

๗ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗

ตัวบงชี้ที่ ๔.๒

๓ ขอ

๓ ขอ



๓

๑,๒,๓



๕

-

๒๗.๒๗%



๕

-

๐%

X

๐

-

๐%

X

๐

-

ตัวบงชี้ที่ ๔.๓
ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๕

ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)

ตัวตั้ง

>๑๘๐,๐๐๐ ๑,๐๗๕,๕๕๕ ๑๙๕,๕๕๕.๔๕
บาท/คน
บาท/คน
๕.๕
๒๐%

๑.๕ x ๑๐๐
๕.๕
๐ x ๑๐๐

๑,๒,๓,๔,๕,๖

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๖

๒๐%

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๗

๒๐%

ตัวบงชี้ที่ ๕.๑

๓ ขอ

๒ ขอ

X

๒

๑,๒

ตัวบงชี้ที่ ๕.๒

๓ ขอ

๔ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๘

๓๐%



๕

-

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

๕.๕
๐ x ๑๐๐
๕.๕

๑ x ๑๐๐

๑

๑

-

๒ ขอ

-

๒

๑,๒

๔ ขอ

๒ ขอ

X

๒

๑,๓

-

๓ ขอ

-

๓

๑,๒,๓

-

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

ตัวบงชี้ที่ ๗.๒

-

๕ ขอ

-

๕

๑,๒,๓,๔,๕

ตัวบงชี้ที่ ๗.๓

-

๕ ขอ

-

๕

๑,๒,๓,๔,๕

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

-

๖ ขอ

-

๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖

ผลลัพธ
(% หรือ
สัดสวน)

ตัวตั้ง

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

๗ 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

๓.๙๑



๕



๔.๖๒

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้

๓.๖๕

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
๓.๓๘
๓.๕๐
๔.๓๓
๓.๐๐
๒.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๕.๐๐
๓.๙๑

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
พอใช
พอใช
ดี
พอใช
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. ผลงานของผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทที่ไดรับ
การตีพิมพหรือเผยแพร
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
๓.๐๖

พอใช

-

-

-

-

-

-

๓.๐๖

พอใช

๕.๐๐

ดีมาก

๐
๐
๑.๖๗

ตองปรับปรุงเรงดวน
ตองปรับปรุงเรงดวน
ตองปรับปรุง

๕.๐๐

ดีมาก

๒.๐๐

ตองปรับปรุง

๓.๕๐

พอใช

๓.๐๐
๕.๐๐

พอใช
ดีมาก

๔.๐๐

ดี

๖

กลุมตัวบงชี้

ดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
๑๒. การปฏิบัติตามบทบาทหนาทีข่ องสภาสถาบัน
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
-

-

๓.๙๑

ดี

๓.๙๑
๓.๐๐

ดี
พอใช

๕.๐๐
๔.๖๒
๔.๘๑

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

-

-

-

-

๓.๓๓

พอใช

๗
จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละตัวบงชี้
องคประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดออน
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. โครงการที่บรรจุในแผนปฏิบัติการประจําปของ
๑. เพิ่มวัตถุประสงคและการดําเนินการของโครงการ
ภาควิชา แมวาจะครบทุกพันธกิจ แตยังไมไดมีการ
บริการ โดยคํานึงถึงมิติการบูรณาการระหวางพันธกิจ
กําหนดวัตถุประสงคหรือการดําเนินงานในมิติของการ ที่ชัดเจนโดยที่ประชุมภาควิชา
บูรณาการระหวางพันธกิจ
๒. ตัวบงชี้ของบางโครงการยังไมสามารถตอบ
วัตถุประสงคของการดําเนินการได
องคประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
จุดออน
๑. การอางอิงเอกสารหลายอยางอางอิงในระดับคณะ
ทําใหไมมีการดําเนินการในระดับภาควิชา และไมมี
หลักฐาน เปาประสงค เชน โครงการเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม ยังขาดการประเมินและปรับปรุง
เปนตน
๒. ยังไมมีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ รศ.
และ ศ.
๓. ยังไมมีงานวิจัยที่นําไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
(วิจัยในชั้นเรียน)

๒. พัฒนาตัวบงชี้ของโครงการใหตอบสนอง
วัตถุประสงคโครงการและพัฒนาเปาหมายใหสูงขึ้น

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. ในโครงการทีม่ ีการดําเนินการระดับภาควิชา ควรมี
การประเมินและนําผลการประเมินมาปรับปรุง

๒. สงเสริมคณาจารยใหทําวิจัยและสรางผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
๓. สนับสนุนใหอาจารยที่มีความสนใจในเรื่องดังกลาว
ทําวิจัยในชั้นเรียน

๘
องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต
จุดแข็ง
๑. มีการดําเนินการของโครงการตางๆ ที่นิสิตจัดขึ้น
ไดตามกลไกการประกันคุณภาพครบวงจร (PDCA)
จุดออน
องคประกอบที่ ๔ การวิจัย
จุดแข็ง
๑. คณาจารยมีศักยภาพในการวิจัยโดยไดรับทุน
สนับสนุนการทําวิจัยมาก

จุดออน
๑. ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพตอคณาจารยประจํา
ยังมีไมมากนัก
๒. ยังไมมีผลงานวิชาการที่ไดรับรองคุณภาพและ
การใชประโยชน

องคประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
๑ มีการจัดโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการกับ
การเรียนการสอนที่ชัดเจน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. จัดทําแผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการสนับสนุน
กิจกรรมนิสิตใหชัดเจน (ภาควิชาเปนผูจัดทํา)
แนวทางปรับปรุงจุดออน
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. สงเสริมความรวมมือในการทําวิจัยของคณาจารย
ในภาควิชา เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทําวิจัยและ
บูรณาการกับการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สนับสนุนใหคณาจารยมีการตีพิมพงานวิจัย
๓. สนับสนุน/สงเสริมใหคณาจารยทําผลงานวิชาการ
และสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอกเพื่อให
เกิดการนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑ ดําเนินการอยางตอเนื่องและนําผลการประเมิน
รวมทั้งการประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
ระหวางพันธกิจมาพัฒนาการดําเนินงาน

จุดออน
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. การบูรณาการระหวางบริการวิชาการและงานวิจัย ๑. จัดโครงการบริการวิชาการที่เกี่ยวของกับงานวิจัย
ยังไมชัดเจน
เพือ่ นําไปบริการวิชาการสูชุมชน หรือการนําผลการ
บริการวิชาการแกชุมชนมาพัฒนาเปนงานวิจัย
๒. การจัดโครงการบริการวิชาการของภาควิชา ยังไม ๒. จัดโครงการบริการวิชาการที่งานบริการวิชาการ
ตอเนื่อง
ทั้งการเรียนการสอนและงานวิจัยใหเปนโครงการ
ตอเนื่อง

๙
องคประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
จุดออน
๑. โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ที่บรรจุอยูในแผนปฏิบัติการภาควิชา ยังไมชัดเจน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

๒. ยังมิไดกําหนดหรือสรางมาตรฐานคุณภาพดาน
ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลงานเปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติ

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. จัดทําโครงการโดยระบุวัตถุประสงคและการ
ดําเนินการของโครงการบริการ โดยคํานึงถึงมิติการ
บูรณาการระหวางพันธกิจที่ชัดเจน (ศิลปวัฒนธรรม
บูรณาการกับการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต)
และดําเนินการใหครบ PDCA
๒. ภาควิชาควรสงเสริมใหมีการกําหนดหรือสราง
มาตรฐานคุณภาพดานศิลปะและวัฒนธรรมที่มีผลงาน
เปนที่ยอมรับในระดับชาติ

องคประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดออน
๑. จํานวนบุคลากรที่มีการนํา KM มาปรับ
กระบวนการทํางานยังไมมากนัก
องคประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
๑. มีการวางแผนการใชเงิน และจัดสรรเงินไดครบ
ทุกพันธกิจ
จุดออน
๑. การจัดทํางบการเงินที่แสดงรายการรับ-จายเงิน
ของภาควิชาในบางพันธกิจไมชัดเจน (มีรายรับแตไม
แสดงรายจาย)
๒. ผลการใชจายเงินต่ํากวาแผนที่วางไว

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. เผยแพรและประชาสัมพันธใหบุคลากรพัฒนาการ
ทํางานโดยการใชประโยชนจาก KM ที่เขารวม

แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑ จัดทําแผนกลยุทธดานการเงินและงบประมาณ
เพื่อการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. ควรเพิ่มรายละเอียดของผลการใชจายและ
แบงแยกงบดังกลาวตามพันธกิจ เพื่อใหสามารถนํา
ขอมูลไปวิเคราะหและติดตามผลการใชจายในงบได
๒. วิเคราะหประเด็นปญหาและอุปสรรคที่ชัดเจนและ
จัดทําแผนกลยุทธดานการเงินและงบประมาณ เพื่อ
การบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ

๑๐
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
๓. ยังไมมีแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพฯ ใน ๓. พัฒนาการดําเนินงานภายในจนเกิดเปนแนวปฏิบัติ
สวนของภาควิชาเอง
ที่ดีและเผยแพรใหผูอื่นนําไปใชหรือจัดทํางานวิจัยดาน
การประกันคุณภาพระดับภาควิชา

๑๑
มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
จุดแข็ง
จุดออน
๑. บัณฑิตปริญญาตรีไดทํางานภายใน ๑ ปยังไมครบ
ทุกคน
๒. มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง รศ. นอย
๓. อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกยังไมครบ
เกณฑมหาวิทยาลัยกลุม ง
มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
จุดแข็ง
จุดออน
๑. ไมมีผลงานวิจัยที่นําไปใชประโยชน

มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
๑. มีโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการการเรียน
การสอน

จุดออน
๑. โครงการที่สงเสริมการเรียนรูและเสริมสรางความ
เข็มแข็งกับชุมชนยังไมไดดําเนินการอยางตอเนื่อง

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. ประชาสัมพันธขอมูลแหลงงานแกบัณฑิต
๒. สนับสนุนใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
๓. สงเสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับปริญญาเอก

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สนับสนุนการทําวิจัยที่รวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกเพื่อใหเกิดการนํางานวิจัยไปใชประโยชน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. เนนการบริการวิชาการที่ตอเนื่องและสรางความ
เขมแข็งใหชุมชน และเพิ่มการบูรณาการกับพันธกิจ
ดานการวิจัย รวมทั้งประเมินความสําเร็จของการ
บูรณาการ
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. จัดใหมีโครงการสงเสริมการเรียนรู และสรางความ
เขมแข็งกับชุมชนอยางตอเนื่องตามวงจรคุณภาพ
PDCA

๑๒
มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
จุดออน
๑. โครงการดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ที่บรรจุอยูในแผนปฏิบัติการภาควิชา ยังไมชัดเจน

มาตรฐานดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
จุดแข็ง
จุดออน
๑. อาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการนอย

มาตรฐานดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
จุดแข็ง
จุดออน
๑. การมีสวนรวมของบุคลากรและการดําเนินการ
ดานการประกันคุณภาพยังไมครอบคลุมทั้งภาควิชา

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. จัดทําโครงการโดยระบุวัตถุประสงคและการ
ดําเนินการของโครงการบริการ โดยคํานึงถึงมิติการ
บูรณาการระหวางพันธกิจที่ชัดเจน (ศิลปวัฒนธรรม
บูรณาการกับการเรียนการสอน, กิจกรรมนิสิต
การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม) และดําเนินการใหครบ
PDCA

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สงเสริมคณาจารยใหทําวิจัยและสรางผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเปนกิจวัตร

๑๓
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ

จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดออน
-

แนวทางปรับปรุงจุดออน
-

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
จุดแข็ง
จุดออน
-

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
-

- การเขียนรายงานผลการดําเนินการควรเขียนแบบบรรยายเปนลําดับขั้นตอนตามเกณฑ
- การจัดเก็บหลักฐานบางครั้งยังไมสื่อถึงผลการดําเนินการตามเกณฑในแตละขอ
- ควรแสดงหลักฐานเชิงประจักษในการเขารวมกิจกรรมตางๆ ของคณะฯ

