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

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เสนอตอ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

คํานํา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการใหมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชาฟสิกส ซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๘๕/๒๕๕๖
ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๖ ประกอบดวย
๑. ดร.สาธินี
เลิศประไพ
ประธานกรรมการ
๒. ดร.สวามินี
ธีระวุฒิ
กรรมการ
๓. ดร.ทรงกลด
สารภูษิต
กรรมการ
๔. นางเนาวรัตน
โกมารพิมพ
กรรมการ
๕. ดร.กาญจนา
หริ่มเพ็ง
กรรมการและเลขานุการ
วัตถุประสงคของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการดําเนินงานของภาควิชา
ฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๕ ตามตัวบงชี้ และเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมทั้งศึกษาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะ ในวันที่ ๒๑
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อเปนแนวทางใหภาควิชาไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

(ดร.สาธินี เลิศประไพ)
ประธานกรรมการ

(ดร.สวามินี ธีระวุฒิ)
กรรมการ

(ดร.ทรงกลด สารภูษิต)
กรรมการ

(นางเนาวรัตน โกมารพิมพ)
กรรมการ

(ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง)
กรรมการและเลขานุการ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในรอบปการศึกษา ๒๕๕๕ ภาควิชาฟสิกส มีผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย ๓.๗๗) โดยเมื่อพิจารณาเปนรายองคประกอบ พบวา
องคประกอบที่ผลการประเมินอยูในระดับดี มี ๕ องคประกอบ คือ
องคประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๓.๙๕
องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๔.๕๐
องคประกอบที่ ๔ การวิจัย
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๕
องคประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๔.๐๐
องคประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๔.๒๕
องคประกอบที่ผลการประเมินอยูในระดับพอใช มี ๒ องคประกอบ คือ
องคประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๓.๐๐
องคประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๓.๐๐
องคประกอบที่ผลการประเมินอยูในระดับตองปรับปรุง มี ๒ องคประกอบ คือ
องคประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแกสังคม
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๒.๕๐
องคประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
คะแนนการประเมินเฉลี่ยเทากับ ๒.๐๐
โดยมีจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา ดังนี้
จุดที่ควรพัฒนา
๑. ภาควิชาควรจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปของภาคฯ ที่ครบทั้ง ๔ พันธกิจ รวมทั้งมีการกําหนด
ตัวชี้วัดและคาเปาหมายของกิจกรรมและของแผนปฏิบัติการประจําป พรอมทั้งติดตามและนําเสนอผล
การดําเนินงานตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการภาควิชาอยางนอยปละ ๒ ครั้ง และนําผลการพิจารณาขอคิดเห็น
ขอเสนอจากที่ประชุมภาคไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําป
๒. ภาควิชาควรเพิ่มการประชาสัมพันธหลักสูตรบัณฑิตศึกษา รวมถึงมีกลไกสนับสนุนการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาเพื่อเพิ่มจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในขณะเดียวกันควรมีกลไกสนับสนุนและผลักดันให
นิสิตบัณฑิตศึกษาตีพิมพบทความวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติเพิ่มขึ้น
๓. ภาควิชาควรสงเสริมใหมีโครงการเพื่อการพัฒนานิสิตใหครบทุกดานตามกรอบ TQF และในการจัด
กิจกรรมควรดําเนินกิจกรรมพัฒนานิสิตใหครบถวนตามหลักของ PDCA รวมถึงควรจัดโครงการที่พัฒนาความรู
และประสบการณใหศิษยเกาอยางตอเนื่อง
๔. ภาควิชาควรสงเสริมใหอาจารยขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น และเพิ่มเติมใหมีระบบติดตามให
คณาจารยนํางานวิจัยที่นําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน (วิจัยในชั้นเรียน) เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังควร
สนับสนุน/สงเสริมใหคณาจารยทําผลงานวิชาการและความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เพื่อใหมีการนํา
งานวิจัยไปใชประโยชนเพิ่มมากขึ้น
๕. งานบริการวิชาการแกสังคมของภาควิชาควรประเมินผลสําเร็จของโครงการบริการวิชาการและ
การนําผลที่ไดไปปรับปรุงโครงการเพื่อใหเกิด PDCA และการทําโครงการที่ตอเนื่องยั่งยืน รวมถึงการพัฒนา
ระบบการเก็บหลักฐาน

๖. แผนทางการเงินของภาควิชายังเปนเพียงรายงานการใชเงิน ซึ่งขอมูลดังกลาวยังไมเพียงพอที่จะ
สามารถวิเคราะหสถานะทางการเงิน รวมทั้งการใชเงินที่สามารถตอบสนองพันธกิจทั้ง ๔ ดาน จึงควรจัดทํา
แผนทางการเงินโดยเพิ่มเติมการแยกตาม พันธกิจ (๔) เพื่อใหสามารถมองเห็นสัดสวนของการใชจายเงิน
วิเคราะหการจัดสรรเงิน เพื่อสนองตอบไดครบทั้ง ๔ พันธกิจ ในแงของการพัฒนาภาพรวมของการดําเนินงาน
ในภาควิชาได รวมทั้งนําเสนอรายงานทางการเงินตอที่ประชุมภาควิชา ≥ ๒ ครั้ง/ป
๗. ภาควิชาควรมีระบบและกลไกเพื่อพัฒนาใหเกิดวัฒนธรรมการประกันคุณภาพใหแกคณาจารยและ
บุคคลากรในภาควิชาใหเปนหนึ่งในงานประจํา การนําผลการประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการทํางาน
ของภาควิชา ยังไมครบถวน ทุกประเด็น ควรพัฒนาโดยนําผลการประกันคุณภาพดังกลาวมาปรับปรุงการทํางาน
ใหครบทุกประเด็น และพัฒนาการดําเนินงานจนเกิดเปนแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพ

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาฟสิกส 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

๔ ขอ



๓

๑,๒,๗,๘

ตัวบงชี้ที่ ๒.๑

๕ ขอ

๕ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔,๕

ตัวบงชี้ที่ ๒.๒

๖๐%

๖๖.๖๗%



๕

-

๙.๕๒%

X

๑.๕๙

-

๑๔ x ๑๐๐
๒๑
๒ x ๑๐๐

ตัวบงชี้ที่ ๒.๓

๓๐%

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

๖ ขอ

๕ ขอ

X

๓

๑,๒,๓,๔,๗

ตัวบงชี้ที่ ๒.๗

๔ 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

-

๗๐%

-

๓.๕๐

-

-

-

-

-

๑๐๐%

-

๕

-

๐

-

๐

-

-

-

-

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๒

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๓

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๔

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๔

-

๒๑

๗ x ๑๐๐
๑๐
๔ x ๑๐๐
๔
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

๖ ขอ

๗ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗

ตัวบงชี้ที่ ๓.๒

๕ ขอ

๕ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔,๕

ตัวบงชี้ที่ ๔.๑

๔ ขอ

๖ ขอ



๔

๒,๓,๔,๕,๖,๗

ตัวบงชี้ที่ ๔.๒

๔ ขอ

๔ ขอ



๔

๒,๓,๕



๔.๑๖

-

๗๐%

-

๕

-

๕%

-

๑.๒๕

-

๐

-

๐

-

ตัวบงชี้ที่ ๔.๓
ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๕

๑๘๐,๐๐๐ ๒,๘๔๔,๐๐๐ ๑๔๙,๖๘๔.๒
บาท/คน
บาท/คน
๑๙
-

๑๔ x ๑๐๐
๒๐
๑ x ๑๐๐

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๖

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๗

-

ตัวบงชี้ที่ ๕.๑

๔ ขอ

๓ ขอ



๓

๑,๒,๓

ตัวบงชี้ที่ ๕.๒

๔ ขอ

๒ ขอ

X

๒

๑,๒

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๘

-

-

๐

ไมมีแผนป ๕๕

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

๒๐
๐
๐

๐

๐

๐

-

๔ ขอ

-

๔

๑,๓,๔,๕

๔ ขอ

๔ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔

๓ ขอ

๓ ขอ



๓

๑,๒,๓

๓ ขอ

๓ ขอ



๓

๑,๒,๓

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

๔ ขอ

๗ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗

ตัวบงชี้ที่ ๗.๒

๔ ขอ

๓ ขอ

X

๓

๑,๒,๓

ตัวบงชี้ที่ ๗.๓

๔ ขอ

๔ ขอ



๔

๑,๒,๓,๔

ตัวบงชี้ที่ ๗.๔

๔ ขอ

๖ ขอ



๕

๑,๒,๓,๔,๕,๖

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๒

-

-

-

-

-

ตัวบงชี้ สมศ.
ที่ ๑๓

-

-

-

-

-

ตัวบงชี้ที่ ๘.๑

๖ ขอ

๒ ขอ

X

๒

๒,๕

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

๔ ขอ

๖ ขอ



๓

๑,๒,๖,๗,๘,๙

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

๓.๗๗



๕



๔.๖๒

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้

๓.๓๘

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

๓.๐๐
๓.๙๕
๔.๕๐
๔.๐๕
๒.๕๐
๔.๐๐
๔.๒๕
๒.๐๐
๓.๐๐
๓.๗๗

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
พอใช
ดี
ดี
ดี
ตองปรับปรุง
ดี
ดี
ตองปรับปรุง
พอใช
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
๓.๕๐

พอใช

-

-

๕.๐๐

ดีมาก

๐

ตองปรับปรุงเรงดวน

๒.๘๓

พอใช

๕.๐๐

ดีมาก

๑.๒๕
๐
๒.๐๘

ตองปรับปรุงเรงดวน
ตองปรับปรุงเรงดวน
ตองปรับปรุง

๐

ตองปรับปรุงเรงดวน

๔.๐๐

ดี

๒.๐๐

ตองปรับปรุง

๓.๐๐
๓.๐๐

พอใช
พอใช

๓.๐๐

พอใช

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
-

-

๓.๗๗

ดี

๓.๗๗
๒.๕๙

ดี
พอใช

๕.๐๐
๔.๖๒
๔.๘๑

ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

-

-

-

-

๒.๙๓

พอใช

๗

จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละตัวบงชี้
องคประกอบที่ ๑ ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
จุดออน
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. โครงการในแผนปฏิบัติการ แมจะครบทั้ง ๔ พันธกิจ ๑. จัดทําโครงการในทั้ง ๔ พันธกิจ โดยเพิ่มมุมมองใน
แตสวนมากยังตอบสนองในแตละพันธกิจแบบแยกสวน มิตขิ องการบูรณาการระหวางพันธกิจ ไดแก การเรียน
โดยยังไมมีการบูรณาการรวมกันหวางพันธกิจ
การสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม
๒. ขาดการติดตามการดําเนินงานตามแผน ≥๒ ครั้ง/ป ๒. จัดใหมีการติดตามการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การประจําป ≥๒ ครั้ง/ป โดยนําเสนอเขาในที่ประชุม
ของภาควิชาเพื่อพิจารณา
องคประกอบที่ ๒ การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
จุดออน
๑. มีอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการระดับ รศ. ขึ้น
จํานวนนอย
๒. ยังไมมีงานวิจัยที่นําไปใชพัฒนาการเรียนการสอน
(วิจัยในชั้นเรียน)
๓. ไมมีการตีพิมพบทความวิจัยของบัณฑิตในวารสาร
ระดับนานาชาติ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สงเสริมใหคณาจารย สรางผลงานทางวิชาการ
ทางวิจัย เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ
๒. สนับสนุนใหอาจารยที่มีความสนใจในเรื่องดังกลาว
ทําวิจัยในชั้นเรียน
๓. สงเสริมใหนิสิตตีพิมพบทความวิจัยในวารสาร
ระดับนานาชาติ

๘
องคประกอบที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนานิสิต
จุดแข็ง
๑. มีกิจกรรมการใหการบริการดานขอมูลขาวสารแก
นิสิตที่เปนรูปธรรมเชน โครงการจัดกิจกรรมดาน
วิชาการตางๆ ในรูปแบบของการประชุมวิชาการ
จุดออน
๑. ขาดการจัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอศิษยเกา
๒. ยังไมมีแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สงเสริมผล
การเรียนรูตามกรอบ TQF ทุกดาน
๓. การนําความรูดานประกันคุณภาพไปใชในการจัด
กิจกรรมที่ดําเนินการโดยนิสิตระดับบัณฑิตไมครบ ๒
ประเภท
๔. การสนับสนุนใหนิสิตสรางเครือขายพัฒนาคุณภาพ
ในสถาบันและระหวางสถาบัน และมีกิจกรรมรวมกัน
ยังไมเปนรูปธรรม
องคประกอบที่ ๔ การวิจัย
จุดแข็ง
๑. ผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติ
๒. มีการจัดประชุมวิชาการทั้งในระดับชาติ และ
นานาชาติ
๓. มีศูนยความเปนเลิศ ทําใหมีโอกาสในการไดมาซึ่ง
งบประมาณสนับสนุนการวิจัยเขามาในภาควิชาฯ แ
จุดออน
๑. ระบบและกลไกในการสนับสนุนใหมีการทําวิจัย
ภายในภาควิชายังไมชัดเจน
๒. จํานวนเงินอุดหนุนการวิจัยมีนอย เมื่อเทียบกับ
สัดสวนของอาจารยภายในภาควิชา
๓. ไมมีบทความวิชาการ ตํารา หนังสือ ที่ไดรับการ
รับรองคุณภาพ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. สงเสริมใหมีระบบการประเมินผลและการนําผล
การดําเนินการมาพัฒนาเพื่อการจัดกิจกรรมครั้งตอไป
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. จัดบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
ตอศิษยเกา ผานชองทางที่หลายหลาย
๒. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานิสิตที่สงเสริม
การเรียนรูตามกรอบ TQF ทุกดาน
๓. สงเสริมใหนิสิตระดับบัณฑิตจัดกิจกรรมที่นํา
ความรูดานประกันคุณภาพไปใชในการจัดกิจกรรม
อยางนอย ๒ ประเภท
๔. จัดกิจกรรมการสงเสริมใหนิสิตสรางเครือขาย
พัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน

แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. สรางมาตรการภายในภาควิชาเพื่อสนับสนุนใหมี
การตีพิมพในระดับนานาชาติมากขึ้น
๒. ดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อพัฒนาศักยภาพดาน
วิชาการใหกับคณาจารยในภาควิชา
๓. สรางความเขมแข็งของศูนยความเปนเลิศ และ
สรางระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย เพื่อใหเกิดความเขมแข็งใน
การสรางงานวิจัยและองคความรูตางๆ อยางยั่งยืน
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สรางระบบและกลไกการสนับสนุนการทําวิจัย
ภายในภาควิชา และสรางความเชื่อมโยงการบริหาร
จัดการใหสอดคลองกับการดําเนินงานดานการวิจัยใน
ระดับคณะ
๒. สนับสนุนใหอาจารยขอทุนฯ และทําการวิจัย
เพิ่มขึ้น โดยอาจจัดระบบพี่เลี้ยงนักวิจัย
๓. สงเสริมใหมีบทความวิชาการ ตํารา หนังสือ
ที่ไดรับการรับรองคุณภาพ

๙
องคประกอบที่ ๕ การบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
๑. มีโครงการบริการวิชาการจํานวนมากและ
เกี่ยวของกับภาคอุตสาหกรรม
จุดออน
๑. การจัดกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการในบาง
โครงการยังไมไดดําเนินการจนครบ PDCA

แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. ประเมินผลการใหบริการแลวนํามาปรับปรุงการ
ใหบริการที่ดียิ่งขึ้น และเพิ่มการบูรณาการระหวาง
การบริการวิชาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สนับสนุนใหมีมีการดําเนินงานดานบริการวิชาการ
อยางตอเนื่อง โดยจัดใหมีการดําเนินงานครบวงจร
คุณภาพ PDCA ในทุกโครงการบริการวิชาการ

องคประกอบที่ ๖ การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
๑. มีกิจกรรมที่บูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปะ
๑. สงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมในลักษณะดังกลาว
และวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนที่
อยางตอเนื่อง โดยบรรจุในแผนการจัดกิจกรรมในป
สอดคลองกับสถานการณที่เกิดขึ้นในขณะนั้น
ตอไป โดยควรประเมินความสําเร็จของการบูรณาการ
และนําผลการประเมินมาพัฒนาการดําเนินงานและ
การบูรณาการใหดียิ่งขึ้น
จุดออน
๑. แผนการดําเนินการจัดกิจกรรมดานการทํานุบํารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมยังไมคอยชัดเจน

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. จัดทําแผนดําเนินการจัดกิจกรรมใหเปนรูปธรรม
อยางชัดเจนและพิจาณาถึงการบูรณาการระหวางการ
ทํานุบํารุงฯ กับการเรียนการสอน และกิจกรรมนิสิต

องคประกอบที่ ๗ การบริหารและการจัดการ
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดออน
๑. การนํา KM มาปรับกระบวนการทํางานยังไมครบ
ทุกประเด็นที่เขารวมอบรม

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. ทําการปรับกระบวนการทํางานใหครบทุกประเด็น
KM ที่เขารวมอบรม

๑๐
องคประกอบที่ ๘ การเงินและงบประมาณ
จุดแข็ง
จุดออน
๑. หลักเกณฑการจัดสรรงบประมาณไมไดแยกตาม
พันธกิจอยางชัดเจน
๒. การจัดทําและนําเสนอรายงานทางการเงินในที่
ประชุมภาควิชายังไมครบตามเกณฑ
๓. การจัดการดานการเงินและงบประมาณยังเปนไป
ในลักษณะของการตั้งรับ และการวางแผนการใช
จายเงินยังมีประสิทธิภาพ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. ควรจัดทํารายงานทางการเงิน ที่จัดสรร
งบประมาณตามพันธกิจตามรูปแบบเชนเดียวกับคณะ
เพื่อใหเกิดการดําเนินการที่สอดคลองกัน
๒. จัดทํารายงานทางการเงินเสนอในที่ประชุม
ภาควิชาอยางนอย ๒ ครั้ง/ป และควรนําขอมูลทาง
การเงินมาใชในการวิเคราะหและวางแผนการใชจาย
ในปงบประมาณถัดไป
๓. ควรพัฒนาแผนกลยุทธทางการเงินที่ชัดเจนที่
สามารถกอใหเกิดการพึ่งพาตนเองไดอยางยั้งยืน

องคประกอบที่ ๙ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดแข็ง
จุดออน
๑. ยังไมมีการจัดทําแผนยกระดับและแผนงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา
๒. การมีสวนรวมของบุคลากรและการดําเนินการดาน
การประกันคุณภาพยังไมครอบคลุมทั้งภาควิชา
๓. ยังไมมีแนวปฏิบัติที่ดีดานการประกันคุณภาพฯ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. จัดทําแผนยกระดับและแผนงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา
๒. สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเปนกิจวัตร
๓. พัฒนาการดําเนินงานภายในจนเกิดเปนแนวปฏิบัติ
ที่ดีและเผยแพรใหผูอื่นนําไปใชหรือจัดทํางานวิจัย
ดานการประกันคุณภาพ

๑๑
มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต
จุดแข็ง
จุดออน
๑. ผลงานของบัณฑิตระดับป.โทที่ตีพิมพมีจํานวน
นอย
๒. บัณฑิตปริญญาตรีไดทํางานภายใน ๑ ปยังไมครบ
ทุกคน
๓. มีอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง รศ. นอย
มาตรฐานดานงานวิจัยและงานสรางสรรค
จุดแข็ง
จุดออน
๑. คณาจารยไมมีการตีพิมพผลงานวิจัยในระดับ
นานาชาติ
๒. การนํางานวิจัยไปใชประโยชนยังมีไมมากนัก
๓. ผลงานวิชาการที่ไดรับการรับรองคุณภาพนอย

มาตรฐานดานการบริการวิชาการแกสังคม
จุดแข็ง
จุดออน
-

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

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สนับสนุนใหคณาจารยมีการตีพิมพผลงานวิจัย
อยางตอเนื่อง
๒. สนับสนุนการทําวิจัยที่รวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกเพื่อใหเกิดการนํางานวิจัยไปใชประโยชน
๓. สงเสริมใหคณาจารยมีการทําผลงานวิชาการ
เพิ่มมากขึ้น

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางการปรับปรุงจุดออน
-

๑๒
มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
จุดออน
๑. กิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนดานศิลปะและ
วัฒนธรรมยังมีนอย

มาตรฐานดานการบริหารและการพัฒนาสถาบัน
จุดแข็ง
จุดออน
๑. อาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการนอย

มาตรฐานดานการพัฒนาและประกันคุณภาพภายใน
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. จัดกิจกรรมที่สงเสริมและสนับสนุนศิลปะและ
วัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น โดยบรรจุกิจกรรมดังกลาว
ลงในแผนปฏิบัติการประจําปของภาค มีการกําหนด
คาเปาหมายและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพิ่มการบูรณาการ
ระหวางการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนิสิต และดําเนินการให
ครบตาม PDCA รวมทั้งประเมินความสําเร็จของ
การบูรณาการระหวางพันธกิจ

แนวทางเสริมจุดแข็ง
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. สงเสริมคณาจารยใหทําวิจัยและสรางผลงาน
ทางวิชาการเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดออน
แนวทางปรับปรุงจุดออน
๑. การมีสวนรวมของบุคลากรและการดําเนินการดาน ๑. สงเสริมใหเกิดวัฒนธรรมการทํางานประกัน
การประกันคุณภาพยังไมครอบคลุมทั้งภาควิชา
คุณภาพการศึกษาใหเปนกิจวัตร
กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ

จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดออน
-

แนวทางปรับปรุงจุดออน
-

๑๓
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
จุดแข็ง
-

แนวทางเสริมจุดแข็ง
-

จุดออน
-

แนวทางปรับปรุงจุดออน
-

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม

- ควรจัดเก็บหลักฐานแยกตามองคประกอบและจัดเรียงตามเกณฑการประเมินเพื่อใหเกิดความ
คลองตัวในการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
- การเขียนผลการดําเนินงานควรเขียนแบบบรรยายเพิ่มเติมเพื่อใหเขาใจถึงกระบวนการและ
ผลการดําเนินงานไดดียิ่งขึ้น

