รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาควิชาเคมี
ประจําปการศึกษา 2551
(1 มิถุนายน 2551 – 31 พฤษภาคม 2552)
โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เสนอตอ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

คํานํา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการใหมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชาเคมี ซึ่งแตงตั้งโดย ตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 151/2552
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ประกอบดวย
1. ดร.จุฑาพร
2. อาจารยศิริพรรณ
3. นางเกศราภรณ

จินดาสวัสดิ์
บรรหาร
จันทรประเสริฐ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วัตถุประสงคของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการดําเนินงานของ
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปการศึกษา 2551 ตามตัวบงชี้ และเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมทัง้ ศึกษาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน และให
ขอเสนอแนะ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 เพื่อเปนแนวทางใหภาควิชาไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางตอเนื่อง

(ดร.จุฑาพร จินดาสวัสดิ์)
ประธานกรรมการ

(อาจารยศิริพรรณ บรรหาร)
กรรมการ

(นางเกศราภรณ จันทรประเสริฐ)
กรรมการและเลขานุการ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในรอบป 2551 ภาควิชาเคมี มีผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ.
อยูในระดับ ดี (คะแนนเฉลี่ย 2.05) และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานในป 2550 (คะแนนเฉลี่ย 1.68)
พบวา ภาควิชาเคมีมีผลการดําเนินงานที่ดขี ึ้น และมีความโดดเดนในดานการวิจัย และบริการวิชาการแก
สังคม อีกทั้งมีระบบการบริหารงานดานประกันคุณภาพที่เขมแข็ง
จุดเดน
1. มีการสรางเครือขายงานวิจัยกับศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี และไดรับเงินทุน
สนับสนุนการเรียนและการทําวิจยั สําหรับนิสิตและอาจารยปละไมต่ํากวา 2 ลานบาท
2. มีสัดสวนของอาจารยในระดับปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจําสูงถึงรอยละ 81.48 ดังนั้น
จึงควรสนับสนุนใหอาจารยทําผลงานเพื่อขอตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึน้
3. มีโครงการบริการวิชาการถึง 9 โครงการในรอบป และมีอาจารยเขารวมโครงการถึงรอยละ 60
ของอาจารยประจําทั้งหมด
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรมีการการประเมินผลการดําเนินงาน ทั้งตามตัวบงชี้ของแผนปฏิบัติการ โครงการตางๆ
ที่ดําเนินงานภายในภาควิชา
2. จัดใหมีการประเมินในองคประกอบอื่นๆ หรือดัชนีอื่นๆ ที่ยังไมไดประเมินเพื่อเปนการพัฒนา
ศักยภาพของภาควิชาตอไป

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตาราง ป.1 ผลสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
เปาหมาย
องคประกอบคุณภาพ

ผลการ
ดําเนินงาน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ระดับ 4
ระดับ 4
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัว
บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
รอยละ 90
ไมมี
บงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด

เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
หลักสูตร
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก
มีสวนรวม
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
จํานวนอาจารยประจํา
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย

บรรลุเปาหมาย คะแนน
9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
X

1

X

0

0.50
ระดับ 3

ระดับ 3

9

1

ระดับ 6

ระดับ 6

9

3

ระดับ 3

ระดับ 3

9

1

< 8%

+21.70%

X

1

ป.เอก
≥60%

ป.เอก
81.48%

9

3

ผศ.+รศ.+
ศ. 1-44%
รศ.ขึ้นไป
< 30%

ผศ.+รศ.+ศ.
29.62%

9

1

ไมประเมิน

หมายเหตุ

ยังไมได
ดําเนินงาน
ตามแผน
ปฏิบัติงาน
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2.8

2.9*

2.10*
2.11
2.12

2.13

มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
ระดับความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ (เฉพาะสถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตและวิจัย)
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 2

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 3

เปาหมาย

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
ไมประเมิน

หมายเหตุ

ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน
0.003%

0.94%

9

2

50%

31.85%

X

0

1.50

ไมประเมิน
ไมประเมิน

N/A

ประเมินจาก
8 ตัวบงชี้
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย
และงานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา
4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสทิ ธิบัตร
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา
4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรบั การอางอิง
(Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา (เฉพาะสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิตและวิจัย)
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทาง
วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน
5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมใน
การใหบริการทางวิชาการแก สังคม เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา

เปาหมาย

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)

3 ขอ

3 ขอ

9

2

2 ขอ

5 ขอ

9

3

80,000
บาท

138,037.68
บาท

9

3

40%

60.87%

9

3

20%

33.35%

9

3

2.80
ระดับ 3

ระดับ 5

9

3

25%

51.85%

9

3

หมายเหตุ
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เปาหมาย

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ
ตออาจารยประจํา
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให
แขงขันไดในระดับสากล
7.2 ภาวะผูนําของผูบ ริหารทุกระดับของสถาบัน
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร
การเรียนการสอน และการวิจยั
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา
7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ

20%

75%

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
9
39.13%
3

79.05%

9

2
2.75

ไมประเมิน
N/A
ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน
ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน

ไมประเมิน

หมายเหตุ
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7.8

เปาหมาย

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัว
บงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระดับ 6
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและ
ระดับ 4
ทักษะดานการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน
ระดับ 3
คุณภาพการศึกษาภายใน
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 9
เฉลีย่ คะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
ไมประเมิน

หมายเหตุ

ไมประเมิน

N/A
ไมประเมิน

ไมประเมิน
N/A
ระดับ 7

9

3

ระดับ 3

X

1

ระดับ 4

9

3

หมายเหตุ N/A หมายถึง ไมมีหรือไมสามารถประเมินคาเหลานั้นได

2.33
2.05

ประเมินจาก
22 ตัวบงชี้
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ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ผลการประเมิน
องคประกอบที่

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจยั
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลี่ยคะแนนรวม

คะแนน

0.50
1.50*
N/A
2.80
2.75*
N/A
N/A
N/A
2.33
2.05

หมายเหตุ N/A หมายถึง ไมมีหรือไมสามารถประเมินคาเหลานั้นได
* ทําไมครบทุกตัวบงชี้

≤1.5 ยังไมไดคุณภาพ
1.51-2.00 คุณภาพระดับพอใช
2.01-2.50 คุณภาพระดับดี
2.51-3.00 คุณภาพระดับดีมาก

ยังไมไดคณ
ุ ภาพ
ยังไมไดคุณภาพ
N/A
ดีมาก
ดีมาก
N/A
N/A
N/A
ดี
ดี
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จุดเดน แผนการสงเสริม และจุดออน แนวทางแกไขปรับปรุง
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดเดน / จุดแข็ง
แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
จุดออน
1. ภาควิชามีการกําหนดแผนกลยุทธ, แผนปฎิบัติงาน
ตัวบงชี้ และเปาหมายที่ชัดเจน แตขาดการประเมินผล
การดําเนินงานตามตัวบงชีท้ ี่กําหนด
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดเดน / จุดแข็ง
1. มีสื่อการสอนระบบออนไลน ในวิชาเคมีปฏิบัติ
ที่ชวยใหนิสิตมีความกระตือรือรนในการเรียน
2. อาจารยมีวฒ
ุ ิปริญญาเอกรอยละ 81.48
3. มีรายวิชาในระบบ e-learning ที่ชวยในการศึกษา
ดวยตนเองของนิสิต
จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. จัดใหมีการประเมินผลการดําเนินงานตาม
ตัวบงชี้ พรอมทั้งนําผลการประเมินที่ไดไปใชใน
การปรับปรุงการดําเนินงานในรอบตอไป

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. พัฒนาใหมจี ํานวนรายวิชาที่มีการสอนระบบ
ออนไลนมากขึ้น
2. สงเสริมใหอาจารยในภาควิชาขอตําแหนง
ทางวิชาการตอไป
3. พัฒนาใหมจี ํานวนรายวิชาเพิ่มขึ้น พรอมทั้ง
พัฒนาคุณภาพของสื่อใหดียิ่งๆ ขึ้นไป
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. จัดใหมีการวิเคราะหหลักสูตร

1. มีระบบและกลไกในการบริหารหลักสูตร แตขาด
การวิเคราะหหลักสูตรวาเปนไปตามมาตรฐานหรือไม
2. มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนา
2. จัดใหมีการประเมินผล และนําผลการประเมิน
หลักสูตรแตขาดการประเมินผลกิจกรรม
ไปพัฒนาตอไป
3. สัดสวนของอาจารยที่ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
3. เพิ่มจํานวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
วิทยานิพนธระดับบัณฑิตศึกษามีเพียงรอยละ 31.82
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ
จุดเดน / จุดแข็ง
ไมประเมิน

จุดออน
ไมประเมิน

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดเดน / จุดแข็ง
1. ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยเฉลี่ยตออาจารยประจํา
168,992.03 บาท
2. มีจํานวนผลงานวิจยั ตีพิมพคิดเปน 60% ตออาจารย
ประจํา
3. มีการสรางเครือขายงานวิจัยกับศูนยความเปนเลิศ
ดานนวัตกรรมทางเคมี และไดรับเงินสนับสนุน
การเรียนและการทําวิจยั สําหรับนิสิตและอาจารย
จุดออน
1. ขาดการสงเสริมและใหกําลังใจแกนักวิจยั ที่ไดรับ
ทุนหรือตีพิมพผลงาน
2. ไมมีระบบขอมูลสารสนเทศทางงานวิจยั

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
ไมประเมิน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
ไมประเมิน

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยขอทุนทํา
โครงการวิจัยที่ใชทุนเพิ่มขึน้ ทั้งจากหนวยงานใน
และภายนอกสถาบัน
2. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยตีพิมพ
ผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคเพิ่มขึ้น
3. สนับสนุนใหอาจารยเขารวมเปนสมาชิกมากขึ้น

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. จัดใหมีการสงเสริมและใหกําลังใจแกนกั วิจยั ที่
ไดรับทุนหรือตีพิมพผลงาน
2. จัดใหมีระบบขอมูลสารสนเทศทางงานวิจัย
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดเดน / จุดแข็ง
1. มีจํานวนอาจารยเขารวมโครงการบริการวิชาการ
รอยละ 60

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. สนับสนุนใหอาจารยเขารวมโครงการบริการ
วิชาการตางๆ เพิ่มมากขึ้น

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. มีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการตางๆ
1. นําผลการประเมินโครงการบริการวิชาการไป
แตขาดการนําผลการประเมินไปปรับปรุงในครั้งตอไป ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการตอไป

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน
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องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

ไมประเมิน

ไมประเมิน

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. มีคณะกรรมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพที่ 1. สงเสริมและใหความรูกับกรรมการดําเนินงานฝาย
มีความรูและเขมเข็ง
เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพมากขึ้น
2. มีระบบการจัดเก็บหลักฐานที่ดี สะดวกตอการ
ตรวจสอบ
จุดออน
1. ไมมีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนา
คุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. จัดใหมีการรายงานการประเมินผลและการ
วิเคราะห

