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

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เสนอตอ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

คํานํา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการใหมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร ซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ที่ 158/2552 ลงวันที่ 2 มิถนุ ายน 2552 ประกอบดวย
1. ดร.สวามินี
2. ผศ.ดร.เอกรัฐ
3. นายเกียรติษฎา

ธีระวุฒิ
ศรีสุข
ภูมิเพ็ง

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วัตถุประสงคของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการดําเนินงานของภาควิชา
วิทยาศาสตรการอาหาร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปการศึกษา 2551 ตามตัวบงชี้ และเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมทั้งศึกษาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะ
ในวันที่ 4 มิถุนายน 2552 เพื่อเปนแนวทางใหภาควิชาไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

(ดร.สวามินี ธีระวุฒิ)
ประธานกรรมการ

(ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข)
กรรมการ

(นายเกียรติษฎา ภูมิเพ็ง)
กรรมการและเลขานุการ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในรอบปการศึกษา 2551 ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหารมีผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ
ตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. อยูในระดับ พอใช (คะแนนเฉลี่ย 1.82) เปนภาควิชาที่มีความโดดเดน
ในดานระบบและกลไกการประกันคุณภาพที่เขมแข็ง รวมทั้งยังมีระบบและกลไกการใหความรูดานประกัน
คุณภาพแกนักศึกษาเปนอยางดี
จุดเดน
1. ภาควิชาฯ มีสัดสวนของอาจารยประจําในระดับปริญญาเอกตอจํานวนอาจารยประจําสูง จึงควร
สงเสริมใหคณาจารยมีการขอตําแหนงวิชาการใหมากยิ่งขึ้น เพื่อสรางความเขมแข็งใหกับภาควิชาฯ ตอไป
2. คณาจารยมศี ักยภาพดานการวิจัยสูง ทั้งการไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยเปนจํานวนมากและมี
ปริมาณบทความตีพิมพ จึงควรมีการสงเสริมการจัดทําเครือขายดานวิจัยกับหนวยงานทั้งภายนอกและภายใน
รวมทั้งควรพัฒนาและสงเสริมบทความวิจยั ใหตีพิมพในระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เพื่อใหเกิดความเขมแข็ง
ดานการวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
1. ภาควิชาฯ มีการกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป แต
ยังขาดแผนการดําเนินงานทีช่ ัดเจนและสอดคลองกับแผนของคณะ รวมทั้งการกําหนดตัวบงชี้ของการ
ดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ที่เหมาะสม อีกทั้งควรมีการดําเนินงานตามภารกิจตางๆ
ใหครบทุกภารกิจ เพื่อประโยชนในการพัฒนาในปตอไป
2. ควรมีการจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการบริการวิชาการแกสังคมเขากับการเรียนการสอน
หรือการวิจยั หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
3. ควรมีการประชาสัมพันธเชิงรุก เพื่อใหภาควิชาฯ เปนทีร่ ูจักในวงกวางของสังคม

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหาร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตาราง ป.1 ผลสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
เปาหมาย

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
องคประกอบคุณภาพ
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ระดับ 5
ระดับ 3
X
1
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัวบงชี้
เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผนใหครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้
80%
61%
X
1
ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 1
1.00
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร
ระดับ 5
ระดับ 4
X
1
หลักสูตร
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
0
0
สําคัญ
9
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ
ระดับ 1
ระดับ 1
1
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชนภายนอก
มีสวนรวม
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
-57.8%
1
จํานวนอาจารยประจํา
9
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญา ป.เอก >
ป.เอก
3
ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทา
75%
73%
ตออาจารยประจํา
ป.ตรี < ป.ตรี 0%
0%
9
2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง > 25%
27.3%
1
อาจารย ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย
9
2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
ระดับ 1
ระดับ 1
1
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย

หมายเหตุ

2
เปาหมาย
องคประกอบคุณภาพ
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

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

-

61.95%

-

2

-

95.8%

-

2

-

3.71

-

3

-

0.34%

-

2

-

62.5%

-

1

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
ระดับ 7
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
ระดับ 4
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 3

1.50

ระดับ 6
ระดับ 4

X
9

1
3

2.00

หมายเหตุ

ประเมินจาก
12 ตัวบงชี้

3
เปาหมาย
องคประกอบคุณภาพ
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

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

ดําเนินการ ไมมีการ
อยางนอย ดําเนินการ
1 ขอ
ดําเนินการ ไมมีการ
อยางนอย ดําเนินการ
2 ขอ
29,000
96,720.45

X

0

X

0

9

3

100%

109%

9

3

8%

27.27%

9

3

1.80
ระดับ 6

ระดับ 4

X

2

100%

100%

9

3

หมายเหตุ

4
เปาหมาย
องคประกอบคุณภาพ
5.3

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติตออาจารยประจํา
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลีย่ คะแนนองคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและสามารถผลักดัน
สถาบันใหแขงขันไดในระดับสากล
7.2 ภาวะผูนําของผูบ ริหารทุกระดับของ
สถาบัน
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารง
รักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

20%

75%

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
18.18%
X
1

85.5%

9

3
2.25

ไมประเมิน
N/A
ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน
ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน

ไมประเมิน

หมายเหตุ

5
เปาหมาย
องคประกอบคุณภาพ
7.8

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 7
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและ
ระดับ 5
ทักษะดานการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน
ระดับ 5
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 6

9

3

ระดับ 4

X

3

หมายเหตุ N/A หมายถึง ไมมีหรือไมสามารถประเมินคาเหลานั้นได

3.00
1.82

ประเมินจาก
28 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

1.00
1.50*
2.00
1.80
2.25
N/A
N/A
N/A
3.00
1.82

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

ยังไมไดคณ
ุ ภาพ
ยังไมไดคุณภาพ
พอใช
พอใช
ดี
N/A
N/A
N/A
ดีมาก
พอใช
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จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
จุดเดน / จุดแข็ง
แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. มีการจัดวางตัวบุคลากรทีร่ ับผิดชอบในแตละ
1. ควรมีการประชุมคณาจารยที่รับผิดชอบงานแตละ
องคประกอบหรือแตละดานตามความรับผิดชอบ
ดานทุกเดือน เพื่อเปนการประสานขอมูลของแตละ
ฝายที่ดําเนินการไป ตลอดจนความคืบหนาตาง ๆ
ไดชัดเจน
เพื่อทําใหทราบทิศทางการบริหารจัดการภาควิชา
ไดชัดเจนขึ้น
จุดออน
1. ไมมีแผนของภาควิชา ทําใหขาดทิศทางการ
ดําเนินงานของภาควิชาที่ชดั เจน
2. ไมมีหัวหนาภาควิชาทําใหความรับผิดชอบ
สวนกลางของภาควิชา ตลอดจนการบริหารจัดการ
ของภาควิชา ในภาพรวมไมมีผูดําเนินการหรือ
ดําเนินการไมตอเนื่อง เพราะอาจารยในภาควิชามี
ภาระงานสอนเพิ่มขึ้น เนื่องมาจากการมีอาจารยขอ
ยายไปสังกัดหนวยงานอื่นจํานวน 2 ทาน ทําให
อาจารยในภาควิชาลดลง
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดเดน / จุดแข็ง
1. มีสัดสวนของอาจารยในระดับปริญญาเอกที่สูง
กวาเกณฑ

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรมีการจัดทําแผนปฏิบตั ิการของภาควิชาให
ชัดเจน ครบทุกพันธกิจ โดยใชแผนยุทธศาสตรของ
คณะวิทยาศาสตร เปนกรอบ

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรสงเสริมใหมีการขอตําแหนงวิชาการให
มากขึ้น
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จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

1. การจัดทํากลไกและวางแผนจัดการหลักสูตร
การสอนที่ยังไมเพียงพอ

1. นําผลวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตร
ประจําปไปปรับปรุงหลักสูตร และดําเนินการตาง ๆ
ใหครบทุกหลักสูตร
2. ผูทรงคุณวุฒิและผูรูในชุมชนยังมีสวนรวมใน
2. จัดการเรียนการสอนที่มบี ุคคลภายนอกมี
สวนรวมในทุกหลักสูตร
การเรียนการสอนนอย
3. สงเสริมและสนับสนุนใหมีการวิจัยเพือ่
3. ขาดการวิจยั เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
พัฒนาการเรียนการสอนมากขึ้น
4. มีจํานวนอาจารยที่ทําหนาที่ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 4. ประชาสัมพันธหลักสูตรมากขึ้น รวมทั้งสราง
ความเขาใจใหคณาจารยในเรือ่ งของกระบวนการ
นอย
แตงตั้งกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสติ
จุดเดน / จุดแข็ง
1. มีกิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษาที่มคี วาม
หลากหลาย
จุดออน

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. สงเสริมใหนิสิตเขารวมกิจกรรมมากขึ้น

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ขาดการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมที่สอดคลอง 1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
กับวิสัยทัศนของสถาบัน
วิสัยทัศนและแผนการดําเนินงานของคณะ
2. ดัชนีชี้วดั ความสําเร็จของโครงการไมชัดเจนใน 2. กําหนด ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
บางโครงการทําใหไมสามารถตอบวัตถุประสงคของ ใหชัดเจนทุกโครงการ
การจัดทําโครงการได
3. โครงการหรือกิจกรรมบางอยาง มีความซ้ําซอน
กับที่คณะจัด
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องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดเดน / จุดแข็ง
1. มีปริมาณของบทความและมีเงินสนับสนุน
งานวิจยั ในระดับที่ดีมาก
จุดออน
1. ขาดระบบการบริหาร และกลไกสงเสริมใน
งานวิจยั

องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดเดน / จุดแข็ง
1. มีศักยภาพในดานการบริการวิชาการแกสังคม
เนื่องดวยเปนวิทยาศาสตรประยุกตที่ชุมชนสามารถ
นําไปใชไดอยางเปนรูปธรรม
จุดออน
1. ขาดนโยบาย แผนกลยุทธ และแผนการ
ดําเนินงานของการบริการวิชาการแกสังคม
2. จํานวนโครงการบริการวิชาการมีนอยเมื่อเทียบ
กับจํานวนอาจารย
3. ขาดอุปกรณ และเงินทุนสนับสนุนที่มากพอที่จะ
นําไปใชในการจัดบริการวิชาการ
4. ขาดการประชาสัมพันธเชิงรุก ทําใหภาควิชา
วิทยาศาสตรการอาหาร ยังไมเปนที่รูจักอยาง
กวางขวางนัก

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรพัฒนาและสงเสริมใหตีพิมพในระดับนานาชาติ
เพิ่มขึ้น
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. สรางระบบและกลไกในการสนับสนุนใหคณาจารย
ทําการวิจยั เพือ่ ที่คณะกรรมการฝายวิจยั ทีท่ างภาควิชามี
จะไดดําเนินการไดอยางเปนรูปธรรม

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. จัดทําโครงการบริการวิชาการที่เนนการนําไปใช
ประโยชนไดทันที

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. จัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนการดําเนินงาน
ของการบริการวิชาการแกสังคม
2. เพิ่มจํานวนโครงการบริการวิชาการใหมากขึ้น
3. จัดหาเงินทุนสนับสนุน เชน แหลงทุนจากเอกชน
ภายนอก หรือภายในมหาวิทยาลัย
4. ประชาสัมพันธภาควิชาในเชิงรุก โดยอาจมีการ
ออกไปจัดโครงการภายนอกภาควิชา หรือรวมกับ
ภาคเอกชนในการจัดทําโครงการ
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องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดเดน / จุดแข็ง
ไมประเมิน
จุดออน
ไมประเมิน

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
จุดเดน / จุดแข็ง
ไมประเมิน
จุดออน
ไมประเมิน

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดเดน / จุดแข็ง
ไมประเมิน
จุดออน
ไมประเมิน

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
ไมประเมิน
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
ไมประเมิน

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
ไมประเมิน
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
ไมประเมิน

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
ไมประเมิน
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
ไมประเมิน
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องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเดน / จุดแข็ง
1. บุคคลากรมีสวนรวมและเขาใจถึงระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพเปนอยางดี

จุดออน

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. สรางสรรค และพัฒนา โดยอาจกําหนดเปน
ตัวชี้วดั เฉพาะที่แสดงถึงความเปนภาควิทยาศาสตร
การอาหาร

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ขาดการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ 1. นําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการ โดยอาจ
ใหความรูแ ละกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่ แจงใหนิสิตทราบถึงการผลการประเมินและสงเสริม
เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง
ใหนิสิตมีสวนรวมพัฒนาระบบประกันมากยิ่งขึ้น

องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
-

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ไมมีผูรับผิดชอบบริหารจัดการการเงินของ
1. ภาควิชาควรกําหนดแผนการใชจายงบประมาณ
ภาควิชาโดยตรง ทําใหการบริหารจัดการดานการเงิน ของภาควิชาจากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรอยาง
ของภาควิชาในภาพรวมไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร ชัดเจน
2. ควรมีการกําหนดผูรับผิดชอบที่ทําหนาที่ดูแล
ดานการเงินของภาควิชา ตลอดจนกํากับ ติดตาม
การใชจายงบประมาณ

