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

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เสนอตอ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

คํานํา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการใหมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชาคณิตศาสตร ซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๘๓/
๒๕๕๖ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบดวย
๑. ดร.กัญจนชญา
หงสเลิศคงสกุล
ประธานกรรมการ
๒. ดร.สวามินี
ธีระวุฒิ
กรรมการ
๓. ดร.ทรงกลด
สารภูษิต
กรรมการและเลขานุการ
วัตถุประสงคของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการดําเนินงานของภาควิชา
คณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๕ ตามตัวบงชี้ และเกณฑมาตรฐาน
ของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมทั้งศึกษาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะ ในวันที่ ๒๐
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเปนแนวทางใหภาควิชาไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

(ดร.กัญจนชญา หงสเลิศคงสกุล)
ประธานกรรมการ

(ดร.สวามินี ธีระวุฒิ)
กรรมการ

(ดร.ทรงกลด สารภูษิต)
กรรมการและเลขานุการ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๕ ภาควิชาคณิตศาสตร มีผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๑) โดยเมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา
องคประกอบที่ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก มี ๓ องคประกอบ คือ
องคประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๕.๐๐
องคประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๕.๐๐
องคประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๕.๐๐
องคประกอบที่ผลการประเมินอยูในระดับดี มี ๓ องคประกอบ คือ
องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๐
องคประกอบที่ ๔ การวิจัย
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๕
องคประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแกสังคม
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๐
องคประกอบที่ผลการประเมินอยูในระดับพอใช มี ๒ องคประกอบ คือ
องคประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๒
องคประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๓.๐๐
องคประกอบที่ผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง มี ๑ องคประกอบ คือ
องคประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๒.๐๐
โดยมีจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้
จุดเดน
๑. คณาจารยในภาควิชา มีการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติสูง ควรพัฒนาอยางตอเนื่องและ
เพิ่มการนํางานวิจัยไปจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตร หรือการนํางานวิจัยไปใชประโยชน
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. ภาควิชาควรสงเสริมใหโครงการเพื่อการพัฒนานิสิตใหครบทุกดานตามกรอบ TQF และในการจัด
กิจกรรมควรดําเนินกิจกรรมตามหลักของ PDCA รวมถึงควรจัดโครงการที่ที่พัฒนาความรูและประสบการณให
ศิษยเกา

๔. ผลงานวิชาการของภาควิชายังไมมีการนําไปใชประโยชนและไมมีผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรอง
คุณภาพ ซึ่งสามารถพัฒนาไดโดยสรางความรวมมือกับหนวยงานภายนอก/อุตสาหกรรมใหมากขึ้นและ
ภาควิชาควรสนับสนุนใหคณาจารยเขียนผลงานวิชาการใหมากขึ้น
๕. จัดทําแผนดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยระบุโครงการ วัตถุประสงค ตัวชี้วัด และคา
เปาหมายใหชัดเจน และโดยคํานึงถึงการบูรณาการระหวางพันธกิจ และประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
๖. ภาควิชาควรมีระบบและกลไกเพื่อพัฒนาใหเกิดวัฒนธรรมการประกันคุณภาพใหแกคณาจารยและ
บุคคลากรในภาควิชาใหเปนหนึ่งในงานประจํา และควรพัฒนาโดยนําผลการประกันคุณภาพดังกลาวมาปรับปรุง
การทํางาน ใหครบทุกประเด็น และพัฒนาการดําเนินงานจนเกิดเปนแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาคณิตศาสตร 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

๔ 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

๖๐%

๕.๓๐



๕

-

๐.๙๘

X

๐.๙๘

-

๖๓.๖๓ x ๕
๖๐
๕.๘๘ x ๕

ตัวบงชี้ที่ ๒.๓

๖.๐๖%

ตัวบงชี้ที่ ๒.๔

๔ ขอ

๕ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔,๕

ตัวบงชี้ที่ ๒.๕

๖ ขอ

๗ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗

ตัวบงชี้ที่ ๒.๖

๕ ขอ

๕ ขอ



๓

๑,๒,๓,๕,๗

ตัวบงชี้ที่ ๒.๗

๔ ขอ

๕ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔,๗

ตัวบงชี้ที่ ๒.๘

๓ ขอ

๓ ขอ



๓

๑,๒,๓

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑

๖๕%

๓.๔๗



๓.๔๗

-

-

-

-

-

๑๑.๒๕%

X

๒.๒๕

-

๑๐๐%



๕

-

-

-

-

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๒

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๓

๕๐%

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๔

๙๐%

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๔

-

๓๐

๖๙.๓๘ x ๕
๑๐๐
๒.๒๕ x ๑๐๐
๒๐
๑
๑
-

ตัวบงชี้
คุณภาพ

คะแนน
บรรลุเปาหมาย การประเมิน
ผลลัพธ  = บรรลุ
ตนเอง
(% หรือ X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สัดสวน)
สกอ. สมศ.)

ผลการดําเนินงาน
เปาหมาย

ตัวตั้ง
ตัวหาร

๒
หมายเหตุ
(เกณฑที่ได
คะแนน)

ตัวบงชี้ที่ ๓.๑

๓ ขอ

๖ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔,๖,๗

ตัวบงชี้ที่ ๓.๒

๑ ขอ

๕ ขอ



๔

๑,๒,๔,๕,๖

ตัวบงชี้ที่ ๔.๑

๕ ขอ

๗ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗

ตัวบงชี้ที่ ๔.๒

๓ ขอ



๔

๑,๒,๓,๕

ตัวบงชี้ที่ ๔.๓

๑๘๐,๐๐๐
บาท/คน

๔ ขอ
๒,๔๓๓,๓๓๓.๓ ๘๑,๑๑๑
๔
.๑๑
บาท/คน
๓๐

X

๒.๒๕

-



๕

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๕

๒๐%

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๖

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๗

๗%

ตัวบงชี้ที่ ๕.๑

๑ ขอ

ตัวบงชี้ที่ ๕.๒

๑ ขอ

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๘

-

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

๑๙.๗๕ x ๑๐๐
๓๓

๕๙.๘๔
%
๐

-

๐

ไมมีการนํา
งานวิจัยไปใช
ประโยชน

๖.๐๖%

X

๓.๐๓

-

๕ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕

๔ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔

-

๕

-

๐
๐
๒ x ๑๐๐
๓๓

๒ x ๑๐๐
๓

๖๖.๖๗
%

๑ ขอ

๓ ขอ



๓

๑,๒,๓

๓ ขอ

๒ ขอ

X

๒

๑,๓

๓ ขอ

๓ ขอ



๓

๑,๒,๓

๓ ขอ

๕ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕

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

๗ 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

๒ ขอ

๕ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕

ตัวบงชี้ที่ ๗.๔

๑ ขอ

๖ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๒

-

-

-

-

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๓

-

-

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ ๘.๑

๖ ขอ

๔ ขอ

X

๓

๑,๔,๕,๖

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

๕ 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

๔.๐๑



๕



๔.๖๒

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้

๓.๘๕

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..๖๒
๔.๐๐
๓.๗๕
๔.๕๐
๒.๐๐
๕.๐๐
๓.๐๐
๕.๐๐
๔.๐๑

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
ดี
ดี
ดี
ตองปรับปรุง
ดีมาก
พอใช
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
คะแนนเฉลี่ยดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม

คะแนน

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

๓.๔๗

พอใช

-

-

๒.๒๕

ตองปรับปรุง

๕.๐๐

ดีมาก

๓.๕๗

ดี

๕.๐๐

ดีมาก

๐
๓.๐๓
๒.๖๘

ตองปรับปรุงเรงดวน
พอใช
พอใช

๕.๐๐

ดีมาก

๓.๐๐

พอใช

๔.๐๐

ดี

๓.๐๐
๕.๐๐

พอใช
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
-

-

๔.๐๑

ดี

๔.๐๑
๓.๕๒

ดี
ดี

๕.๐๐
๔.๖๒
๔.๘๑

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

-

-

-

-

๓.๗๒

ดี

๗

จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละตัวบงชี้
องคประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดออน
๑. ตัวบงชี้และคาเปาหมายของโครงการยังไมสื่อถึง
ความสําเร็จของโครงการนั้นๆ
๒. โครงการในแผนปฏิบัติการสวนมากยังตอบสนอง
ในแตละพันธกิจแยกสวน โดยยงไมมีการบูรณาการ
กับพันธกิจอื่นๆ
องคประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
จุดออน
๑. อาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการ รศ. และ ศ.
มีนอย
๒. การประเมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอนและสนับสนุนการ
เรียนรูในบางรายวิชาที่อาจมีความเสี่ยงตอการได
คะแนนการประเมินต่ํากวาเกณฑ
๓. ไมมีงานวิจัยที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียน
การสอน (วิจัยในชั้นเรียน)

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. ควรกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายของโครงการ
ที่ชี้ใหเห็นผลสําเร็จชัดเจน โดยบรรจุกิจกรรม/
โครงการไวในแผนปฏิบัติการประจําปของภาควิชา
ที่จัดทําตามปงบประมาณ
๒. จัดทําโครงการในทั้ง ๔ พันธกิจ โดยเพิ่มมุมมอง
ในมิติของการบูรณาการระหวางพันธกิจ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สงเสริมอาจารยใหทําวิจัยและสรางผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น
๒. นําผลการประเมินในภาคการศึกษา/ปการศึกษา
ที่ผานมา เปนแนวทางในการพัฒนาการสอนใน
ทุกรายวิชา

๓. สนับสนุนใหอาจารยที่มีความสนใจในเรื่องดังกลาว
ทําวิจัยในชั้นเรียนและนําความรูที่ไดมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู
๔. กิจกรรมที่สงเสริม คุณธรรมจริยธรรม ยังไมชัดเจน ๔. จัดโครงการที่มีเปาหมายและวัตถุประสงคที่ชัดเจน
และประชาสัมพันธใหนิสิตเขารวม รวมทั้งพัฒนา
ลักษณะกิจกรรม คุณธรรมจริยธรรม (ตรงตอเวลา)
โดยผนวกรวมไปกับ learning outcome ทั้ง ๕ ดาน
ที่ระบุในกรอบ TQF ได

๘
องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต
จุดแข็ง
จุดออน
๑. การประเมินผลโครงการที่จัดยังไมครบทุกโครงการ
และยังไมมีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง
และพัฒนาโครงการในครั้งตอไป
๒. ภาควิชา ฯ ขาดการนําความรูดานประกันคุณภาพ
ไปใชในการจัดกิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิตระดับ
บัณฑิตครบ ๒ ประเภท

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. ควรมีการประเมินโครงการที่จัดทุกโครงการและ
จัดใหมีการประชุมนําผลการประเมินไปใชประกอบใน
การจัดโครงการครั้งตอไปดวย
๒. สงเสริมใหนิสิตระดับบัณฑิตจัดกิจกรรมที่นํา
ความรูดานประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรม
อยางนอย ๒ ประเภท

องคประกอบที่ ๔ การวิจัย
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติมาก ๑. ภาควิชาควรสนับสนุนใหคณาจารยมีการตีพิมพ
ผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเพิ่มมากขึ้น
จุดออน
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. ขาดงานวิจัยที่ถูกนําไปใชประโยชน หรือไดรับการ ๑. ภาควิชาควรสนับสนุนใหอาจารยทําวิจัยรวมกับ
รับรองการใชประโยชน
หนวยงานภายนอกใหมากขึ้น เพื่อใหเกิดการนํา
งานวิจัยไปใชประโยชน
๒. เงินทุนอุดหนุนการวิจัยของภาควิชาถือวานอยเมื่อ ๒. สนับสนุนใหคณาจารยขอทุนอุดหนุนทําวิจัยเพิ่ม
เทียบกับคณาจารยในภาควิชา
มากขึ้น
องคประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
จุดออน
๑. การกําหนดตัวบงชี้ความสําเร็จของโครงการ
รวมถึงตัวบงชี้ของการประเมินผลกระทบ/ประโยชน
(KPI) จากการบูรณาการ ยังไมชัดเจน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. จัดทําโครงการที่บริการวิชาการ โดยเพิ่มมิติดาน
การบูรณาการงานบริการวิชาการกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย โดยกําหนดคาเปาหมาย ตัวชี้วัด
ความสําเร็จของโครงการและตัวชี้วัดผลกระทบจาก
การบูรณาการกับพันธกิจอื่นใหชัดเจน และนําผล
การประเมินมาพัฒนาการบริการวิชาการ

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. จํานวนบุคลากรที่มีการนํา KM มาปรับ
กระบวนการทํางานยังไมมากนัก
องคประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
จุดออน
๑. การจัดทําแผนกลยุทธดานการเงินในระดับ
ภาควิชายังไมชัดเจน
๒. การจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินในที่
ประชุมภาควิชายังไมครบตามเกณฑ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

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

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. เผยแพรและประชาสัมพันธใหบุคลากรพัฒนา
การทํางานโดยการใชประโยชนจาก KM ที่เขารวม

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. จัดทําแผนกลยุทธดานการเงินและงบประมาณ
เพื่อการบริหารจัดการดานการเงินและงบประมาณ
ที่มีประสิทธิภาพ
๒. จัดทํารายงานทางการเงินเสนอในที่ประชุม
ภาควิชาอยางนอย ๒ ครั้ง/ป และควรนําขอมูลทาง
การเงินมาใชในการวิเคราะหและวางแผนการใชจาย
ในปงบประมาณถัดไป

๑๐
องคประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
จุดออน
๑. การเก็บเอกสารที่ยังไมเปนระบบทําใหยากตอการ
ทําการประเมินผลการดําเนินงาน
๒. การมีสวนรวมของบุคลากรและการดําเนินการ
ดานการประกันคุณภาพยังไมครอบคลุมทั้งภาควิชา
๓. ความเขาใจเกณฑการประเมินและกระบวนการ
จัดเก็บหลักฐานและนําเสนอผลการดําเนินงาน ยังไม
ชัดเจน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

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

๑๑
มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
จุดแข็ง
จุดออน
๑. บัณฑิตปริญญาตรีไดทํางานภายใน ๑ ปยังไมครบ
ทุกคน
๒. ผลงานของบัณฑิตระดับปริญญาโท ที่ตีพิมพมี
จํานวนนอย
๓. มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง รศ. นอย
มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
จุดแข็ง
จุดออน
๑. การนํางานวิจัยไปใชประโยชนยังมีไมมากนัก
๒. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพนอย

มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. เพิ่มการประชาสัมพันธขอมูลแหลงงานใหแก
บัณฑิต
๒. สงเสริมใหมีการตีพิมพเพิ่มขึ้นทั้งวารสารใน
ระดับชาติและนานาชาติ
๓. สนับสนุนใหเขาสูตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สนับสนุนการทําวิจัยที่รวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกเพื่อใหเกิดการนํางานวิจัยไปใชประโยชน
๒. สงเสริมใหคณาจารยมีการทําผลงานวิชาการเพิ่ม
มากขึ้น

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดออน
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. ยังไมมีกิจกรรมที่สงเสริมการเรียนรูและเสริมสราง ๑. รวมมือกับชุมชนหรือองคกรภายนอกในการสราง
ความเขมแข็งของชุมชนหรือองคกรภายนอก
กิจกรรม/โครงการที่ชวยสงเสริมความรูเพื่อสราง
ความเขมแข็งกับชุมชน และประเมินผลกระทบของ
กิจกรรมที่จัดบริการ

๑๒
มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
จุดออน
๑. กิจกรรมการบูรณาการระหวางการทํานุบํารุงฯ
และการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสิตยังไมชัดเจน

มาตรฐานดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
จุดแข็ง
จุดออน
๑. อาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการนอย

มาตรฐานดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
จุดแข็ง
-

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

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สงเสริมคณาจารยใหทําวิจัยและสรางผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดออน
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. การมีสวนรวมของบุคลากรและการดําเนินการดาน ๑. สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานประกัน
การประกันคุณภาพยังไมครอบคลุมทั้งภาควิชา
คุณภาพการศึกษาใหเปนกิจวัตร
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ

จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดออน
-

แนวทางปรับปรุงจุดออน
-

๑๓
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
จุดแข็ง
จุดออน
-

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
-

- สําหรับขอมูลวิจัยควรเตรียมหลักฐานเชิงประจักษใหชัดเจน เพื่องายตอการตรวจ หลักฐานตอง
สอดคลองการตรวจภายในเลม
- ควรจัดเก็บหลักฐานแยกตามองคประกอบและจัดเรียงตามเกณฑการประเมินเพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

