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คำนำ
การประเมิ น ตรวจสอบ รายงานการประเมิ น ตนเองของคณะวิ ท ยาศาสตร์ ก ารแพทย์
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปีการศึกษา 2554 ในครั้งนี้ เป็นการประเมินผลการดาเนินงานในรอบปีการศึกษา
2554 (1 มิถุ นายน 2554 – 31 พฤษภาคม 2555) ผลการประเมินตรวจสอบโดยภาพรวม พบว่าคณะมี
พัฒนาการของการดาเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมในทุกองค์ประกอบ
และมีการพัฒนาการดาเนินงานในแต่ละพันธกิจโดยใช้การประกันคุณภาพเป็นเครื่องมือที่ชัดเจนกว่าปีที่ผ่าน
มา
คณะกรรมการประเมินตรวจสอบขอชื่นชมคณะผู้บริหารที่ให้ความสาคัตต่อการดาเนินการ
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างจริงจัง และขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต
ของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีกับการประเมินตรวจสอบในครั้งนี้ และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าผลการประเมินตรวจสอบ ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ จะ
เป็นแนวทางเพื่อการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานตามพันธกิจด้านต่างๆ ของคณะให้มีความเจริตก้าวหน้า
ได้ตอ่ ไป

รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย
ประธานคณะกรรมการประเมินตรวจสอบ
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สำรบัญ
คำนำ
สำรบัญ
บทสรุปผู้บริหำร
รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน
บทนำ
วิธีกำรประเมิน
ผลกำรประเมิน
วิธีปฏิบัติที่ด/ี นวัตกรรม
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บทสรุปผู้บริหำร
1. ข้อมูลทั่วไป
ชื่อหน่วยงาน : คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปรัชตาของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ : วิชาการก้าวไกล วิจัยและพัฒนาเพื่อสุขภาวะของชุมชน
ปณิธานของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ศาสตร์ : “ปัตตาเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน”
คณะวิทยาศาสตร์ก ารแพทย์มีค วามมุ่ง มั่นในการผลิตบั ณฑิตด้า นวิทยาศาสตร์ การแพทย์ที่มีคุณ ภาพ
คุณธรรม และจริยธรรม บริการการเรียนการสอนในระดับพื้นฐานทางการแพทย์ สร้างงานวิจัยที่มี คุณค่าสู่สังคม ควบคู่กับ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. ผลกำรประเมินคุณภำพภำยใน ปีกำรศึกษำ 2554
2.1 ผลกำรประเมินในภำพรวมตำมองค์ประกอบคุณภำพเฉพำะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
ผลการดาเนินงานในภาพรวมนั้นอยู่ในระดับดี โดยสามารถแยกผลการดาเนินงานแต่ละองค์ประกอบได้ดังนี้
องค์ประกอบคุณภำพ

ผลกำรดำเนินงำน

องค์ประกอบที่ 1

5

องค์ประกอบที่ 2

4.03

องค์ประกอบที่ 3

5

องค์ประกอบที่ 4

4.61

องค์ประกอบที่ 5

4.50

องค์ประกอบที่ 6

4

องค์ประกอบที่ 7

4.75

องค์ประกอบที่ 8

5

องค์ประกอบที่ 9

4
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2.2 ผลกำรประเมินในภำพรวมตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำเฉพำะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
ผลการดาเนินงานตามมาตรฐานอยู่ในระดับดี โดยแบ่งเป็น 3 มาตรฐาน ดังนี้
มำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ
มาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพบัณฑิต
มาตรฐานที่ 2 ด้านการบริหารจัดการอุดมศึกษา
2 ก ด้านธรรมาภิบาลของการบริหารการ
อุดมศึกษา
2 ข ด้านพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา
มาตรฐานที่ 3 ด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้ และสังคมแห่งการเรียนรู้

ผลกำรดำเนินงำน
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดีมาก
ระดับดี
ระดับพอใช้

2.3 ผลกำรประเมินในภำพรวมตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำรเฉพำะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
ผลการดาเนินงานตามมุมมองด้านการบริหารจัดการอยู่ในระดับดี โดยแบ่งแต่ละมุมมอง ดังนี้
มุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
ผลกำรดำเนินงำน
ด้านนักศึกษาและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
ระดับดีมาก
ด้านกระบวนการภายใน
ระดับดีมาก
ด้านการเงิน
ระดับดี
ด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม
ระดับพอใช้
2.4 ผลกำรประเมินในภำพรวมตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำเฉพำะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
ผลการดาเนินงานในภาพรวมตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษาอยูใ่ นระดับดี
(1) เรื่องการจัดการเรียนการสอนเป็นพันธกิจสาคัตจึงควรให้ความสาคัตและแก้ไขปัตหา โดยใช้เกณฑ์การประกัน
คุณภาพของ สกอ. เป็นเครื่องมือในการบริหารงาน
(2) จัดการอบรมหรือให้ความรู้บุคลากร ด้านการประกันคุณภาพอย่างครบถ้วน และ
กาหนดให้มีส่วนร่วมในกระบวนการประกันคุณภาพของคณะฯ
(3) ควรมีการประชาสัมพันธ์ขอ้ มูลและสื่อสารข้อมูลในองค์กรให้ชัดเจนยิ่งขึน้
(4) หลักฐานที่ใช้ในการจัดทา SAR บางข้อไม่คอ่ ยตรง เมื่อจัดทา SAR แล้ว ควรมีการประชุม
หารือในคณะกรรมการประกันคุณภาพและผู้เก็บข้อมูลแต่ละตัวบ่งชี้เพื่อเป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไขก่อนการตรวจประเมินจริง
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2.5 จุดที่ควรพัฒนำ/แนวทำงแก้ไข
(1) การพัฒนาคุณวุฒแิ ละตาแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ในคณะให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้
(2) การเพิ่มศักยภาพคณาจารย์ในการขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
(3) การปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของคณะฯ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและต่อเนื่อง
(4) การพัฒนาความรู้ความเข้าใจในงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในของบุคลากรทุกคนในคณะฯ และเห็น
ความสาคัตของงานประกันคุณภาพทางการศึกษาภายใน
3. เป้ำหมำยและแผนกำรพัฒนำ
3.1 เป้ำหมำยกำรดำเนินกำรกำเนินระยะสัน้ ระยะกลำง และระยะยำว
(1) จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นิสติ อยูแ่ ละเรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไปมีงานทา และเป็น
คนดีของสังคม
(2) ทาวิจัยที่เน้นการสร้างปัตตารวมหมู่ (Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One
University one Province)
(3) บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัตตารวมหมูเ่ พื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community
Empowerment)
(4) ทานุบารุงภูมปิ ัตตา ศิลปะ วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) สู่สากล
(5) บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล
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3.2 แผนกำรพัฒนำทีส่ อดคล้องกับเป้ำหมำย
เป้ำหมำย
แผนกำรพัฒนำ
1. จัดการเรียนการสอนที่เน้นให้นสิ ิตอยู่และ ปรับปรุงหลักสูตรให้ตอบสนองความต้องการของประเทศและมี
เรียน (Live and Learn) อย่างมีความสุข จบไป มาตรฐานระดับนานาชาติ
มีงานทาและเป็นคนดีของสังคม
การให้โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา
พัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนให้บัณฑิตมีคุณภาพที่พึง
ประสงค์
2. ทาวิจัยที่เน้นการสร้างปัตตารวมหมู่
พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยด้านสุขภาพ และระบบบริการ
(Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน
สาธารณสุข
(สนับสนุนแนวคิด) OUOP – One University พัฒนาศักยภาพนักวิจัยและคุณภาพผลงานวิจัย
one Province
สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมกับงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัตหาสุขภาพของท้องถิน่
ส่งเสริมการทาวิจัยในชั้นเรียนของอาจารย์
3. บริการวิชาการโดยเน้นการใช้ปัตตารวม สนับสนุนการให้บริการแก่ชุมชนในรูปแบบต่างๆ
หมูเ่ พื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน
สนับสนุนการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมให้กับนิสติ
(Community Empowerment)
สนับสนุนให้มีระบบและกลไกการให้คาปรึกษาและบริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร
สนับสนุนให้คณะเป็นแหล่งฐานข้อมูล
สนับสนุนการรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สนับสนุนให้เกิดการประหยัดพลังงาน
สนับสนุนด้านการให้บริการสุขภาพ
4. ทานุบารุงภูมปิ ัตตา ศิลปะ วัฒนธรรม
สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม
และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น (Local Wisdom) ตลอดจนภูมิปัตตาของชาติ
สู่สากล
สนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างนิสิต อาจารย์และบุคลากรทุก
ระดับให้มีโลกทัศน์กว้างไกล มีความเข้าใจและเห็นคุณค่าความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและอารยธรรมทางศาสนาและปรัชตา
มุง่ เน้นการสืบสานภูมิปัตตาท้องถิ่น ภาคเหนือตอนบน ด้าน
สุขภาพ
ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทากิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ ของบุคลากรและนิสิต
สร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม โดยการมีส่วนร่วมของ
คณาจารย์บุคลากรและนิสติ
5. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
มุง่ เน้นประสิทธิภาพและความเป็นธรรมในการบริหาร
ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล
มุง่ พัฒนาด้านกายภาพภายในคณะให้สามารถตอบสนองภารกิจ
ได้อย่างเหมาะสม
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รำยนำมคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยใน

1.

…………………………………………………….. ประธานคณะกรรมการ
(รองศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย)

2.

…………………………………………………….. กรรมการ
(ดร.ปราณี อยู่ศริ ิ)

3.

…………………………………………………….. กรรมการ
(ดร.วิพรพรรณ์ เนื่องเม็ก)

4.

…………………………………………………….. กรรมการ
(อ.เบตจลักษณ์ ทองช่วย)

5.

…………………………………………………….. เลขานุการ
(นายภานุวัฒน์ ศรีเมือง)

6.

…………………………………………………….. ผูช้ ่วยเลขานุการ
(นางสาวหนึ่งฤทัย ตันเครือ)

7

มหาวิทยาลัยพะเยา

บทนำ
1.1 ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง และประวัตคิ วำมเป็นมำโดยย่อ
ชื่อหน่วยงำน

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ที่ตั้ง

19 หมู่ 2 ถนนพหลโยธิน ตาบลแม่กา อาเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
56000

ประวัตคิ วำมเป็นมำโดยย่อ
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัย พะเยาได้ก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2550 โดยใน
เริ่มแรก ชื่อ “สำนักวิชำวิทยำศำสตร์กำรแพทย์” สังกัดมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยา โดยวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้งคณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ คือ เพื่อผลิตบัณฑิตระดับปริตตาตรีในสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการตามแผนพัฒนาสาธารณสุขและแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ตลอดจนเพื่อจัดการเรียน
การสอนในระดับพื้นฐานทางการแพทย์ (Pre-Clinic) และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานในระดับปริตตาตรีให้แก่นิสิตในกลุ่ม
วิทยาศาสตร์ สุข ภาพได้ แก่ คณะเภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ คณะสาธารณสุข ศาสตร์ และ คณะ
แพทยศาสตร์ และ นิสิตในกลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์และ
ทรัพยากรธรรมชาติ และ วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมุ่งที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถ
ทางด้านวิชาการและการวิจัยเพื่อเป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ในระยะแรกช่วงปีการศึกษา2551 สานักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีการโอนย้ายนิสิตสาขาวิชา
จุลชีววิทยา
ทั้ง 4 ชัน้ ปีจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาสังกัดสาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา ดังนั้น สานักวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์ จึงมีหลักสูตรที่อยูใ่ นความรับผิดชอบในช่วงแรก 1 หลักสูตรคือหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาจุลชีววิทยา โดย
หลั กสู ต รนี้ใช้ห ลั ก สูต รเดี ย วกั บสาขาวิชาจุล ชีว วิทยาภาควิชาจุ ลชีว วิทยาและปรสิ ตวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์
มหาวิทยาลัยนเรศวร พิษณุโลก และได้เพิ่มสาขาวิชา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาและ หลักสูตร วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการกีฬา ขึน้ มาในปีการศึกษา 2552
ในระยะที่สอง คือ ช่วงปีการศึกษา 2554 ถึงปัจจุบัน เมื่อมหาวิทยาลัยนเรศวรพะเยาได้รับการประกาศยกฐานะ
ขึ้นเป็น มหำวิทยำลัยพะเยำ สานักวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ จึงได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น “คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์” มี
คณบดีคนแรกคือ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์ และได้มีการปรับเปลีย่ นโครงสร้าง โดยมีสาขาวิชาทั้งหมด 5
สาขาวิชาประกอบด้วย
1. สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
2. สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
3. สาขาวิชาชีวเคมี
4. สาขาวิชาสรีรวิทยา
5. สาขาวิชาพยาธิวิทยา
ซึ่งสาขาวิชาทัง้ หมดรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในระดับพืน้ ฐานทางการแพทย์ระดับปรีคลินกิ ทางด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพและรายวิชาวิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน รวมถึงรายวิชา พฤติกรรมมนุษย์ และ ชีวติ และสุขภาพในหมวดของการศึกษาทั่วไป
ซึ่งรองรับการเรียนการสอนของนิสิตทั้งมหาวิทยาลัยพะเยา
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1.2 ปรัชญำ ปณิธำน วิสัยทัศน์ และพันธกิจ
ปรัชญำ
วิชาการก้าวไกล วิจัยและพัฒนาเพื่อสุขภาวะของชุมชน
ปณิธำน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มคี วามมุง่ มั่นในการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่มีคุณภาพ คุณธรรม และ
จริยธรรม บริการการเรียนการสอนในระดับพืน้ ฐานทางการแพทย์ สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่าสูส่ ังคม ควบคู่กับการทานุบารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มงุ่ เน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม มีการจัดการเรียนการสอนและ
การวิจัยที่มีมาตรฐาน เพื่อเป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการแก่ชุมชน
พันธกิจ
1. ด้ำนกำรเรียนกำรสอนและผลิตบัณฑิต
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมที่ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ
ประเทศชาติ
2. ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม
เป็นศูนย์กลางบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐานแก่ชุมชน และมีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการด้านวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรต่างๆ ในเขต 6 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
3. ด้ำนกำรวิจัยและประกันคุณภำพกำรศึกษำ
มุ่งการวิจัยและพัฒนา โดยเน้นการพัฒนางานวิจัยพื้นฐานไปสู่การวิจัยประยุกต์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการ
พัฒนาท้องถิ่นภูมภิ าคและประเทศ ส่งเสริมและสนับสนุนการดาเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. ยุทธศำสตร์ด้ำนกิจกรรมพัฒนำนิสิต ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญำท้องถิ่น
มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตสาขาวิชาจุลชีววิทยาที่มีคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรม ให้มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศ ตลอดจนบริการการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์พ้ืนฐาน แก่นิสิต
ระดับอุดมศึกษาในกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อย่างมีประสิทธิภาพและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมกับชุมชนในการอนุรักษ์และทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัตตาท้องถิ่น
5. ยุทธศำสตร์ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีภารกิจหลักที่ต้องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ทุกระดับอย่าง
ต่อเนื่องโดยเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบนเพราะเป็นปัจจัยสาคัตในการชักนาให้เกิดความเจริตที่ย่ิงยืนนาน ขยายโอกาส
ทางด้านการศึกษาให้มากยิ่งขึ้น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาวิชาจุล
ชีววิทยาที่มีคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม สร้างบัณฑิตให้มีงานทาและสามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมุ่งสู่
การผลิ ต บั ณ ฑิต ในระดั บปริ ต ตาโท-เอก โดยสามารถด าเนิน การโดยสร้ า งเครือ ข่ า ย (Networking) ทางวิชาการกั บ
มหาวิทยาลัยภายในและต่างประเทศ เพื่อเป็น การพัฒนาศักยภาพและความพร้อมด้านอาจารย์ควบคู่กับมาตรฐานทาง
วิชาการอีกด้วย
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1.3 โครงสร้ำงองค์กร
โครงสร้ำงคณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ และโครงสร้ำงกำรบริหำรคณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
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1.4 รำยชื่อผู้บริหำร และคณะกรรมกำรบริหำรประจำคณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
1. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
(ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ไมตรี สุทธจิตต์)
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(ดร. เนติ เงินแพทย์)
3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสิต
(ดร. ศิริลักษณ์ สันพา)
4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา
(ดร. ธิดา ไชยวังศรี)
5. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
(ดร.สมศักดิ์ ธรรมวงษ์)
6. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการแก่สังคม
(ดร.พยุงศักดิ์ ตันติไพบูลย์วงศ์)
7.1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ศึกษาระดับปรีคลินิก
2. (ดร.มารุต แก้ววงศ์)
8. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากิจกรรมนิสิต
(นายจิตรกุล สุวรรณเจริต)
9. หัวหน้าสาขาวิชาสรีรวิทยา
(ดร. ณภัทร ศรีรักษา)
10. หัวหน้าสาขาวิชาชีวเคมี
(ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ)
11. หัวหน้าสาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
(นายภูวดล ด้วงโต)
12. หัวหน้าสาขาวิชาพยาธิวิทยา
(นางสาวรัษฎา ประภาสะวัต)
13. นางสาวฌัชกานต์ เสมอเชื้อ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ
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1.5 หลักสูตรและสำขำวิชำทีเ่ ปิดสอน
เปิดสอนหลักสูตรระดับปริตตาตรีสาขาวิชาจุลชีววิทยา ภายใต้การรับผิดชอบของสาขาวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
1.6 จำนวนนิสิตและแผนกำรรับนิสิตของสำขำวิชำจุลชีววิทยำ
ปีกำรศึกษำ
ชั้นปี
2551
2552
2553

2554

57
45
27
27
156
-

126
49
63
57
295
45

1
2
3
4
รวมกำลังศึกษำ
จำนวนนิสิต
จบกำรศึกษำ

63
57
45
27
192
28

49
63
57
45
214
27

ในปีกำรศึกษำ 2554 คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์มนี ิสิตทั้งหมด 295 คน
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1.7 จำนวนอำจำรย์และบุคลำกร
อัตรำกำลังบุคลำกรสำยวิชำกำรและบุคลำกรสำยสนับสนุน คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
อัตรำกำลัง
จำนวน (อัตรำ)
บุคลากรสายวิชาการ
- พนักงานสายวิชาการที่ปฏิบัตงิ าน

43.5

บุคลากรสายสนับสนุน
- พนักงานสายบริการ

8

บุคลากรสายปฏิบัตกิ าร

12

รวมทั้งสิ้น

63.5

ตำแหน่งทำงวิชำกำรของบุคลำกรสำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
สำขำวิชำ

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
-

ศ.
-

0

-

-

-

0

-

1
1

1
-

2
0
0

1

2

ผศ.

รศ.

กายวิภาคศาสตร์

-

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมี
พยาธิวทิ ยา
สรีรวิทยา
รวม

สำขำวิชำ

รวม

วุฒิกำรศึกษำ

รวม

ปริญญำตรี
-

ปริญญำโท

ปริญญำเอก

8

-

8

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

-

8

4

12

ชีวเคมี
พยาธิวทิ ยา
สรีรวิทยา

-

5.5
3

13.5
2
8

รวม

0

8
2
5
31

12.5

43.5

กายวิภาคศาสตร์
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อัตรำกำลังบุคลำกรสำยวิชำกำรและบุคลำกรสำยสนับสนุน คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
(รวมลำศึกษำต่อ)
อัตรำกำลัง
จำนวน (อัตรำ)
บุคลากรสายวิชาการ
- พนักงานสายวิชาการที่ปฏิบัตงิ าน
- พนักงานสายวิชาการลาศึกษาต่อ
บุคลากรสายสนับสนุน
- พนักงานสายบริการ

43.5
22
8

บุคลากรสายปฏิบัตกิ าร

12

รวมทั้งสิ้น

85.5

ตำแหน่งทำงวิชำกำรของบุคลำกรสำยวิชำกำร คณะวิทยำศำสตร์กำรแพทย์
(รวมลำศึกษำต่อ)
สำขำวิชำ

ตำแหน่งทำงวิชำกำร
-

ศ.
-

0

-

-

-

0

-

1
1

1
-

2
0
0

1

2

ผศ.

รศ.

กายวิภาคศาสตร์

-

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา
ชีวเคมี
พยาธิวทิ ยา
สรีรวิทยา
รวม

สำขำวิชำ

รวม

วุฒิกำรศึกษำ

รวม

ปริญญำตรี
-

ปริญญำโท

ปริญญำเอก

12

-

12

จุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา

3

13

4

20

ชีวเคมี
พยาธิวทิ ยา
สรีรวิทยา

2
1
-

5.5
3

19.5
3
11

รวม

6

12
2
8
47

12.5

65.5

กายวิภาคศาสตร์
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1.8 ข้อมูลพืน้ ฐำนโดยย่อเกี่ยวกับงบประมำณ และอำคำรสถำนที่
งบประมำณ ที่ได้รับจัดสรรประจาปีงบประมาณ 2554 รวม
- ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณเงินแผ่นดิน ประจาปี เป็นจานวนเงิน 2,819,700 บาท
- ได้รับการจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ ประจาปี เป็นจานวนเงิน 7,854,000 บาท
อำคำรสถำนที่
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มหี ้องสานักงานและห้องปฏิบัตกิ ารภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ข้อมูล ณ วันที่
31 พฤษภาคม 2555) ดังนี้
1. ห้องคณบดี
SC 3302
2. ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร
SC 3301
3. ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนิสติ
SC 3301
4. ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพฯ
SC 3301
5. ห้องพักอาจารย์
SC 4314/ 4305/ 3201/ 3202
6. ห้องสานักงานคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
SC 4309
7. ห้องประชุม
SC 3303
8. ห้องให้คาปรึกษา
SC 4309
9. ห้องสมุด
SC 4306
10. ห้องปฏิบัตกิ าร
- อาคารปฏิบัตกิ ารกายวิภาคศาสตร์
Anatomy Hall
- ห้องปฏิบัตกิ ารจุลชีววิทยา
SC 2205
- ห้องปฏิบัตกิ ารสรีรวิทยา
SC 3110
- ห้องปฏิบัตกิ ารชีวเคมี
SC 3310
- ห้องปฏิบัตกิ ารพยาธิวทิ ยา
11. ห้องนักวิทยาศาสตร์
- สาขาวิชากายวิภาคศาสตร์
Anatomy Hall
- สาขาวิชาจุลชีววิทยาและปริสติ วิทยา
SC 2206
- สาขาวิชาชีวเคมี
SC 3307
- สาขาวิชาสรีรวิทยา
SC 3109
1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของสถำบัน
คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์มเี ป้าหมายหลักในด้านความเป็นเลิศทางวิชาการ มุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตด้าน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่มีคุณภาพคุณธรรม และจริยธรรม มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นคุณภาพในทุกรายวิชาและทุก
หลักสูตร บริการการเรียนการสอนในระดับพืน้ ฐานทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์พนื้ ฐาน นาปัตตาสู่ความเข้มแข็งของ
ชุมชน เน้นการสร้างผลงานวิจัยที่เกิดจากความสามารถของบุคลากรที่มีคุณภาพและมีคณ
ุ ค่าสูส่ ังคมให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ควบคู่กับการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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1.10 ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ
จากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปีการศึกษา 2553 ได้ปรับปรุงการดาเนินงานในปีการศึกษา 2554 ดังต่อไปนี้
เกณฑ์
ข้อเสนอแนะจำกกำร
องค์ประกอบ
ตัวบ่งชี้ที่ต้อง
แนวทำงปรับปรุง/พัฒนำ
มำตรฐำนที่
ประเมินกรประกัน
ที่
ปรับปรุง
ปี 2554
ต้องปรับปรุง
คุณภำพ ปี 2553
1.1
1.1.2) มีการ
1. แม้วา่ ในการจัดทา
1. รองคณบดีฝ่ายบริหารนา
1 ปรัชญำ
กระบวนการพัฒนา ถ่ายทอดแผน แผนกลยุทธ์และ
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ปณิธำน
กลยุทธ์ระดับ แผนปฏิบัตกิ าร จะมีการ ที่ปรับปรุงแล้วตาม
วัตถุประสงค์ แผน
สถาบันไปสู่ทุก จัดให้บุคลากรเข้าร่วม
โครงการระดมสมอง
และแผน
หน่วยงาน
คิดร่วมทา แต่แผน
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์
ดำเนินกำร
ภายใน
ดังกล่าวอาจมีการ
คณะฯ เสนอต่อบุคลากรใน
ปรับแต่งหลังจากนั้นได้ ที่ประชุมคณะฯ เพื่อขอ
ดังนัน้ คณะฯ จึงอาจ
ความเห็นชอบจากมติที่
ดาเนินการให้มกี ารทา
ประชุม
ประชาพิจารณ์เพื่อรับฟัง 2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ความเห็นอีกครั้ง
ทาแผนภูมเิ พื่อแสดงความ
2. ควรมีการจัดทา
เชื่อมโยงและความ
แผนภูมิ แผนผัง หรือผัง สอดคล้องระหว่างแผนกล
ความคิดเพื่อแสดงความ ยุทธ์ของคณะกับของ
เชื่อมโยงและความ
มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน
สอดคล้องระหว่างแผน 3. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
กลยุทธ์ของคณะกับของ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัยอย่าง
คณะสู่ทุกหน่วยงาน ย่อย
ชัดเจน และอาจรวมไป ภายในคณะในช่วงต้น
ถึงกรอบแผนอุดมศึกษา ปีงบประมาณ
ระยะยาวด้วย
4. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
3. ควรมีการถ่ายทอด
กาหนดผู้รับผิดชอบที่จะทา
แผนกลยุทธ์ของคณะสู่ ให้เป้าหมายตามตัวบ่งชี้
หน่วยงานย่อยอย่าง
บรรลุผล สาเร็จ
ชัดเจน และมีการ
กาหนดผู้รับผิดชอบที่จะ
ทาให้เป้าหมายตามตัว
บ่งชีบ้ รรลุผล และควรมี
การถ่ายทอดแผนนี้
ในช่วงต้นของ
ปีงบประมาณเพื่อให้มี
ระยะเวลาในการ
ดาเนินงานให้บรรลุ
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1.1.6) มีการ
ติดตามผลการ
ดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชีข้ อง
แผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี อย่าง
น้อยปีละ 2
ครัง้ และ
รายงานผลต่อ
ผู้บริหารเพื่อ
พิจารณา

1.1.7) มีการ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตาม
ตัวบ่งชีข้ องแผน
กลยุทธ์ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครัง้
และรายงานผล
ต่อผู้บริหาร
และสภา
สถาบันเพื่อ
พิจารณา

1.1.8) มีการนา
ผลการ
พิจารณา

เป้าหมาย
ควรมีการติดตามการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัตกิ ารอย่าง
สม่าเสมออย่างน้อยปีละ
2 ครัง้ และแผนกลยุทธ์
ปีละ 1 ครัง้ โดยให้เป็น
หน้าที่ของงานแผนใน
การสรุปการดาเนินงาน
โดยมีขอ้ มูลที่สาคัตเช่น
มีโครงการใดได้
ดาเนินการบ้างในช่วงที่
ผ่านมา ใช้งบประมาณ
เท่าใด และบรรลุผลตาม
ตัวบ่งชีท้ ี่ตั้งไว้หรือไม่
เพียงใด และเสนอเข้าสู่
คณะกรรมการประจา
คณะในวาระเพื่อ
พิจารณาเพื่อให้คณะ
กรรมการฯ ได้พิจารณา
และเสนอข้อคิดเห็นเพื่อ
การปรับปรุงต่อไป
ในปีงบประมาณ 2553
สานักวิชาไม่มกี าร
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ แต่
ปีงบประมาณ 2554
คณะมีแผนกลยุทธ์ 54 –
57 แล้ว จึงต้อง
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ ภายใน
ปีงบประมาณ 2554

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เสนอวาระ “การติดตาม
ผลการดาเนินงานตามตัว
บ่งชีข้ องแผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี 2554” ต่อที่
ประชุม กรรมการบริหาร
คณะ เพื่อ และรายงานต่อ
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
เสนอวาระ “การ
ประเมินผลการดาเนินงาน
ตามตัวบ่งชีข้ องแผนกลยุทธ์
ประจาปี 2554” ต่อที่
ประชุม กรรมการบริหาร
คณะ เพื่อพิจารณา และ
รายงานต่อ
กรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ภายในเดือน
ตุลาคม 2554 เพื่อเตรียม
รับการประเมินจากสภา
มหาวิทยาลัยในเดือน
พฤศจิกายน 2554
ในปีงบประมาณ 2553 คณบดี นาผลการ
สานักวิชาไม่มกี ารนาผล พิจารณา ข้อคิดเห็น และ
การพิจารณา ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะของสภา
18

ข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะ
ของสภา
สถาบันไป
ปรับปรุงแผน
กลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตกิ าร
ประจาปี

และข้อเสนอแนะของ
สภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
แต่ปีงบประมาณ 2554
เมื่อคณะมีการ
ประเมินผลการ
ดาเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์
ประจาปี 2554 และ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
2554 แล้ว จึงต้องนาผล
การพิจารณา ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของ
สภาสถาบันไปปรับปรุง
แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปี
ในปีถัดไป

มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัย เสนอต่อที่
ประชุมกรรมการบริหาร
คณะ และเสนอใน
"โครงการระดมสมอง
ประชาพิจารณ์ทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์คณะ" เพื่อ
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัตกิ ารประจาปีในปี
ถัดไป หลังสิ้นสุด
ปีงบประมาณ 2554
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องค์ประกอบ
ที่
2 กำรผลิต
บัณฑิต

ตัวบ่งชี้ที่
ต้อง
ปรับปรุง

เกณฑ์
มำตรฐำนที่
ต้องปรับปรุง

ข้อเสนอแนะของตนเอง /
กรรมกำรประเมิน

แนวทำงปรับปรุง/พัฒนำ

1. ควรมีระบบและกลในการ
ปิดหลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัตทิ ี่ดกี าหนดโดย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และดาเนินการ
ตามระบบที่กาหนด
- กาหนดหลักเกณฑ์อย่าง
เป็นทางการ หรือประกาศใน
หลักสูตรถึงหลักเกณฑ์การ
ปิดหลักสูตร
2. ควรจัดทาการประเมิน
หลักสูตรประจาปี ตามแบบ
รายงานหลักสูตรประจาปี
ของ สกอ.
3. ควรมีการแต่งตัง้
คณะกรรมการรับผิดชอบ
และควบคุมกากับให้มกี าร
ดาเนินการเป็นไปตามระบบ
และกลไก การเปิดและปิด
หลักสูตร และมีการประเมิน
หลักสูตรตามกรอบเวลาที่
กาหนดในเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร
4. ควรมีการส่งเสริมให้
อาจารย์ได้ศึกษาต่อในระดับ
ปริตตาเอกและทาผลงาน
ตาแหน่งทางวิชาการเพิ่ม
มากขึ้น
5. ควรจัดทาแผนการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรที่
ชัดเจนเป็นรูปธรรม และมี
โครงการปฏิบัตกิ ารใน
ปีงบประมาณในการ
ดาเนินการมีขอ้ มูลเชิง
ประจักษ์ รวมถึงการมีระบบ
ติดตามการพัฒนาของทั้ง

1. คณะฯ ใช้คู่มอื การ
ดาเนินการหลักสูตร
มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็น
แนวทางในการเปิดและปิด
หลักสูตร
2. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
วิชาการประจาคณะฯ
3. มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาจุล
ชีววิทยา สาขาวิชาชีวเคมี และ
สาขาวิชาโภชนาการและโภชน
บาบัด
4. ส่งเสริมให้ อาจารย์ได้
ศึกษาต่อในระดับปริตตาเอก
และทาผลงานตาแหน่งทาง
วิชาการเพิ่มมากขึน้ โดยให้
อาจารย์ที่มีทางานมาแล้วครบ
3 ปี ได้ไปเรียนต่อในระดับ
ปริตตาเอก และกาหนดให้
อาจารย์ที่จบระดับปริตตา
เอกมาแล้วและทาการสอน
มาแล้ว 2 ปีขนึ้ ไป ให้ขอ
ตาแหน่งทางวิชาการ
5. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
จัดทาแผนพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุน ตาม
แผนกลยุทธ์ คณะ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เป็น
แผนสนับสนุนให้อาจารย์ทุก
สาขาวิชาไปศึกษาต่อในระดับ
ปริตตาเอกจากข้อมูล ค่า
FTES
6. ในปีการศึกษา 2554
คณะฯ มีผลการประเมินความ
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียนการ
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อาจารย์และบุคลากรสาย
สอนและสิ่งสนับสนุนการ
สนับสนุนมาใช้ในการเรียน เรียนรู้ทุกวิชา และทุกภาค
การสอน และงานที่
การศึกษาโดยให้นกั ศึกษา
เกี่ยวข้อง
ประเมินผ่านระบบ reg ของ
6. ควรมีการประเมินความ มหาวิทยาลัย
พึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
7. คณะฯ มีการกาหนด
คุณภาพการจัดการเรียน
พฤติกรรมของนิสิตด้าน
การสอนและสิ่งสนับสนุน
คุณธรรมจริยธรรมเป็นลาย
การเรียนรู้ทุกวิชา และทุก
ลักษณ์อักษร คือ “ซื่อสัตย์ มี
ภาคการศึกษา
วินัย ใจอาสา” และมีการ
7.ควรมีการกาหนด
เผยแพร่ไปยังบุคลากรทุก
พฤติกรรมของนิสิตด้าน
ระดับและนิสิต และจัด
คุณธรรมจริยธรรมเป็นลาย กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ลักษณ์อักษร และมีการ
พฤติกรรมของนิสิตด้าน
เผยแพร่ไปยังบุคลากรทุก
คุณธรรมจริยธรรม เป็น
ระดับและนิสิต ตลอดจนจัด โครงการที่มีเป้าหมายและระบุ
กิจกรรมส่งเสริมพัฒนา
ตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จที่ชัดเจน
พฤติกรรมดังกล่าว เป็น
ดังนี้
โครงการที่มีเป้าหมายและ 1. โครงการพัฒนานิสติ ให้มี
ระบุตัวบ่งชีค้ วามสาเร็จที่
จริยธรรม คุณธรรม
ชัดเจน
2. โครงการเชียร์และรับน้อง
8. ควรจัดหาหนังสือเฉพาะ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
ทางไว้ให้บริการที่เพียงพอ 3. โครงการค่ายอาสา
ต่อความต้องการของนิสิต 4. โครงการถวายเทียนพรรษา
8. คณะ ฯ มีโครงการจัดตัง้
ศูนย์เรียนรู้ และจัดหาหนังสือ
เฉพาะทางไว้บริการนิสติ ที่
เป็นของคณะฯ เอง แยกจาก
ศูนย์บรรณสารของ
มหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยพะเยา
องค์ประกอบ
ที่
3 กิจกรรม
กำรพัฒนำ
นักศึกษำ

ตัวบ่งชี้ที่
ต้อง
ปรับปรุง

เกณฑ์
มำตรฐำนที่
ต้องปรับปรุง

ข้อเสนอแนะของตนเอง /
กรรมกำรประเมิน
1. ควรมีก ารจั ด ทา คู่ มือ ผู้ ปกครอง
เพื่ อ ช่ อ งทางการท าความรู้ ความ
เข้ า ใจ ระหว่ า งผู้ ป กครองกั บ คณะ
และมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้น
2. ควรมี มุ ม ให้ ค าปรึ ก ษาแก่ นิ สิ ต
3. ควรมีการจัดทาคู่มือ หรือแนวทาง
การให้ ค าปรึ ก ษา ให้ กั บ อาจารย์ ที่
ปรึกษา หรือผู้มีสว่ นเกี่ยวข้อง
4. ควรมีก ารจั ด ประชุม แลกเปลี่ ย น
ปัตหาการให้คาปรึกษาแก่นิสิต เพื่อ
หาแนวทางการแก้ไข และนาเสนอต่อ
ที่ประชุมคณะต่อไป
5 . ค ว ร มี ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก า ร
ดาเนินการของฝ่ายกิจการนิสิต โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ฝ่ายกิจการนิสิต
และ สโมสรนิสิ ต เพื่อ เปิ ด โอกาสให้
นิสิตได้มีส่วนวางแผนการดาเนินงาน
มากขึ้น และให้ ดาเนินงานครบทั้ง 5
ด้าน
6. มีก ารรายงานผลการด าเนิน งาน
ของฝ่ายกิจการนิสิต สโมสรนิสิต แต่
ละภาคการศึ ก ษา และเสนอต่ อ ที่
ประชุมคณะต่อไป
7. ควรมีระบบพี่เลี้ยง หรืออาจารย์ที่
ปรึ ก ษาการด าเนิ น โครงการ แต่ ล ะ
กิจกรรมของสโมสรนิสติ

แนวทำงปรับปรุง/พัฒนำ
1. จัดมุมให้บริการคาปรึกษาแก่นสิ ิต
โดยนักวิชาการศึกษาฝ่ายกิจการนิสิต
2. แจกคู่มอื อาจารย์ที่ปรึกษาให้กับ
อาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อใช้เป็นแนวทางใน
การดูแลนิสติ
3. มีการจัดทาแผนพัฒนานิสติ ที่เปิด
โอกาสให้สโมสรนิสิตเข้ามามีส่วนร่วม
ในการดาเนินงาน
4. คณะฯ จัดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาการ
ดาเนินโครงการของสโมสรนิสติ โดย
แต่งตัง้ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนากิจกรรม
นิสิต เพื่อช่วยดูแลและเป็นที่ปรึกษาใน
การดาเนินกิจกรรมของนิสิต
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มหาวิทยาลัยพะเยา
องค์ประกอบ
ที่
4 กำรวิจัย

ตัวบ่งชี้ที่
ต้อง
ปรับปรุง

เกณฑ์
มำตรฐำนที่
ต้องปรับปรุง

ข้อเสนอแนะของตนเอง /
กรรมกำรประเมิน
1. คณะควรน าทิ ศ ทางการ
วิ จั ย ของมหาวิ ท ยาลั ย ไป
ก าหนดนโยบาย ทิ ศ ทาง
และเป้าหมายของการวิจัยให้
ชั ด เจน ส าหรั บ จั ด ท าแผน
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ เ พื่ อ ท า ใ ห้
เป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์
2. น าเป้ าหมาย และเกณฑ์
มาตรฐาน ตามตั ว บ่ ง ชี้ด้ า น
การวิ จั ย ไปพิ จ ารณาจั ด ท า
แผนปฏิบัติการและลงสู่การ
ปฏิบัติจริง เพื่อให้เป้าหมาย
ที่ตั้งไว้บรรลุ และสามารนา
เป็ น หลั ก ฐานตามตั ว บ่ ง ชี้ ที่
ครบถ้วนได้

แนวทำงปรับปรุง/พัฒนำ
รองคณบดีฝ่ายบริหารจัดทา
แผนยุทธศาสตร์ โดยกาหนด
นโยบาย ทิศทาง และ
เป้าหมายของการวิจัยของ
คณะฯ ให้สอดคล้องกับ
นโยบายของมหาวิทยาลัย
คือ “ปัตตาเพื่อความ
เข้มแข็งของชุมชน” และ
แปลงนโยบาย มาตรการของ
แผนกลยุทธ์ไปกาหนดเป็น
แผนปฏิบัตกิ าร
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มหาวิทยาลัยพะเยา
องค์ประกอบ
ที่
5. กำร
บริกำร
วิชำกำรแก่
สังคม

ตัวบ่งชี้ที่
ต้อง
ปรับปรุง

เกณฑ์
มำตรฐำนที่
ต้องปรับปรุง

ข้อเสนอแนะของตนเอง /
กรรมกำรประเมิน
1. คณะควรร่วมมือกับอาเภอ
หรือพื้นที่ในจังหวัดพะเยา ที่
รั บ ผิ ด ชอบในการก าหนด
พื้ น ที่ พั ฒ นาให้ เ ป็ น ชุ ม ชน
ต้นแบบให้ชัดเจน

2. การพัฒนาชุมชนต้นแบบ
ควรน าการบู ร ณาการด้ า น
วิ จั ย การบริ ก ารวิ ช าการ
ก า ร ท า นุ บ า รุ ง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และการ
เรี ย นการสอน ในการจั ด
โครงการเพื่ อร่วมพัฒนากั บ
ท้องถิ่น ให้ครบด้าน
3 . ก า รจั ด กิ จ ก รรมค ว ร
พิ จ ารณาเกณฑ์ ม าตรฐาน
ตัวบ่งชี้เพื่อให้สอดคล้องกั บ
ภาระหน้ า ที่ ข องคณะ และ
ส า ม า ร ถ น า ม า ใ ช้
ประกอบการจั ดทารายงาน
การประเมินตนเองได้
4. ควรมี ก ารส ารวจความ
ต้องการของชุมชนในการรับ
บริการทางวิชาการ

แนวทำงปรับปรุง/พัฒนำ
1. คณะฯ กาหนดพื้นที่การ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม
เพื่อให้เป็นชุมชนต้นแบบ ตาม
นโยบาย 1 คณะ 1 โมเดล
โดยกาหนดพื้นที่ 2 พืน้ ที่คอื ที่
ต.สันโค้ง และ ต. บ้านถ้า
อ. ดอกคาใต้
2. คณะฯ มีการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอน
เช่น มีโครงการส่งเสริม
สุขภาพ การวัดความเสี่ยง
โรคเบาหวานและตรวจพยาธิ
ในเด็ก ซึ่งมีการพานิสิต
ออกไปช่วยในการให้บริการ
ด้วย
3. คณะฯ มีการบูรณาการ
งานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัยโดยมี
โครงการให้บริการวิชาการ
การสกัดน้ามันกระเทียม และ
นาข้อมูลจากการบริการ
วิชาการมาใช้เป็นปัตหาใน
การทาโครงการวิจัย
4. คณะฯ สารวจความ
ต้องการของชุมชน ที่เทศบาล
ต. บ้านถ้า อ. ดอกคาใต้ เพื่อ
นามาใช้ในการจัดโครงการ
บริการวิชาการ ซึ่งจากการ
สารวจพบว่าโครงการที่ชุมชน
ต้องการคือ
1. โครงการสกัดน้ามัน
กระเทียม
2. โครงการทาน้าหมักชีวภาพ
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มหาวิทยาลัยพะเยา
เกณฑ์
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่ต้อง
ข้อเสนอแนะของตนเอง /
มำตรฐำนที่ต้อง
ที่
ปรับปรุง
กรรมกำรประเมิน
ปรับปรุง
1. ควรมีการประชุมวางแผนเพื่อ
6. กำรทำนุ
ก าหนดทิ ศ ทางการด าเนิน การ
บำรุงศิลปะ
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม
และ
วัฒนธรรม

แนวทำงปรับปรุง/พัฒนำ

1. คณะฯ กาหนดทิศทางการ
ดาเนินการ ทานุบารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมผ่านโครงการปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ และ
แผนปฏิบัตกิ าร และผ่านความ
เห็นชอบจากที่ประชุมบุคลากรของ
คณะฯ
2. ควรมีการบูรณาการด้านการ 2. สาขาวิ ช าจุ ล ชี ว วิ ท ยา ฯ มี
ทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม การบูรณาการงานด้านทานุบารุ ง
กั บ กา รเรี ย นกา รสอน แล ะ ศิ ล ปะ แ ล ะ วั ฒนธ รรมกั บก า ร
กิจกรรมนิสิต
จัดการเรียนการสอน โดยให้นิสิต
ท าโครงการวิ จั ย เรื่ อ งการตรวจ
วิเคราะห์แบคทีเรียก่ อโรคอาหาร
เป็นพิษจากปลาส้ม ซึ่งเป็นอาหาร
จากภูมิปัตตาพื้นบ้านของจังหวัด
พะเยา
3. คณะฯ จัดโครงการถวายเทียน
พรรษาที่ให้นิสติ ของคณะฯ เข้าร่วม
กิจกรรมด้วย
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มหาวิทยาลัยพะเยา
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ที่ต้อง
ที่
ปรับปรุง
7. กำร
บริหำรและ
กำรจัดกำร

7.1
ภาวะผู้นาของ
สภาสถาบัน
และผู้บริหาร
ทุกระดับของ
สถาบัน

เกณฑ์
มำตรฐำนที่
ต้องปรับปรุง

ข้อเสนอแนะของตนเอง /
กรรมกำรประเมิน

แนวทำงปรับปรุง/
พัฒนำ

1. ควรมีการแจ้งให้กรรมการ
ประจาคณะได้รับทราบบทบาท
และหน้าที่ของตนในฐานะ
กรรมการประจาคณะตามที่
กาหนดไว้ในกฎหมาย เพื่อให้
กรรมการประจาคณะสามารถ
ปฏิบัตงิ านตามหน้าที่ที่กาหนด
ไว้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถประเมินตนเองได้
ทั้งนี้ แบบประเมินตนเองนั้น
จะต้องสะท้อนบทบาทและ
หน้าที่ที่กาหนดไว้ดว้ ย
นอกจากนี้ ในการเตรียม
หลักฐานเพื่อการประเมิน
ตนเอง ควรแนบบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการประจาคณะ
แบบประเมินตนเอง และผล
การประเมินตนเองด้วย
2 . แ ม้ ว่ า ข้ อ มู ล จ า ก ก า ร
สัมภาษณ์คณาจารย์จะแสดงให้
เ ห็ น ว่ า ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง
บริหารงานโดยใช้หลักธรรมาภิ
บาล แต่ใ นการแสดงหลักฐาน
เพื่อ การประกั น คุ ณ ภาพ ควร
แจกแจงหลั ก ธรรมาภิบาลทั้ ง
10 ด้าน และบรรยายหรือใช้
หลั กฐานเพื่อแสดงให้เห็น การ
ใช้หลักธรรมาภิบาลแต่ละด้าน

1. ผู้บริหารของคณะฯ ได้
กาหนดทิศทางการ
ดาเนินงานและถ่ายทอด
ให้กรรมการประจาคณะ
ได้รับทราบบทบาทและ
หน้าที่

2. ในการประเมินรอบปี
การศึกษา 2554 ได้
เตรียมหลักฐาน
ประกอบการบริหารงาน
ที่แสดงให้เห็นการใช้หลัก
ธรรมาภิบาลของ
ผู้บริหารคณะฯ
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7.2
การพัฒนา
สถาบันสู่
สถาบันการ
เรียนรู้

7.3
ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหารและ
การตัดสินใจ

7.4
ระบบบริหาร
ความเสี่ยง

มหาวิทยาลัยพะเยา
1. ควรมีการกาหนดประเด็นที่ 1. ผู้ดาเนินโครงการ
จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
กลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน โดย
คณะฯ ได้กาหนดประเด็น
อาจกาหนดไว้ในโครงการ ใน และกลุ่มเป้าหมายที่
วัตถุประสงค์ของโครงการ หรือ ชัดเจนไว้ในโครงการ
บันทึกไว้ในวาระการประชุม
2. มีการรวบรวมความรู้
2. เมื่อดาเนินกิจกรรม
ตามประเด็นความรู้ที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้ว ควร
กาหนด โดยเผยแพร่
บันทึกแก่นความรู้ที่ได้จากการ ออกมาเป็นลายลักษณ์
แลกเปลี่ยนนั้นแล้วเผยแพร่
อักษร ขึน้ หน้าเว็บไซต์
เพื่อให้บุคลากรได้รับทราบโดย ของคณะฯ
ทั่วกัน หลังจากนั้น ก็ควรมี
การติดตามว่าผู้เข้าร่วม
กิจกรรมหรือบุคลากรได้นา
ความรู้นั้นไปใช้ในการทางาน
หรือไม่อย่างไร
1. คณะฯ ควรมีระบบ
1. คณะฯ มีการจัดทา
สารสนเทศของตนเองเนื่องจาก แผนด้านสารสนเทศ และ
อาจมีความจาเป็นด้านข้อมูลที่ มีระบบสารสนเทศที่
ต่างจากของมหาวิทยาลัย
สนับสนุนการดาเนินงาน
ทั้งนี้ ควรมีการจัดทาแผนด้าน ด้านการประกันคุณภาพ
สารสนเทศโดยให้มฐี านข้อมูลที่
จาเป็นต่อการตัดสินใจและการ
ประกันคุณภาพ
1. ควรมีบันทึกการประชุม
1. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
คณะกรรมการบริหารความ
ได้จัดประชุม
เสี่ยงไว้เป็นหลักฐานในด้านต่าง คณะกรรมการบริหาร
ๆ เช่น การกาหนดประเด็น
ความเสี่ยงและมีการ
ความเสี่ยง หรือการประเมิน
จัดทารายงานการประชุม
ความเสีย่ ง เพื่อให้เห็นว่า
ที่เป็นลายลักษณ์อักษร
คณะกรรมการฯ มีการ
2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร
ดาเนินงานจริง
จัดประชุมบุคลากรของ
2. ควรมีการอบรมทาความ
คณะฯ เพื่อให้ความรู้
เข้าใจให้ความรู้เรื่องความเสี่ยง เรื่องความเสี่ยงและการ
และการบริหารความเสี่ยงแก่ บริหารความเสี่ยง
บุคลากรอย่างทั่วถึงเนื่องจาก 3. ในปีการศึกษา 2554
ความเสี่ยงเป็นเรื่องที่เกี่ยวพัน คณะฯ มีการจัดทา
กับบุคลาการทุกฝ่าย และควร ประเด็นความเสี่ยงเพิ่ม
ประชาสัมพันธ์แผนบริหาร
ในเรื่องการพัฒนา
ความเสี่ยงให้บุคลากรได้รับ
บุคลากร ด้าน
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ทราบด้วย
งบประมาณ และประเด็น
3. ประเด็นด้านการทานุบารุง การวิจัยที่ครอบคลุมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่คณะฯ เลือก ทรัพยากรสนับสนุนการ
มาจัดทาแผนบริหารความเสี่ยง เรียนการสอนและการ
อาจไม่ใช่ความจาเป็นเร่งด่วน วิจัยของอาจารย์
เนื่องเป็นเร่งด่วน เนื่องจากอาจ
มีประเด็นอื่นที่มีความจาเป็นต่อ
ประสิทธิภาพการบริหารงาน
มากกว่า เช่น ด้านอัตรากาลัง
ทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ด้านงบประมาณ
ด้านการวิจัย ด้านทรัพยากร
สนับสนุนการเรียนการสอน
และการวิจัยของอาจารย์ เช่น
ห้องปฏิบัตกิ าร เครื่องมือ
อุปกรณ์ เป็นต้น
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องค์ประกอบ
ที่
8. กำรเงิน
และ
งบประมำณ

ตัวบ่งชี้ที่
ต้อง
ปรับปรุง

เกณฑ์
มำตรฐำนที่
ต้องปรับปรุง

ข้อเสนอแนะของตนเอง /
กรรมกำรประเมิน
1. ควรมี แ นวปฏิ บั ติ หรื อ
ร ะ เ บี ย บ ใ น ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณของคณะอย่าง
เป็นระบบ โดยการกาหนด
สั ด ส่ ว น /ร้ อ ย ล ะ ข อ ง
งบประมาณตามพั น ธกิ จ
หลักของคณะ
2 . ค ว ร มี ก ล ยุ ท ธ์ แ ล ะ
แนวทางในการแสวงหา
รายได้ และทรัพยากรต่างๆ
จากแหล่งทุนภายนอก เพื่อ
นารายได้มาพัฒนาคณะ
3. ควรมี ส ารสนเทศด้ า น
การเงิ น ของคณะ เพื่ อ ใช้
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจใน
การตั ด สิ น ใจและบริ ก าร
จัดการด้ านการเงิ นภายใน
ของคณะ

แนวทำงปรับปรุง/พัฒนำ
1. ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการ
พิเศษได้จัดทาแนวทางการใช้
งบประมาณของคณะฯ โดย
กาหนดเป็นสัดส่วนเป็น 4ไตร
มาสตามพันธกิจของคณะฯ

2. รองคณบดีฝ่ายบริหารได้
กาหนดแนวทางในการแสวงหา
รายได้ของคณะฯ ไว้ในแผนกล
ยุทธ์ทางการเงินของคณะฯ
3. คณะฯ ใช้ ระบบฐานข้ อ มู ล
ERP (Enterprise
Resource
Planning)ซึ่ ง เป็ น ระบบกลาง
ข อง มห า วิท ยา ลั ย ใ น ก า ร
บริ ห ารงบประมาณ พั ส ดุ
การเงินและบัตชีกองทุนโดยใช้
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์พึ ง รั บ -พึ ง จ่ า ย
ลักษณะ 3 มิติ เพื่อให้การใช้
จ่า ยใช้เงิ นเป็น ไปตามระเบี ย บ
และกฎเกณฑ์ ที่ ม หาวิ ทยาลั ย
กาหนด
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องค์ประกอบ
ที่
9 ระบบและ
กลไกกำร
ประกัน
คุณภำพ

ตัวบ่งชี้ที่
ต้อง
ปรับปรุง

เกณฑ์
มำตรฐำนที่
ต้องปรับปรุง

ข้อเสนอแนะของตนเอง
/ กรรมกำรประเมิน
1. ควรมี ก ารจั ด กิ จ กรรม
เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ด้ า นการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ แ ก่
บุคลากรในคณะทุกระดั บ
เพื่ อ สร้ า งความรู้ ค วาม
เข้ า ใจ และตระหนั ก ถึ ง
ค ว า ม ส า คั ต ข อ ง ก า ร
ประกันคุณภาพการศึกษา
และควรให้บุคลากรทุกคน
มี ส่ ว นร่ ว มในการประกั น
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของ
คณะ
2. ควรจั ด ให้ มี โ ครงการ/
กิ จ กรรมในภาพรวมของ
ค ณ ะ ที่ ส นั บ ส นุ น ก า ร
ประกันคุณภาพการศึกษา

3. ควรมี ก ารก าหนดอั ต
ลั ก ษณ์ และตั ว บ่ ง ชี้ ต าม
อัตลักษณ์ของคณะ

แนวทำงปรับปรุง/พัฒนำ
1.1 คณะฯ มีโครงการให้ความรู้
ด้านการประกันคุณภาพแก่
บุคลากรเพื่อสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และตระหนักถึง
ความสาคัตของการประกัน
คุณภาพการศึกษา
1.2 คณะฯ ให้บุคลากรทุกคนมี
ส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะฯ โดยแต่งตัง้
ให้เป็นคณะกรรมการประกัน
คุณภาพและคณะกรรมการ
ตรวจติดตามงานประกัน
คุณภาพ
2. 1 คณะฯ มีโครงการให้ความรู้
ด้านการประกันคุณภาพแก่
บุคลากร
2.2 ให้บุคลากรตรวจติดตาม
และเก็บรวบรวมหลักฐานการ
ดาเนินงานประกันคุณภาพ
3. คณะฯ กาหนดตัวบ่งชี้
เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของ
คณะฯ โดยสอดคล้องกับอัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยพะเยา
จานวน 3 เรื่อง คือ
- กระบวนการพัฒนาบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
พะเยา –
- กระบวนการพัฒนาเอกลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยพะเยา
- ผู้สาเร็จการศึกษาภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด
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ผลกำรประเมิน
1. ตำรำงที่ ป.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ. และ สมศ.)
ตัวบ่งชี้คุณภำพ

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน
ตัวตั้ง

ตัวหำร

บรรลุเป้ำหมำย

คะแนนประเมิน

หมำยเหตุ

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

(/ = บรรลุ , x = ไม่บรรลุ)

(เกณฑ์ สกอ.)

(เช่น เหตุผลของกำรประเมิน
ที่ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR)

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1

8 ข้อ

8 ข้อ

√

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1

4 ข้อ

6 ข้อ

√

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2

3 คะแนน

4.23 x 5

6

3.52

√

3.52

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3

ร้อยละ 12

1.50 x 5

12

0.71

×

0.71

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4

4 ข้อ

5 ข้อ

√

4

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.5

4 ข้อ

7 ข้อ

√

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.6

5 ข้อ

7 ข้อ

√

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.7

5 ข้อ

5 ข้อ

√

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.8

4 ข้อ

4 ข้อ

√

4

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑

4 คะแนน

ร้อยละ 100

√

5

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๒

4 คะแนน

ร้อยละ 79.50

×

3.98

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๓

-

-

-

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๔

-

-

-
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1. ตำรำงที่ ป.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ. และ สมศ.) (ต่อ)
ตัวบ่งชี้คุณภำพ

เป้ำหมำย

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๔

4 คะแนน

ผลกำรดำเนินงำน

บรรลุเป้ำหมำย

คะแนนประเมิน

หมำยเหตุ
(เช่น เหตุผลของกำรประเมิน
ที่ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR)

ตัวตั้ง

ตัวหำร

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

(/ = บรรลุ , x = ไม่บรรลุ)

(เกณฑ์ สกอ.)

2.66 x 5

6

2.21 คะแนน

×

2.21

ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1

4 ข้อ

7 ข้อ

√

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.2

4 ข้อ

6 ข้อ

√

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1

8 ข้อ

8 ข้อ

√

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.2

5 ข้อ

5 ข้อ

√

5

43.5

38,195.40 บาท/คน

×

3.82

ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.3

50,000 บาท/คน 1,661,500

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๕

4 คะแนน

18.70 x 5

20

4.68 คะแนน

√

4.68

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๖

4 คะแนน

1.53 x 5

20

0.38 คะแนน

×

0.38

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๗

4 คะแนน

1.14 x 5

10

0.57 คะแนน

×

0.57

ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1

4 ข้อ

4 ข้อ

√

4

ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2

5 ข้อ

5 ข้อ

√

5

ร้อยละ 50

√

5

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๘

4 คะแนน

2 x 100

4
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1. ตำรำงที่ ป.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (สกอ. และ สมศ.) (ต่อ)
ตัวบ่งชี้คุณภำพ

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน
ตัวตั้ง

ตัวหำร

บรรลุเป้ำหมำย

คะแนนประเมิน

หมำยเหตุ

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

(/ = บรรลุ , x = ไม่บรรลุ)

(เกณฑ์ สกอ.)

(เช่น เหตุผลของกำรประเมิน
ที่ต่ำงจำกที่ระบุใน SAR)

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๙

5 ข้อ

5 ข้อ

√

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.1

4 ข้อ

4 ข้อ

√

4

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๐

4 ข้อ

4 ข้อ

√

4

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๑

5 ข้อ

5 ข้อ

√

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1

5 ข้อ

7 ข้อ

√

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.2

4 ข้อ

4 ข้อ

√

4

ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.3

4 ข้อ

5 ข้อ

√

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.4

4 ข้อ

6 ข้อ

√

5

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๒

-

-

-

-

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๓

4 คะแนน

4 คะแนน

√

4

ตัวบ่งชีท้ ี่ 8.1

5 ข้อ

7 ข้อ

√

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 9.1

5 ข้อ

8 ข้อ

√

4

4 คะแนน

4.44 คะแนน

√

4.44

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๕

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
ทุกองค์ประกอบ

4.18
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1.1 ตำรำงที่ ป.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (เฉพำะ สกอ.)
1.1

ผลกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้คุณภำพ

เป้ำหมำย

ตัวตั้ง

ตัวหำร

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

คะแนนประเมิน
(เกณฑ์ สกอ.)

ตัวบ่งชีท้ ี่ 1.1

8 ข้อ

8 ข้อ

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.1

4 ข้อ

6 ข้อ

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.2

3 คะแนน

4.23 x 5

6

3.52

3.52

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.3

ร้อยละ 12

1.50 x 5

12

0.71

0.71

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.4

4 ข้อ

5 ข้อ

4

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.5

4 ข้อ

7 ข้อ

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.6

5 ข้อ

7 ข้อ

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.7

5 ข้อ

5 ข้อ

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 2.8

4 ข้อ

4 ข้อ

4

ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.1

4 ข้อ

7 ข้อ

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 3.2

4 ข้อ

6 ข้อ

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.1

8 ข้อ

8 ข้อ

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.2

5 ข้อ

5 ข้อ

5

38,195.40 บาท/คน

3.82

ตัวบ่งชีท้ ี่ 4.3

50,000 บาท/ 1,661,500
คน

43.5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.1

4 ข้อ

4 ข้อ

4

ตัวบ่งชีท้ ี่ 5.2

5 ข้อ

5 ข้อ

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 6.1

4 ข้อ

4 ข้อ

4

ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.1

5 ข้อ

7 ข้อ

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.2

4 ข้อ

4 ข้อ

4

ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.3

4 ข้อ

5 ข้อ

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 7.4

4 ข้อ

6 ข้อ

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 8.1

5 ข้อ

7 ข้อ

5

ตัวบ่งชีท้ ี่ 9.1

5 ข้อ

8 ข้อ

4

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้

4.44
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1.2 ตำรำงที่ ป.1 ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ (เฉพำะ สมศ.)
ผลกำรดำเนินงำน
ตัวบ่งชี้คุณภำพ

เป้ำหมำย

ตัวตั้ง

ตัวหำร

ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่วน)

คะแนนประเมิน
(เกณฑ์ สมศ.)

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑

4 คะแนน

ร้อยละ 100

5

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๒

4 คะแนน

ร้อยละ 79.50

3.98

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๓

-

-

-

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๔

-

-

-

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๔

4 คะแนน

2.66 x 5

6

2.21 คะแนน

2.21

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๕

4 คะแนน

18.70 x 5

20

4.68 คะแนน

0

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๖

4 คะแนน

1.53 x 5

20

0.38 คะแนน

0.38

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๗

4 คะแนน

1.14 x 5

10

0.57 คะแนน

0.57

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๘

4 คะแนน

2 x 100

4

ร้อยละ 50

5

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๙

5 ข้อ

5 ข้อ

5

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๐

4 ข้อ

4 ข้อ

4

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๑

5 ข้อ

5 ข้อ

5

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๒

-

-

-

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๓

4 คะแนน

4 คะแนน

4

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๕

4 คะแนน

4.44 คะแนน

4.44

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๖.๑

-

-

-

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๖.๒

-

-

-

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๗

-

-

-

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๘.๑

-

-

-

ตัวบ่งชี้ สมศ. ที่ ๑๘.๒

-

-

-

เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้

3.28
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2. ตำรำงที่ ป.2 ผลกำรประเมินตำมองค์ประกอบคุณภำพ (สกอ. และ สมศ.)

องค์ประกอบ
คุณภำพ

องค์ประกอบที่ 1
องค์ประกอบที่ 2
องค์ประกอบที่ 3
องค์ประกอบที่ 4
องค์ประกอบที่ 5
องค์ประกอบที่ 6
องค์ประกอบที่ 7
องค์ประกอบที่ 8
องค์ประกอบที่ 9

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย
I
P
O
รวม

3.08
3.82
-

5.00
4.75
5.00
5.00
4.50
4.00
4.75
5.00
4.00

3.80
1.88
5.00
4.50
4.00
4.44

5.00
3.95
5.00
3.24
4.75
4.33
4.60
5.00
4.22

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
3.26 4.72
3.71
4.18
ของทุกองค์ประกอบ
ผลกำรประเมิน
ระดับ ระดับ
ระดับดี ระดับดี
พอใช้ ดีมำก

ผลกำรประเมิน
0.00<=1.50การดาเนินงานต้อง
ปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

หมำยเหตุ

ระดับดีมำก
ระดับดี
ระดับดีมำก
ระดับพอใช้
ระดับดีมำก
ระดับดี
ระดับดีมำก
ระดับดีมำก
ระดับดี
ระดับดี

36

มหาวิทยาลัยพะเยา

3. ตำรำงที่ ป.3 ผลกำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรอุดมศึกษำ (สกอ. และ สมศ.)
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย

ผลกำรประเมิน

I

P

O

รวม

0.00<=1.50กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51–2.50 กำรดำเนินงำนต้องปรับปรุง
2.51–3.50 กำรดำเนินงำนระดับพอใช้
3.51-4.50 กำรดำเนินงำนระดับดี
4.51-5.00 กำรดำเนินงำนระดับดีมำก

มาตรฐานที่ 1

-

-

4.33

4.33

ระดับดี

มาตรฐานที่ 2 ก

-

4.71

4.00

4.63

ระดับดีมำก

มาตรฐานที่ 2 ข

3.26

4.80

4.28

4.30

ระดับดี

มาตรฐานที่ 3

-

4.50

1.88

2.93

ระดับพอใช้

3.26

4.72

3.71

4.18

ระดับดี

มำตรฐำนอุดมศึกษำ

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้
ของทุกมาตรฐาน
ผลการประเมิน

ระดับพอใช้ ระดับดีมำก ระดับดี ระดับดี

หมำยเหตุ
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4. ตำรำงที่ ป.4 ผลกำรประเมินตำมมุมมองด้ำนกำรบริหำรจัดกำร (สกอ. และ สมศ.)
คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย
มุมมองด้ำนกำร
บริหำรจัดกำร

ผลกำรประเมิน

I

P

O

รวม

0.00<=1.50การดาเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

-

4.83

4.60

4.73

ระดับดีมำก

2.ด้านกระบวนการ
ภายใน

5.00

4.67

4.36

4.60

ระดับดีมำก

3.ด้านการเงิน

3.82

5.00

-

4.41

ระดับดี

4.ด้านบุคลากรการ
เรียนรู้และนวัตกรรม

2.12

4.50

1.96

2.63

ระดับพอใช้

เฉลี่ยรวมทุก
ตัวบ่งชี้ของทุกมุมมอง

3.26

4.72

3.71

4.18

ระดับดี

ระดับ
พอใช้

ระดับดี
มำก

ระดับดี

ระดับดี

1.ด้านนักศึกษาและผู้มี
ส่วนได้สว่ นเสีย

ผลกำรประเมิน

หมำยเหตุ
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5. ตำรำงที่ ป.5 ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ (สกอ. และ สมศ.)

มำตรฐำน
สถำบันอุดมศึกษำ

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย
I
P
O

ผลกำรประเมิน
รวม

1. มำตรฐำนด้ำนศักยภำพและควำมพร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ
(1)ด้านกายภาพ
5.00
5.00
(2)ด้านวิชาการ
2.12
4.67
2.21
3.41
(3)ด้านการเงิน
5.00
5.00
(4)ด้านการบริหารจัดการ
4.67
4.22
4.56
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
3.08
4.70
3.55
4.18
มำตรฐำนที่ 1
5.
2. มำตรฐำนด้
ำนกำรดำเนินกำรตำมภำรกิจของสถำบันอุดมศึกษำ
(1)ด้านการผลิตบัณฑิต
5.00
4.33
4.66
(2)ด้านการวิจัย
3.82
5.00
1.88
3.24
(3)ด้านการให้บริการทาง
4.50
5.00
4.75
วิชาการแก่สังคม
(4)ด้านการทานุบารุง
4.00
4.50
4.33
ศิลปะและวัฒนธรรม
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
3.82
4.75
3.76
4.18
มำตรฐำนที่ 2
เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ
3.26
4.72
3.71
4.18
ทุกมำตรฐำน
ผลกำรประเมิน
ระดับ ระดับดี
ระดับดี ระดับดี
พอใช้ มำก

0.00<=1.50การดาเนินงานต้องปรับปรุง
เร่งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้องปรับปรุง
2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51-4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51-5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

ระดับดีมำก
ระดับพอใช้
ระดับดีมำก
ระดับดีมำก
ระดับดี

ระดับดีมำก
ระดับพอใช้
ระดับดีมำก
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

หมำยเหตุ
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6.

จุ ด แข็ ง /แนวทำงเสริ ม จุ ด แข็ ง จุ ด ที่ ค วรพั ฒ นำ/ข้ อ เสนอแนะในกำรปรั บ ปรุ ง ตำม
รำยองค์ประกอบ
ข้อเสนอแนะโดยรวมจำกคณะกรรมกำรประเมินตรวจสอบ
1. มีระบบและกลไกการติดตามแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจาปีที่ชัดเจน ทั้งรูปแบบการ
ดาเนินงานและแบบฟอร์มการติดตาม และการใช้ประโยชน์ของกระบวนการติดตาม
2. มี ก ารก าหนดแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรสายวิ ช าการ ด้ า นการขอต าแหน่ ง วิ ช าการที่ ขั ด เจน เป็ น
รายบุคคลที่จะสามารถติดตามความสาเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. มีกิจกรรมสร้างความสันพันธ์ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ผ่านกิจกรรม” กีฬา
วิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์” เป็นประจาทุกปี
4. คณาจารย์ มีจิตอาสาในการทุ่มเทการจัดการเรียนการสอน ทั้งในและนอกเวลาราชการ เป็น
แบบอย่างที่ดีของการมีจติ อาสา และความเสียสละ
5. บุคลากรสายสนับสนุนมีความสุข และมีความพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองตลอดเวลา
6. นิสิตมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสร้างความโดดเด่นของการเป็นนิสิตคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์
โดยการก าหนดเป้ า หมายร่ ว มกั น ในการเป็ น คณะที่ มี ก ารแต่ ง การถู ก ระเบี ยบที่ สุ ด ของ
มหาวิทยาลัยพะเยา
7. ผู้บริหารมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะใช้ก ารประกั นคุณภาพการศึก ษา เป็นทั้งเครื่องมือ และเป็น
ทิศทางในการบริหารจัดการของคณะ
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญำ ปณิธำน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินกำร
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
1. ควรพัฒนาการกาหนดตัวชี้วัดในภาพรวมของแผนปฏิบัติการประจาปี ที่สามารถสะท้อนภาพรวม
ความสาเร็จของแผนปฏิบัติการประจาปี ในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. ควรมีการกาหนดมาตรการ แนวทางการพัฒนา โครงการ กิจกรรม ที่ดาเนินการไม่บรรลุ
เป้าหมายในปีงบประมาณที่ผา่ นมา สูก่ ารจัดทาแผนปฏิบัติการในปีตอ่ ไป

-

วิธีกำรปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

มหาวิทยาลัยพะเยา

องค์ประกอบที่ 2 กำรผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง
1. คณะฯ มีการจัดทา มคอ 3 ในทุกรายวิชาก่อนปีการศึกษา 2554 ซึ่งจะเป็นแนวทางที่ดีในการ
พัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
2. คณะฯ มีความพร้อมด้านคณาจารย์ซึ่งมีจานวนมากในหลายสาขาวิชา และจะเป็นกาลังสาคัตใน
การช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพได้ตอ่ ไปในอนาคต โดยจะเห็นได้จากการที่
คณะฯ มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมและโครงการวิชาการที่เป็นประโยชน์และมีผสู้ นใจเข้าร่วมจานวน
มาก
3. คณะฯ มีความตระหนักในการสร้างกิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี และความสัมพันธ์ที่ดขี อง
ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต
-

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง

1. การประเมินแผนและการนาผลการประเมินไปปรับปรุงในบางตัวบ่งชีน้ ั้นยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร
2. ในส่วนของการอธิบายระบบและกลไก ควรเพิ่มเติมรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
3. ในการถ่ายทอด หรือเผยแพร่ข้อมูลที่ตอ้ งการให้บุคลากร และนิสติ รับทราบกันอย่างทั่วถึงนั้น อาจ
ต้องเพิ่มเติมช่องทาง หรือวิธีการ ในการเผยแพร่ข้อมูลเพื่อให้ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย
4. การจัดโครงการหรือกิจกรรมบางตัวบ่งชีค้ วรมีการจัดหรือมีตัวชี้วัดที่ตอบโจทย์ของการพัฒนานิสิต
ในด้านต่างๆ ที่ชัดเจน
5. ควรมีกลไก การติดตามแผนพัฒนาอาจารย์ ทั้งการสาเร็จการศึกษาระดับปริตตาเอก และการเช้า
สู่ตาแหน่งทางวิชาการ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
6. ควรจัดกิจกรรมให้ความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขอตาแหน่งวิชาการ เพื่อสร้างความเข้าใจและ
เตรียมความพร้อมด้านเอกสารและผลงานการขอตาแหน่ง
7. ควรกาหนดประเด็นการพัฒนาอาจารย์ในแต่ละสาขาวิชา ให้มีความสอดคล้องกับทิศทางการผลิต
บัณฑิตของคณะ
8. ควรกาหนดประเด็นการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อสร้างทักษะที่คณะต้องการใช้งานอย่าง
เป็นรูปธรรม
9. ควรมีการประเมินศักยภาพด้านกายภาพ อุปกรณ์การเรียนการสอนล่วงหน้า กับการงานสอนทั้ง
ส่วนของหลักสูตรคระ และรายวิชาที่สอนให้กับหลักสูตรอื่น ๆ เพื่อวางแผนดานการจัดสรร
งบประมาณครุภัณฑ์
10. ควรมีระบบและกลไกการติดตาม และประเมินผลการสอนทุกรายวิชาให้ครบถ้วน และให้มีการ
เสนอแนวทางการพัฒนาของรายวิชาที่มีผลประเมินตากว่าเกณฑ์อย่างเป็นรูปธรรม ผ่าน
คณะกรรมการประจาคณะ
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11. ควรประชาสัมพันธ์ และสร้างความรูส้ ึกร่วมกัน ในการสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
คุณธรรม จริยธรรมของคณะ “ซือ่ สัตย์ มีวิจัย ใจอาสา” ทั้งคณะบริหาร คณาจารย์ นิสติ และ
บุคลากรสายสนับสนุน
วิธีกำรปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง

1. ควรมีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ กับหน่วยงานหรือสถานประกอบการ เพื่อการส่งเสริมการ
พัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นสิ ิต
2. ควรมีหลักฐานหรือสิ่ง อื่นใด ที่แสดงถึงการเชื่อมโยงถึงการส่งเสริมให้นสิ ิตนาความรูเ้ รื่องประกัน
คุณภาพไปใช้ในการกิจกรรมที่ดาเนินการโดยนิสิต
3. ควรจัดทารายงานสรุปผลการประเมินความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนงานการจัดกิจกรรม
พัฒนานิสติ ประจาปี
4. การประสานงานด้านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิสิตในหลักสูตร ปริตตาตรีควบ
ปริตตาโท ที่เป็นการดูแลร่วมกันระหว่าง 2 คณะที่ตอ้ งทาหลักสูตรร่วมกัน
5. ควรเพิ่มช่องทาง รูปแบบ กิจกรรม การแนะแนวอาชีพ หรือการติดต่อให้กับนิสติ ของคณะ และควร
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องในนิสติ ทุกหลักสูตรและทุกชั้นปี
6. ควรจัดกิจกรรมส่งเสริมความรูด้ ้านการประกันคุณภาพ และการใช้ประโยชน์จากกระบวนการ
ประกันคุณภาพให้กับนิสติ จัดกิจกรรม และนิสติ ทุกระดับให้กว้างขวางมากยิ่งขึ้น
-

วิธีกำรปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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องค์ประกอบที่ 4 กำรวิจัย
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง
มีผู้นาและบุคลากรที่มคี วามสามารถด้านการเผยแพร่งานวิจัย ทาให้มีผลงานวิจัยที่เผยแพร่ใน
วารสารระดับนานาชาติเป็นจานวนมาก
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง

-

1. ควรกาหนดทิศทางงานวิจัยของคณะทั้งด้าน Basic Research และ Applied Research บนเกณฑ์ของ
Area-based ให้ชัดเจน เพื่อคณาจารย์จะสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการได้ชัดเจนและสอดคล้อง
มากยิ่งขึน้
2. ควรมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยนักวิจัยรุน่ ใหม่ของคณะที่สามารถขอทุนสนับสนุนจากแหล่ง
ทุนภายนอกได้ หรือมีการตีพิมพ์ ในวารสารระดับนานาชาติที่มคี ่า Impact Factor เพื่อเป็นแนวทาง
จากความสาเร็จจริงบนบริบทของคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา
3. ควรถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ด้านการเผยแพร่งานวิจัย ให้แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ในคณะ เพื่อ
ศักยภาพด้านการวิจัยแก่อาจารย์
4. ควรมีการติดตามและประเมินผลการให้ทุนสนับสนุนและสิ่งสนับสนุนในการพัฒนาการวิจัย เช่น
-การประเมินผลสาเร็จของการให้ทุน ในประเด็นเสร็จตามกาหนด คุณภาพงานวิจัย ผลงาน
ตีพมิ พ์ ผู้รับทุนสามารถแสวงหาแหล่งทุนภายนอก
- การประเมินแหล่งค้นคว้าสนับสนุนการวิจัย ในประเด็นความเหมาะสมและความเพียงพอกับ
งานวิจัยของอาจารย์
5. การเขียนหลักฐานในเล่ม SAR มีความผิดพลาดเยอะควรตรวจทานให้ดี โดยเฉพาะ URL ไม่ค่อย
ตรง
6. เงินทุนส่วนใหต่มาจากนักวิจัยท่านเดียว และเป็นโครงการวิจัยแค่ปีเดียว แม้ว่าปีหน้าจะเหลือเงิน
บางส่วนไว้สาหรับใช้เคลม แต่ปีถัดไป ถ้าไม่ได้ทุนอีกก็มีความเสี่ยงที่คณะจะได้คะแนนจะต่ากว่า 3.51
ดังนัน้ ช่วงนี้ควรรีบพัฒนาให้นักวิจัยท่านอื่นขอทุนให้ได้มากขึ้น
7. ผลงานตีพมิ พ์ทางวิชาการน้อยมากเมื่อเทียบกับจานวนอาจารย์ ควรหาพี่เลี้ยงในการพัฒนาการ
เขียนบทความทางวิชาการ
-

วิธีกำรปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง

1. ควรขยายความมีส่วนร่วมในพื้นที่การให้บริการวิชาการของคณะ ตามโครงการ “1 คณะ 1 อาเภอ”
สู่ระดับคณาจารย์ และนิสติ ทุกชั้นปีให้มากยิ่งขึน้
2. ควรมีกลไกติดตามความต่อเนื่องขององค์ความรูท้ ี่กาหนดสู่ชุมชน และหลังจากการเข้าไปจัด
กิจกรรม
3. ควรมีการพัฒนางานวิจัย หรือ Student Project จากโจทย์วจิ ัยในพืน้ ที่“1 คณะ 1 อาเภอ”
4. ในการจัดทาแผนการบริการวิชาการและบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย ควรมีการทา
แผนร่วมกัน และวางแผนการทางานล่วงหน้า เพื่อสามารถวัดความสาเร็จและการนาผลงานไป
ปรับปรุงในปีตอ่ ไปได้อย่างเป็นรูปธรรม
-

วิธีกำรปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

องค์ประกอบที่ 6 กำรทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง

1. ควรเชื่อมโยงกลไกการเชื่อมโยงถึงการบรูณาการการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนิสติ กับ
การทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
2. ควรวิเคราะห์ความสอดคล้องของแผนกลยุทธ์ด้านการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรมหรือภูมิปัตตากับ
โครงการหรือกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจาปีในแต่ละปี เนื่องจากยุทธศาสตร์ดา้ นนีม้ ีผลการ
ดาเนินการบรรลุเป้าหมายเพียง 63.6% (ต่าสุดจาก 5 ยุทธศาสตร์ของคณะ)
-

วิธีกำรปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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องค์ประกอบที่ 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง

1. ควรมีการประเมินการปฏิบัติงานของผู้บริหารทุกระดับจากบุคลากรของคณะเป็นประจาทุกปีเพื่อ
เป็นข้อมูลย้อนกลับสู่การพัฒนาที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน
2. ควรมีการสร้างรูปแบบการจัดกิจกรรม KM ที่เห็นภาพการดาเนินงานในทุกขั้นตอนอย่างเป็น
รูปธรรม และมีความสาเร็จของการใช้ประโยชน์จริง จาก Explicit knowledge อย่างชัดเจน
3. ควรมีการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่มคี วามจาเพาะ และแสดงความโดดเด่นหรือศักยภาพ
ของคณะเพื่อเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์ของคณะ และเป็นข้อมูลเพื่อผูบ้ ริหารหรือผูเ้ กี่ยวข้อง
4. ควรมีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงระดับคณะต่อเนื่องทุกปี เนื่องจากคณะมีข้อจากัดด้าน
งบประมาณ และมีภารกิจด้านคุณภาพที่ตอ้ งป้องกันความเสี่ยงหลายด้าน
-

วิธีกำรปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

องค์ประกอบที่ 8 กำรเงินและงบประมำณ
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง
คณะควรมีการวิเคราะห์สถานภาพทางการเงินทั้งปัจจุบัน และอนาคต จากบริบทปัจจุบัน และ

แนวโน้มในอนาคต ทั้งนโยบายการรับนิสิต อัตรากาลัง และการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่
จาเป็นต้องมีแผนงบประมาณรองรับ
-

วิธีกำรปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม
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องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ
จุดแข็ง/แนวทำงเสริมจุดแข็ง
-

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง

1. คณะฯ ควรจัดมีแนวปฏิบัติที่ดหี รืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่หน่วยงานพัฒนาขึ้น
และเผยแพร่ให้หน่วยงานอื่นสามารถใช้ประโยชน์
2. ระบบการติดตาม และประเมินความสาเร็จของแผนสามารถพัฒนาสู่การเป็นแนวปฏิบัติที่ดี และ
เผยแพร่ให้คณะต่าง ๆ ใช้เป็นแนวทางได้
3. การทาวิจัยสถาบันก็มีความจาเป็นในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของคณะอย่าง
ต่อเนื่อง
-

วิธีกำรปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม

ข้อเสนอแนะในกำรจัดทำ SAR
ส่วน สกอ.
1. ควรมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลเชิงปริมาณ ในส่วนของบทนา
ผลการดาเนินงาน และ common data set ให้มคี วามถูกต้องตรงกัน
2. ควรจัดลาดับความสาคัตของรายการเอกสารอ้างอิง ในแต่ละตัวบ่งชี้ โดยเรียงลาดับจากหลักฐาน ทั้ง
ส่วนของที่สอดคล้องกับเกณฑ์แต่ละข้อก่อนและเสริมหลักฐานสนับสนุน
3. ควรตรวจสอบความถูกต้องของการรายงานผลการประเมินตรวจสอบ/การประเมินตนเองให้ถูกต้อง
ทั้งส่วนของเป้าหมาย ผลการดาเนินการ คะแนนประเมินตนเอง/กรรมการและการบรรลุเป้าหมาย ของ
ผลการประเมินในปีที่ผา่ นมาและปีปัจจุบัน
ส่วน สมศ.
1. ควรตรวจสอบ/ปรับเกณฑ์การประเมินให้สอดคล้องกับเกณฑ์ปัจจุบันของสมศ. โดยเฉพาะอย่างยิ่งตัว
บ่งชีด้ ้านวิจัยการสืบค้นข้อมูลเพื่อการอ้างอิง ด้านผลงานวิจัยที่ตพี ิมพ์/เผยแพร่ สามารถสืบค้นได้ทั้งจาก
อาจารย์ประจาที่ปฏิบัติงานและอาจารย์ที่ลาศึกษาต่อ
2. ควรนาเสนองานกับมหาวิทยาลัยในการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล สมศ. อีกครั้งในทุกคณะ
วิชา เพื่อให้ได้ข้อมูลที่สอดคล้องกัน ทั้งมหาวิทยาลัย
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