
จุดออนจุดแข็งและแนวทางการปรับปรุงพัฒนา

องคประกอบคุณภาพ จุดออนและวิธีแกไข จุดแข็งและวิธีเสริมใหแข็งแกรง
1. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน ภารกิจ วัตถุประสงค และเปาหมาย

จุดออน
1. คณะฯกําหนดเปาหมายในเชิง

นโยบายและเชิงคุณภาพสําหรับ
การบริหารงานรายป แตยังไมได
กําหนดเปาหมายในเชิงปริมาณใน
แผนปฏิบัติงานยอย

2. การจัดทํา Balance Scorecard 
ของคณะฯ ยังไมครบถวนสมบูรณ

จุดแข็ง
1. มีการกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน 

พันธกิจ เปาหมาย และแผนปฏิบัติ
การของคณะฯ ตลอดจนมีการติด
ตามและประเมินผลอยางเปน
ระบบ

2. มีการจัดทํานโยบายและกลยุทธใน
การบริหารงานรายปตามพันธกิจ
และมีการวิเคราะหและประเมินผล
การดําเนินการ  เพื่อนําผลการ
ดําเนินงานมาปรับปรุงอยางตอ
เนื่อง

วิธีแกไข
1. คณะฯเริ่มกําหนดเปาหมายเชิง

ป ริ มาณในพั นธกิ จต า ง ๆ เพื่ อ
สามารถประเมินสมรรถนะในดาน
ตางๆไดอยางเปนรูปธรรม

2. ปรับปรุง Balance Scorecard 
ของคณะฯ ใหเปนระบบที่สมบูรณ 
สอดคลองกับแผนพันธกิจ และนํา
มาใชในการแปลงกลยุทธสูการ
ปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้น

วิธีเสริมใหแข็งแกรง
1. นําผลจากการติดตามและประเมิน

ผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติ
การในพันธกิจดานตางๆ มาปรับ
ปรุงการดําเนินการใหดียิ่งขึ้นอยาง
ตอเนื่อง

2. ประเมินผลการดําเนินงานในดาน
ความสอดคลองกับพันธกิจ วิสัย
ทั ศ น  ขอ งคณะฯ  ตลอดจน  
ปณิธานและยุทธสศาสตร ของ
มหาวิทยาลัย

2. การเรียนการสอน
2.1 อาจารย จุดแข็ง

1. คณาจารย มีคุณวุฒิและมีศักย
ภาพสูงอาจารยหลายทานของ
คณะฯไดรับรางวัลดีเดนในระดับ
ชาติ/นานาชาติ

2. มีการสนับสนุนใหอาจารยไปศึกษา
ตอ/สัมมนา/เสนอผลงานทางวิชา
การ/ฝกอบรมและรวมวิจัยทั้งใน
และตางประเทศ

3 .  มี การจั ดกิ จกรรม เพื่ อพัฒนา
อาจารยอยางตอเนื่อง

4. มีประกาศ เรื่อง การคิดภาระงาน
ของอาจารยคณะวิทยาศาสตร  
เพื่อกําหนดภาระงานดานตางๆ 
ของอาจารย



องคประกอบคุณภาพ จุดออนและวิธีแกไข จุดแข็งและวิธีเสริมใหแข็งแกรง
วิธีเสริมใหแข็งแกรง
1. สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ

ของคณาจารย เพื่อนําไปสูการ
ยอมรับของสังคมและชุมชนให
มากขึ้น

2. จัดระบบติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานของอาจารยตาม
ภาระงานใหเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น

2.2 บุคลากรสนับสนุน
     การเรียนการสอน

จุดออน
1. การจัดทําขั้นตอนการทํางานของ

บุคลากรสนับสนุนฯ ยังไมเปน
ระบบที่สมบูรณ

2. นักศึกษาชวยสอนบางคน  มี
ประสบการณนอย ในดานการถาย
ทอดความรู

จุดแข็ง
1. มีการจัดทําภาระงานและแผน

ปฏิบัติงานประจําปของบุคลากร
งานบริการการศึกษา

2. มีการสนับสนุนงบประมาณจาง  
นักศึกษาชวยสอนอยางตอเนื่อง

3. มีการประชุม/สัมมนา ระหวาง
บุคลากรสนับสนุนฯทั้งภายในงาน
บริการการศึกษาและภาควิชา
อยางตอเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิ
ภาพการทํางานและสรางความชัด
เจนในการสื่อสาร

4. มีการพัฒนาบุคลากรสนับสนุนฯ 
อยางตอเนื่อง

วิธีแกไข
1. เรงดําเนินการจัดทําขั้นตอนการ

ทํางานของบุคลากรสนับสนุนฯ ให
สมบูรณและเปนระบบย่ิงขึ้น

2. จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะและ
เทคนิคการถายทอดความรูใหแก
นักศึกษาชวยสอนใหมากขึ้น

วิธีเสริมใหแข็งแกรง
1. ขยายผลจัดทําภาระงานและแผน

ปฏิบัติงานประจําป ใหครบทุก
หนวยงานทั้งในสํานักงานเลขานุ
การคณะฯและภาควิชา  และ
สนับสนุนให มีการนําคู มือการ
ปฏิบัติงานมาใชใหเกิดประโยชน 
เชน  การวิเคราะหจุดออน จุดแข็ง
ของหนวยงาน เพื่อหาแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาหนวยงานใหมีประ
สิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. กระตุนใหเกิดการนําผลที่ไดจาก
การพัฒนาบุคลากรมาปรับปรุง 
พัฒนางานที่ รับผิดชอบใหมีประ
สิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.3 นักศึกษา จุดออน
1. การประชาสัมพันธการรับนัก

ศึกษาใหเปนไปตามแผนยังไมเปน
ระบบ

2. นักศึกษาบางสวน ยังมีจุดออนใน
ทักษะดานการใชภาษาอังกฤษ 
การทํางานเปนทีมและความเปนผู
นํา

จุดแข็ง
1. มีการนําผลการประเมินมาปรับ

ปรุง ระบบการคัดเลือกนักศึกษา
2. มีการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อเพิ่ม

แรงจูงใจ ในการดึงดูดนักศึกษาที่มี
ผลการเรียนดีเขามาเรียน

3. มีโครงการพัฒนาคุณภาพทางวิชา
การของนักศึกษาทั้งระดับปริญญา
ตรีและบัณฑิตศึกษา อยางตอเนื่อง



องคประกอบคุณภาพ จุดออนและวิธีแกไข จุดแข็งและวิธีเสริมใหแข็งแกรง

วิธีแกไข
1. จัดระบบการประชาสัมพันธหลัก

สูตร ใหมีรูปแบบที่หลากหลาย
มากขึ้น

2. คาดวาการปรับเปล่ียนระบบการ
เ รี ย น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง
มหาวิทยาลัย จะมีสวนชวยในการ
แกไขจุดออนนี้ได แตอยางไรก็ตาม 
คณะฯ ควรเพิ่มรูปแบบกิจกรรม
เสริมทักษะดานภาษาฯ ใหมีความ
หลากหลาย มีการติดตามและนํา
ผลการประเมินมาปรับปรุงรูปแบบ
และวิธีการจัดกิจกรรมอยางตอ
เนื่อง

3.   นําผลสํารวจบัณฑิตที่มารับ
ปริญญามาปรับปรุงการทักษะ
ดานตางๆของนักศึกษา

วิธีเสริมใหแข็งแกรง
1. พัฒนาระบบติดตามและประเมิน

ผลการ เรี ยนของนักศึกษา .ให
สมบูรณยิ่งขึ้น

2. เปดโอกาสใหนักศึกษาเขามามี
สวนรวมในการจัดกิจกรรมในโครง
การพัฒนาวิชาการมากขึ้น

2.4 หองเรียนและ
    หองปฏิบัติการ

จุดออน
1.  การประเมินการใชและบํารุงรักษา

หองเรียนและหองปฏิบัติการยัง
ไมเปนระบบ

จุดแข็ง
1. มีโปรแกรมการใชหองเรียนและหอง

ปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตร 
ที่สามารถแสดงผลการใชหอง
เรียนและหองปฏิบัติการ ในแตละ
ภาคการศึกษา

วิธีแกไข
1.  จัดระบบการใชและการบํารุงรักษา

หองเรียนและหองปฏิบัติการ ให
สมบูรณยิ่งขึ้น

วิธีเสริมใหแข็งแกรง
1. เพิ่มเติมประวัติการบํารุงรักษาหอง

เรียนและหองปฏิบัติการของคณะ
วิทยาศาสตร

2.5 อุปกรณและ
     ส่ือการเรียนการสอน

จุดออน
1.  การวางแผนการใช ระบบดูแล และ

บํารุงรักษา อุปกรณ ส่ือการเรียน
การ ที่ชัดเจน และเปนระบบยังไม
ครบถวน

จุดแข็ง
1. มีครุภัณฑที่ใชประกอบการเรียน

ก า ร ส อ น ที่ ทั น ส มั ย  แ ล ะ ใ ช
ประโยชนในการพัฒนาการเรียน
การสอนรวมกัน

2. มีการสนับสนุนงบประมาณในการ
ผลิตส่ือการเรียนการสอน

3. มีหนวยพิมพเอกสารวิชาการ ให
บริการดาน ส่ิงพิมพทั้งในคณะฯ 
และนอกคณะฯ

วิธีแกไข
1. กระตุนใหเกิดการวางแผนการใช 

ระบบ       ดูแล และบํารุงรักษา 
อุปกรณ ส่ือการเรียนการที่ชัดเจน

วิธีเสริมใหแข็งแกรง
1. จัดระบบบริหารจัดการครุภัณฑที่

ใชประกอบการ เรี ยนการสอน  
ตลอดจนวางแผนการใช ระบบดุ



องคประกอบคุณภาพ จุดออนและวิธีแกไข จุดแข็งและวิธีเสริมใหแข็งแกรง
ใหมากขึ้น ตลอดจนมีการติดตาม
และประเมินผลอยางตอเนื่อง

แล และบํารุงรักษา อุปกรณ ส่ือ
การเรียนการ ใหชัดเจน เพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการใชครุภัณฑ
รวมกัน

2. สงเสริมและสนับสนุนการผลิตส่ือ
การเรียนการสอนใหมากขึ้น และ
ติ ด ต า ม ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ ห เ กิ ด
ประโยชนตอการเรียนการสอนให
มากที่สุด

3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการใหบริการ
ดานสิ่งพิมพอยางตอเนื่อง

2.6 หองสมุด จุดออน
1. ตํารา วารสารวิชาการระดับสูงใน

หองสมุดยังมีไมเพียงพอกับความ
ตองการของคณาจารย และนัก
ศึกษา ของแตละหลักสูตร เนื่อง
จากมีการเรียนการสอนและการ
วิจัยที่หลากหลาย

จุดแข็ง
1. มีคณะกรรมการบริหารหองสมุด ที่

มาจากภาควิชาตางๆ ทําหนาที่
บริหารจัดการการดําเนินงานดาน
ตางๆ ของหองสมุดใหเปนไปตาม
ความตองการของคณาจารย นัก
ศึกษา และผูใชบริการ

2. มีการประเมินการใชหองสมุด และ
ความพึงพอใจในการใชหองสมุด 
ตลอดจนนําผลจากการประเมินมา
ปรับปรุง พัฒนาการใหบริการของ
หองสมุดอยางตอเนื่องทุกป

3. มีระบบการสืบคนขอมูลผานระบบ 
Internet และใหบริการดานการสืบ
คนแกผูใชบริการ

วิธีแกไข
1. สนับสนุนใหมีตํารา วารสารวิชา

การระดับสูง ที่สามารถใชรวมกัน
หลายๆหลักสูตรใหมากยิ่งขึ้น

2. พัฒนาหองสมุดใหเปน Visual 
Library

วิธีเสริมใหแข็งแกรง
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัด

การความรูใหสมบูรณยิ่งขึ้น
2. จัดใหมีวารสารอิเล็กทรอนิกสที่

หลากหลายมากยิ่งขึ้น

2.7 หลักสูตร จุดออน
1. การปรับปรุงหลายหลักสูตร โดย

เฉพาะอยางยิ่งระดับบัณฑิตศึกษา 
เปนไปอยางลาชา เนื่องจากรอผล
การประเมินหลักสูตร

จุดแข็ง
1. มีหลักสูตรที่หลากหลาย  และ

หลายหลักสูตรในระดับบัณฑิต
ศึกษามีความรวมมือกับสถาบัน/
หนวยงานตางประเทศ

2. มีการนําผลการประเมินหลักสูตร 
และการสํารวจความตองการ  
ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวน
เสียหลายฝาย มาใชเปนขอมูลที่
เปนประโยชนตอการปรับปรุงหลัก
สูตร

3. มีการนํากระบวนการเทียบเคียง
สมรรถนะ (Benchmarking)  มา
ชวยในการปรับปรุงหลักสูตร
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4. มีการกําหนดคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค เพื่อใชเเปน
เปาหมายในการผลิตบัณฑิตของ
คณะวิทยาศาสตรที่ชัดเจน

วิธีแกไข
1. ควรมีการรวบรวมเอกสารการ

ประเมินหลักสูตรอยางเปนระบบ
อยางตอ เนื่ อง  และนําผลการ
ประเมินมาปรับปรุง      หลักสูตร
ใหชัดเจน

วิธีเสริมใหแข็งแกรง
1 . พัฒนาและปรับป รุงหลัก สูตร   

อยางตอเนื่อง โดยคํานึงถึงความ
ตองการของตลาด และแสวงหา
ความร วมมื อกั บ สถาบั นต า ง
ประเทศใหมากขึ้น

2. จัดใหมีการติดตามและประเมินผล
การผลิตบัณฑิตที่ พึ งประสงค  
อยางตอเนื่อง เพิ่มรูปแบบ วิธีการ 
เพื่อใหไดขอมูลที่ เปนประโยชน
มากที่สุด

2.8 กระบวนการเรียน
     การสอน

จุดออน
1. การพัฒนาฐานขอมูลทางวิชาการ 

ไดแก ฐานขอมูลคณาจารย นัก
ศึกษารวมทั้ง แผนการสอน และ 
ประมวลรายวิชาของกระบวนวิชา 
ฯลฯ ไมเปนไปตามแผนที่วางไว 
เนื่องจากมีความหลากหลายของ
ขอมูลและการจัดทําแบบรายงาน
ตามความตองการของผูใชและผู
ใหบริการวิชาการ

2. การกระตุนให  ภาควิชาและ
คณาจารยใหเห็นความสําคัญกับ
ก า ร จั ด ทําแ ผนกา รสอนและ
ประมวลรายวิชา  ยังสามารถ
ดําเนินการไดครบถวนสมบูรณ

3. การกระตุนใหคณาจารยและนัก
ศึกษาเห็นความสําคัญ และให
ความรวมมือในการประเมินการ
สอนของอาจารย ยังไมสัมฤทธิ์ผล
เ ท า ที่ ค ว ร  แม ว า จ ะมี ค ว าม
พยายามปรับปรุงรูปแบบการ
ประเมินอยางตอเนื่อง

จุดแข็ง
1. มีการประเมินการสอนของอาจารย

โดยนักศึกษา  ทั้งกระบวนวิชา
บรรยายและปฏิบัติการ

2. มีการพัฒนาระบบประเมินการ
สอนแบบออนไลน อยางตอเนื่อง

3. มีระบบนักศึกษาชวยสอนหลายรูป
แบบ ทั้งแบบจางคุมปฏิบัติการ
และทบทวนบทเรียนเปนรายชั่ว
โมง และแบบใหทุนเปนรายภาค
การศึกษา

4. มีการสนับสนุนใหมีการนํา E-
Learning มาใชในกระบวนการ
เรียนการสอน

5. มีการสนับสนุนการทําวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน

วิธีแกไข
1. เรงพัฒนาฐานขอมูลทางวิชาการ 

และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
อยู เสมอ เพื่อประโยชนตอการ
พัฒนาการเรียนการสอนและลด
ขั้นตอนการทํางาน

2. ปรับรูปแบบและวิธีการกระตุนให
ภาควิชาและคณาจารยเห็นความ

วิธีเสริมใหแข็งแกรง
1. ปรับปรุงระบบการรายงานผลการ

ประเมินการสอนแบบออนไลนให
รายงานขอมูลที่เปนประโยชนตอ
การพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอน

2. นําผลที่ ไดจากการประเมินการ
สอนของอาจารยมากําหนดกิจ



องคประกอบคุณภาพ จุดออนและวิธีแกไข จุดแข็งและวิธีเสริมใหแข็งแกรง
สําคัญของการจัดทําแผนการสอน
และประมวลรายวิชาใหครบถวน
สมบูรณ

3. ปรับรูปแบบการประชาสัมพันธ 
และสรางกลไก เพื่อใหคณาจารย
และนักศึกษาเห็นความสําคัญและ
ร วมมื อประ เมินการสอนของ
อาจารยใหครบทุกกระบวนวิชา

กรรมเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
อยางตอเนื่อง

3. ติดตามและประเมินผลนักศึกษา
ชวยสอน เพื่อใหกระบวนการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

4 .  ส ง เสริมและสนับสนุนให เกิด
กระบวนวิชาที่ใช E-Learning ใน
กระบวนการเรียนการสอนใหเพิ่ม
มากขึ้น

5. นําผลวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียน
การสอนมาพัฒนาการเรียนการ
สอนอยางตอเนื่อง

2 . 9  ก า ร วั ด ผ ล แ ล ะ
ประเมิน
     ผลการเรียน

จุดออน
1. ยังไมมีระบบการวิเคราะหขอสอบ

ที่ชัดเจนเปนรูปธรรม
2. การสรางความรูความเขาใจเกี่ยว

กับวิธีวัดผลและประเมินผลการ
ศึกษา รวมทั้งการวิเคราะหขอสอบ 
ยังไมครบถวนสมบูรณ

จุดแข็ง
1. มีแบบรายงานการวัดและประเมิน

ผล และโปรแกรมการสงผลการ
เรียน ที่สามารถตรวจสอบความถูก
ตองของการรายงานผลการวัดและ
ประเมินผล  กอนนําเสนอกรรมการ
พิจารณาใหความเห็นชอบ

วิธีแกไข
1. จัดกิจกรรมเพื่อสรางความรูความ

เ ข า ใ จ เ กี่ ย วกั บ วิ ธี วั ด ผลและ
ประเมินผลการศึกษา และกระตุน
ใหมีระบบการวิเคราะหขอสอบที่
เปนรูปธรรม

2. จัดการอบรม/ สัมมนาอาจารยเพื่อ
เพิ่มทักษะเกี่ยวกับวิธีวัดผลและ
ป ร ะ เ มิ น ผลก า รศึ กษ า  กา ร
วิเคราะหขอสอบ อยางตอเนื่อง

วิธีเสริมใหแข็งแกรง
1. กระตุนใหภาควิชานําผลที่ไดจาก

แบบรายงานการวัดและประเมิน
ผล มาปรับปรุงการวัดผลอยางเปน
รูปธรรม

2.10 บัณฑิต จุดแข็ง
1. มีการติดตามภาวะการหางานทํา

ของบัณฑิตและติดตามคุณภาพ
บัณฑิตอยางตอเนื่อง

2. มีชมรมศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร 
เปนองคกรประสานงาน และหลาย
ภาควิชามีกิจกรรมรวมกับศิษยเกา 
เพื่อสรางความสัมพันธระหวาง
ศิษยเกากับคณะวิทยาศาสตร

วิธีเสริมใหแข็งแกรง
1. พัฒนาวิธีการติดตามคุณภาพ

บัณฑิต โดยเพิ่มรายละเอียดใหมี
ขอมูลที่สามารถนํามาใชประโยชน
ในดานตางๆ ไดมากขึ้น

2. จัดกิจกรรมเพื่อความสัมพันธ
ระหวางศิษยเกา กับคณะวิทยา



องคประกอบคุณภาพ จุดออนและวิธีแกไข จุดแข็งและวิธีเสริมใหแข็งแกรง
ศาสตรอยางตอเนื่อง และปรับปรุง
ระบบฐานขอมูลทะเบียนประวัติ
ศิษยเกาคณะวิทยาศาสตร ให
สมบูรณยิ่งขึ้น

3. การพัฒนาและสนับสนุนนักศึกษา
จุดออน
1. โอกาสพบปะระหวางนักศึกษากับ

อาจารยที่ปรึกษามีนอย

จุดแข็ง
1. มีหนวยกิจการนักศึกษาที่เอาใจใส 

และรับ ผิดชอบงานพัฒนานัก
ศึกษา ตลอดจนมีระบบที่ปรึกษา
ฝายกิจการนักศึกษาระดับภาค
วิชา/คณะ อาจารยที่ปรึกษาชมรม
ตางๆ

2. มีการสัมมนากิจกรรมนักศึกษาทุก
ป  เพื่อหาแนวทางจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา

3. มีการจัดทํา Website ของหนวย  
กิจการนักศึกษา โดยรวบรวมขอ
มูลที่ เปนประโยชนตอนักศึกษา  
ตลอดจนการประชาสัมพันธ  กิจ
กรรมนักศึกษา แหลงงาน/ศึกษา
ตอ ฯลฯ

4. มีการจัดสรรทุนการศึกษาใหแก  
นักศึกษาอยางพอเพียงและหลาย  
รูปแบบ เชน ประเภทขาดแคลน  
เรียนดี และทุนแบบทํางานพิเศษ 
เปนตน

วิธีแกไข
1. สนับสนุนให มีกิจกรรมพบปะ

ระหวางอาจารย  ที่ปรึกษาและนัก
ศึกษามากขึ้น

วิธีเสริมใหแข็งแกรง
1.    มีการประชาสัมพันธใหอาจารย  

มาร วม เปนที่ ป รึกษากิจกรรม   
นักศึกษามากขึ้น และใหมีการ  
แลกเปลี่ ยนความคิด เห็นร วม
ระหวางอาจารยที่ปรึกษา

2. จัดกิจกรรมที่ มีประโยชน  เชน   
กิจกรรมเสริมดานภาษาอังกฤษ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ

3. ปรับปรุง Website ใหมีขอมูลที่เปน
ปจจุบันอยูเสมอ

4. การวิจัย
4.1 กลุมวิจัยและผูชวย
วิจัย

จุดแข็ง
1. มีการจัดตั้งกลุมวิจัยอยางเปนปก

แผนและหลากหลายสาขา
2. มีกลุมวิจัยที่ มี ลักษณะเปนพหุ

สาขาที่ดําเนินงานวิจัยเชิงบูรณา
การ

3. หลายกลุมวิจัย ไดรับการยอมรับ



องคประกอบคุณภาพ จุดออนและวิธีแกไข จุดแข็งและวิธีเสริมใหแข็งแกรง
และเชิดชู เกียรติด านวิจัยจาก
หนวยงานระดับชาติและระดับ
นานาชาติ

วิธีเสริมใหแข็งแกรง
1. สงเสริมและสนับสนุนแกกลุมวิจัยที่มี

ศักยภาพที่ เขมแข็ง  ใหสามารถ
พัฒนา           สูความเปนเลิศทาง
วิชาการ โดยจัดตั้งหองปฏิบัติการ
วิจัยสูเปนเลิศทางวิชาการ

4.2 ผูวิจัย จุดแข็ง
1.  คณาจารยนักวิจัยอาวุโสบางสาขา

วิชาไดรับรางวัลเชิดชูเกียรติดาน
วิจัยจากหนวยงานระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ

1. อาจารยนักวิจัยรุนใหมที่มีคุณวุฒิ
สูงเปนจํานวนมาก ที่พรอมจะพัฒ
นาศักยภาพทางดานการวิจัยสู
ความเปนเลิศ

2 .  มีการจัดสรร ผู ช วยสอนใหแก
อาจารยเพื่อจะไดมีเวลาทํางาน
วิจัยมากขึ้น

3. มีการประชุมประจําป เพื่อการ
ประเมินผล นักวิจัย และ กลุมวิจัย
ที่ ไ ด รั บกา รสนั บสนุ นด า น งบ
ประมาณจากคณะ

4. มีการยกยองเชิดชูกลุมวิจัย / นัก
วิจัยที่ประสบความสําเร็จในผล
งานดานตางๆ ในระดับคณะ

วิธีเสริมใหแข็งแกรง
1. จัดระบบและกลไกในการสืบทอด

องคความรูและประสบการณดาน
วิจัยจากบนักวิจัย อาวุโส แกนัก
วิจัยรุนใหม

2. ใหมีการประเมินผลงานวิจัยของ
อาจารยอยางตอเนื่อง เปนระบบ 
และแพรหลายโดยคํานึงถึงการ
สรางองคความรูใหมๆ การเผยแพร 
และ  การนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนในสังคม

4.3 ปจจัยเกื้อหนุนการ
วิจัย

จุดแข็ง
1. มีการจัดสรรงบประมาณของหนวย

งานเพื่อสนับสนุนการวิจัย
2. มีการแสวงหาแหลงทุนสนับสนุน



องคประกอบคุณภาพ จุดออนและวิธีแกไข จุดแข็งและวิธีเสริมใหแข็งแกรง
การวิจัยจากแหลงภายนอก

3. มีหองปฏิบัติการ/ครุภัณฑวิจัยทั้ง
ระดับสาขาวิชาและสวนกลางของ
คณะฯ

4. มีหองสมุดคณะ ที่มีวารสารวิชา
ก า ร ค อ น ข า ง ม าก  และมี ง บ
ประมาณสนับสนุนการสืบคน
เอกสารอางอิงของคณาจารย

5. มีงบประมาณสําหรับสนับสนุน
และจูงใจ ใหมีการเผยแพรผลงาน
วิจัยสูสังคม

6. มีระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับแหลง
ทุนและการบริหารงานวิจัย

วิธีเสริมใหแข็งแกรง
1. จัดสรรและบํารุงรักษาปจจัยเกื้อ

หนุนการวิจั ยใหสอดคลองตอ
ความตองการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

2. เพิ่มจํานวน วารสารวิชาการ โดย
เฉพาะ e-journals ที่มีคาใชจายต่ํา
กวา

เพิ่มงบประมาณสนับสนุนคาบริการสืบ
คนเอกสารอางอิง

5. การบริการวิชาการแกชุมชน
5.1 ทรัพยากรบุคคลดาน
การบริการวิชาการแกชุม
ชน

จุดแข็ง
1. มีการพัฒนาทักษะและความ

ส ามา ร ถ ขอ งคณาจ า ร ย แ ล ะ
บุคลากรสนับสนุนการบริการวิชา
การชุมชน อยางตอเนื่อง

5.2 ปจจัยเกื้อหนุนการ
บริการวิชาการแกชุมชน

จุดแข็ง
1. มีความพรอมในปจจัยเกื้อหนุน อาทิ 

ทรัพยากรบุคคล  ครุภัณฑ อาคาร
สถานที่ และ องคกรที่กํากับดูแล  
(สวท-มช) ที่สามารถใหการบริการ
วิชาการแกชุมชนไดอยางหลาก
หลายรูปแบบ

วิธีเสริมใหแข็งแกรง
1. ใหมีการจัดหาครุภัณฑ และ จัดตั้ง

ห อ ง ปฏิ บั ติ ก า ร เ ฉพ า ะท า งที่
สามารถ ใหการบริการวิชาการ ใน
สวนที่ยังขาด

2. ปรับปรุงระบบฐานขอมูลเกี่ยวกับ
การบริการวิชาการแกชุมชนให
กวางขวางครอบคลุมยิ่งขึ้น

5 . 3  ก า ร บ ริ ห า ร แ ล ะ จุดแข็ง



องคประกอบคุณภาพ จุดออนและวิธีแกไข จุดแข็งและวิธีเสริมใหแข็งแกรง
กระบวนการบริการวิชา
การแกชุมชน

1. มีการดําเนินการดานการบริการ
วิชาการอยางหลากหลาย และ
เชื่อมโยงกับความตองการของชุม
ชน โดยการบริหารจัดการของคณะ
ฯ ภาควิชาและ สวท.มช.

2. มีการบริหารจัดการบริการวิชาการ
แกโรงเรียนและนักเรียนอยางเปน
ระบบ และสอดคลองกับแนวปฏิรูป
การศึกษา เปนที่ยอมรับและไดรับ
การสนับสนุนเพิ่มเติมจากขององค
กร/หนวยงานอื่น

วิธีเสริมใหแข็งแกรง
1. ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ

ให บริการวิชาการแกชุมชนเขาสู
มาตรฐานสากล อาทิ ISO 9001-
2000 และ ISO/IEC 17025

2. นําขอมูลจาก Demand-Supply 
L i s t s  ที่ จั ดทําไ ว แ ล ว  ไป ใช
ประโยชนอยางเปนรูปธรรม

3. ขยายการดําเนินการการบริการ
วิชาการไปยังโรงเรียนและนักเรียน
อื่น เพื่อใหเกิดประโยชนอยางกวาง
ขวาง

6. การทํานุบํารุงศิลป วัฒนธรรมและอนุรักษส่ิงแวดลอม
จุดออน
1. บุคลากร และนักศึกษารวมกิจกรรม

ทํานุ บํารุ งศิ ลปวัฒนธรรมและ
อนุรักษส่ิงแวดลอมไมมากเทาที่
ควร

จุดแข็ง
1. มีการพัฒนาและปรับปรุงการจัด

การของเสียและกําจัดสารเคมี
อยางเปนรูปธรรม

2. มีการใหความสําคัญตอการปรับ
ปรุงภูมิทัศนทั้งระดับคณะฯและ
ภาควิชา

3. มีการวิจัยเพื่ออนุรักษภูมิปญญา
ทองถิ่น รวมทั้งการอนุรักษพลังงาน

วิธีแกไข
1. ควรประชาสัมพันธทุกรูปแบบ เพื่อ

กระตุนใหคณาจารย บุคลากร 
และนักศึกษาเห็นความสําคัญ  
และมีสวนรวมในกิจกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมากขึ้น  
และตอเนื่อง

2. เพิ่มการมีสวนรวมของคณาจารย 
บุคลากรและนักศึกษา จากภาค
วิชา รวมเปนคณะกรรมการจัดกิจ

วิธีเสริมใหแข็งแกรง
1. เพิ่มการประชาสัมพันธแนะนําการ

จัดการของเสียและการกําจัดสาร
เ คมี ที่ ถู ก วิ ธี  แก  คณาจา รย  
บุคลากร และนักศึกษา อยางตอ
เนื่อง สมํ่าเสมอ

2. สนับสนุนใหมีการพัฒนาภูมิทัศน
อยางตอเนื่อง

3. สนับสนุนใหมีการทําวิจัย เพื่อทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมอยางตอเนื่อง



องคประกอบคุณภาพ จุดออนและวิธีแกไข จุดแข็งและวิธีเสริมใหแข็งแกรง
กรรมและมอบหมายหนาที่ใหชัด
เจน

7. การบริหารและการ
จัดการ

จุดออน
1. ผูบริหารมีภาระกิจหลายดาน ทํา

ใหการดําเนินการบางเรื่อง ที่ตองมี
การสื่อสาร สรางความเขาใจ และ
การประสานงานที่ดี  ไมเปนไป
ตามความคาดหมาย

2. การเปลี่ยนเสนทางชีวิต การลา
ออก /การรับทดแทน  บุคลากร
สนับสนุน การบริหารงานหลาย
ดาน มีผลกระทบตอการบริหารจัด
การ ในภาพรวม

จุดแข็ง
1. ผูบ ริหารมีความมุ งมั่ นในการ

บริหารงาน
2. มีบทสรุปผูบริหาร เพื่อประเมินผล

การบริหารงานตามพันธกิจในแต
ละดาน

3. มีการพัฒนา ผูบริหาร อาจารยและ
บุคลากรอยางตอเนื่อง

4. มีการเตรียมความพรอมสําหรับผู
ดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชา  
และอาจารยใหม

5. คณะฯ ไดตระหนักและใหความ
สําคัญ กับความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ภยันตรายจากสิ่งตางๆ เชน การ
กําจัดของเสียที่เปนสารเคมี การ
ปองกันอุบัติภัยภายในอาคารสูง 
ฯลฯ

วิธีแกไข
1. ทบทวนภารกิจ การจัดสรรเวลา

ของผูบริหาร ตลอดจนพัฒนาการ
ใหขอมูลขาวสาร เพื่อสรางความ
เชื่อม่ัน และศรัทธาในการบริหาร
งานภายในองคกร

2. หามาตรการเรงดวน เพื่อแกไข 
ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนิน
งาน  เชน ใหมีการจัดทําขั้นตอน
การทํางานใหครบทุกหนวยงาน 
พัฒนาบุคลากรใหมเพื่อเพิ่มประ
สิทธิภาพการทํางาน  เพิ่มปจจัย
เกื้อหนุนการดําเนินงานในแตละ
ดาน รวมทั้งเรงพัฒนาระบบสาร
สนเทศ เพื่ออํานวยความสะดวก
และลดขั้นตอนการทํางาน

วิธีเสริมใหแข็งแกรง
1. นําผลประเมินการบริหารงาน มา

ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการ
ตามพันธกิจในแตละดาน ใหเมี
ประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูง
สุด

2. ปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินการ
เกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ภยันตรายจากสิ่งตางๆ ใหเปน
ระบบที่สมบูรณยิ่งขึ้น และขยาย
ผลการดําเนินการไปสูคณะและ
หนวยงานอื่น

8 .  ก า ร เ งิ น แ ล ะ ง บ
ประมาณ

จุดออน
1. การพัฒนาระบบฐานขอมูลดาน

การใชจาย  งบประมาณยังไม
สมบูรณ

จุดแข็ง
1. มีระบบการจัดสรรงบประมาณที่

ชัด เจน  เพื่ อ ใหภาควิชานําไป
บริหารจัดการไดอยางเปนอิสระ  
ได เชน คาวัสดุ คาเดินทาง ฯลฯ

2. มีการวางแผนปฏิบัติการแบบ  



องคประกอบคุณภาพ จุดออนและวิธีแกไข จุดแข็งและวิธีเสริมใหแข็งแกรง
Performance based budgeting

3. มีการติดตามและประเมินผลการ
ใชงบประมาณเงินรายไดจากคา
ธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษา

วิธีแกไข
1.  เรงการดําเนินการพัฒนาระบบฐาน

ขอมูลดานบริหารงบประมาณให
สมบูรณและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

วิธีเสริมใหแข็งแกรง
1 .  เพิ่ มมาตรการในการบริหารงบ

ประมาณอยางเปนระบบมากยิ่งขึ้น
2. พัฒนาระบบการติดตามและประเมิน

ผ ล ก า ร บ ริ ห า ร ง บป ร ะ ม าณ ให
ครบถวนทุกดาน ทั้งระดับคณะฯและ
ภาควิชา เพื่อนํามาปรับปรุงการจัด
สรรใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดออน
1. ความเขาใจและความเชื่อมโยง  

ระหวางการบริหารจัดการและการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ของบาง
หนวยงาน /ภาควิชา  ยังไม เปน
รูปธรรม

2. คณาจารย บุคลากรและนักศึกษา 
บางสวน ยังมีความรู ความเขาใจ
เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา 
ไมเพียงพอ

3. การจัดทําฐานขอมูลเพื่อการประกัน
คุณภาพฯ ยังไมเปนระบบครบถวน

4. ระบบและแนวทางการจัดทํา KQI 
บางรายการยังไมชัดเจน ซึ่งสงผลตอ
ความถูกตองสมบูณของขอมูล

จุดแข็ง
1. คณะฯ มีการวางระบบและกลไก

การประกันคุณภาพการศึกษา และ
มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง

2. มีการกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติ 
แผนปฏิบัติการในการประกันคุณ
ภาพการศึกษาในระดับคณะ โดยมี
ผูบริหารติดตามและประเมินผลเปน
ระยะ

3. มีการตรวจเยี่ยมภาควิชา/สํานักงาน
เลขานุการ เปนการภายในเพื่อเปน
การติดตาม/ประเมินผลการจัดกิจ
กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

4. มีการประยุกตกระบวนการเทียบ
เคียงสมรรถนะ (Benchmarking) 
เพื่อการปรับปรุง/พัฒนาการดําเนิน
ง าน เพื่ อ กา รประกั นคุณภาพฯ   
หลายดาน  ไดแก กระบวนการ
ประกันคุณภาพ  และการปรับปรุง
หลักสูตร ของภาควิชา รวมทั้งการ
พัฒนาระบบงานของสํานักงานเลขา
นุการคณะฯ

 
วิธีแกไข
1. จัดทําแผนปฏิบัติการยอยของ กิจ

กรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่เชื่อมโยงกับการบริหารจัดการ ทั้ง
ระดับคณะฯและภาควิชาใหครบทุก
ดาน

2. ปรับปรุงรูปแบบ วิธีการ และเพิ่มการ

วิธีเสริมใหแข็งแกรง
1. สงเสริม สนับสนุนใหมีการวางระบบ

และ กลไกการประกันคุณภาพการ
ศึกษาในระดับภาควิชา/หนวยงาน 
ใหเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

2. กําหนดเปาหมายของการดําเนิน
การประกันคุณภาพฯ รวมทั้งมาตร



องคประกอบคุณภาพ จุดออนและวิธีแกไข จุดแข็งและวิธีเสริมใหแข็งแกรง
ประชาสัมพันธเรื่องการประกันคุณ
ภาพการศึกษาไปสู  คณาจารย  
บุคลากร และนักศึกษา ทั้งระดับ
ภาควิชาและสํานักงานเลขานุการ 
โดยเนนการจัด กิจกรรมใหทุกฝาย
เขามามีสวนรวมใหมากขึ้น

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูล
ใหทันสมัย ครบถวนทุกดาน และ
รายงานผล ตลอดจนประชาสัมพันธ
ขาวสารดานการประกันคุณภาพการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง

ฐานของ กิจกรรมใหครบทุกดาน 
และมีการประเมินผลอยงเปนระบบ

3. พัฒนาระบบการตรวจเยี่ยมและ
ประเมินคุณภาพฯภายในคณะฯ ที่
สามารถบงชี้การดําเนินการที่เปน
ระบบและแสดงสัมฤทธิผลที่ เปน
รูปธรรมของคณะฯ ภาควิชา อยาง
แทจริง


