รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ภาควิชาชีววิทยา
ประจําปการศึกษา 2552
( 1 มิถุนายน 2552 – 31 พฤษภาคม 2553)
โดย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เสนอตอ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

คํานํา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการใหมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชาชีววิทยา ซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 137/2553
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2553 ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ดร.สวามินี
ดร.กาญจนา
ดร.จุฑาพร
ดร.ทรงกลด
อาจารยปรียารัตน
นางเนาวรัตน

ธีระวุฒิ
หริ่มเพ็ง
เนียมวงษ
สารภูษิต
นาคสุวรรณ
โกมารพิมพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วัตถุประสงคของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการดําเนินงานของภาควิชา
ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปการศึกษา 2552 ตามตัวบงชี้ และเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมทัง้ ศึกษาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะ ในวันที่
25 พฤษภาคม 2553 เพื่อเปนแนวทางใหภาควิชาไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

(ดร.สวามินี ธีระวุฒิ)
ประธานกรรมการ

(ดร.กาญจนา หริ่มเพ็ง)
กรรมการ

(ดร.จุฑาพร เนียมวงษ)
กรรมการ

(ดร.ทรงกลด สารภูษิต)
กรรมการ

(อาจารยปรียารัตน นาคสุวรรณ)
กรรมการ

(นางเนาวรัตน โกมารพิมพ)
กรรมการและเลขานุการ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
จากการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาชีววิทยา ประจําปการศึกษา 2552 พบวาการ
ดําเนินงานของภาควิชาชีววิทยาอยูในระดับคุณภาพระดับพอใช โดยมีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 1.88 และพบวา
มีจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนาดังตอไปนี้
จุดเดน
1. อาจารยประจําภาควิชาชีววิทยามีศักยภาพสูงในการทําวิจยั และเผยแพรผลงานวิจัยและวิชาการ
ทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ยังมีการสรางเครือขายงานวิจัยกับหนวยงานทั้งภายใน
และภายนอกสถาบัน
2. ภาควิชาชีววิทยามีระบบ กลไก และนโยบายสอดคลองกับคณะและมหาวิทยาลัยในการดําเนินการ
จัดกิจกรรมและโครงการบริการวิชาการตาง ๆ แกสังคม ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับประเทศ อยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกป
จุดที่ควรพัฒนา
1. ภาควิชา ยังไมมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติงานประจําป
อีกทั้งยังขาดแผนการดําเนินงานที่ชัดเจน และสอดคลองกับแผนของคณะ รวมทั้งการกําหนดตัวบงชี้ของ
การดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชีท้ ี่เหมาะสม ประกอบกับควรมีการดําเนินงานตาม
ภารกิจตางๆ ใหครบทุกภารกิจ เพื่อประโยชนในการพัฒนาในปตอไป
2. ภาควิชาควรสรางระบบและกลไกในการดําเนินการเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลของการดําเนินการ
ในทุก ๆ กิจกรรม ทั้งดานการบริหารและพัฒนาหลักสูตร วิธีการเรียนการสอนและพัฒนานิสิต การบริการ
วิชาการ และกิจกรรมของนิสิต เพื่อนําผลที่ไดไปประเมินและหาแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินการของ
กิจกรรมดังกลาวในทุก ๆ ภาคการศึกษา โดยเสนอใหคณะจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการฝายวิเคราะห
ขอมูลและประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของภาควิชาฯ
3. ควรเรงสรางความเขาใจแกบุคลากรโดยชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของงานประกันตอการพัฒนา
องคกร รวมถึงการบริหารจัดการภายในภาควิชาฯ เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมประกันคุณภาพในภาควิชาฯ ตอไป
4. จัดใหมีการประเมินในองคประกอบอื่นๆ หรือดัชนีอื่นๆ ที่ยังไมไดประเมินเพื่อเปนการพัฒนา
ศักยภาพของภาควิชาตอไป

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ตาราง ป.1 ผลสรุปการประเมินตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.
องคประกอบคุณภาพ

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ระดับ 5
ระดับ 1
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล
ยุทธ แผนดําเนินงาน และมีการ
กําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จ
ของการดําเนินงานตามแผนใหครบ
ทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม
60%
0%
ตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและ
ระดับ 5
ระดับ 1
บริหารหลักสูตร
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
ระดับ 7
ระดับ 6
เปนสําคัญ
ระดับ 4
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุน
การพัฒนาหลักสูตรและการเรียน
การสอนซึ่งบุคคล องคกร และ
ชุมชนภายนอกมีสวนรวม
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา
ระหวาง
18.03%
ตอจํานวนอาจารยประจํา
6-9.99% และ
-6 – (-9.99%)
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ ป.เอก 50%
ป.เอก 45.45%
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
ป.โท 54.55 %
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง
ผศ.+รศ.+ศ.
ผศ.+รศ.+ศ.
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
60%
54.55%
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย

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

1

X

0
0.50

X

1

X

3

-

2

X

1

X

2

X

1
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เปาหมาย

มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย
2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
ประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน
2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได
งานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป
2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่
ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต
2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกา
ที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองใน
ดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม
จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2.13 รอยละของอาจารยประจําหลักสูตร
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธทที่ ําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ (เฉพาะสถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตและวิจัย)
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พงึ ประสงค
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3

-

2.7

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ
การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
ระดับ 4
3

-

3 ขอ

-

2

80%

41.67%

X

1

70%

100%

9

3

หมายเหตุ

ไมรับการประเมิน
0.03%

0%

X

0

40%

0%

X

0

1.58
ไมประเมิน
ไมประเมิน

N/A
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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
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา
4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง
(Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา (เฉพาะสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิตและวิจัย)
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 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.)

3-4 ขอ

6 ขอ

9

3

3 ขอ

4 ขอ

9

3

> 80,000
บาท/คน

253,738.40

9

3

60%

64.00%

9

3

20%

18.18%

X

2

หมายเหตุ

บาท/คน

2.80
ระดับ 5

ระดับ 5

9

3

60%

54.54%

X

3
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เปาหมาย

รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความ
เขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ
และนานาชาติตออาจารยประจํา
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 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

30%

5.3

3.75
คะแนน

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
9
40%
3

1 คะแนน

X

1
2.50

ไมประเมิน
N/A
ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน
ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน

ไมประเมิน

หมายเหตุ

10/4

5
องคประกอบคุณภาพ

7.8

เปาหมาย

มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา
7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัว
บงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสู
ระดับบุคคล
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การ
วิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน
และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ
8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอก
สถาบันรวมกัน
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 8
องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ระดับ 5
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา
ระดับ 6
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและ
ทักษะดานการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน
ระดับ 4
คุณภาพการศึกษาภายใน
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 9
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบงชี้ของทุกองคประกอบ

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

หมายเหตุ

ไมประเมิน

N/A
ไมประเมิน

ไมประเมิน
N/A
ระดับ 4

X

2

ระดับ 3

X

1

ระดับ 3

X

2

หมายเหตุ N/A หมายถึง ไมมีหรือไมสามารถประเมินคาเหลานั้นได

1.67
1.88

5/3
49/26

6
ตาราง ป. 2 ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ
ผลการประเมิน
องคประกอบที่

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
4. การวิจัย
5. การบริการวิชาการแกสังคม
6. การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
เฉลี่ยคะแนนรวม
หมายเหตุ N/A หมายถึง ไมประเมิน
* หมายถึง ประเมินไมครบทุกตัวบงชี้

คะแนน

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

0.50
1.58

ยังไมไดคุณภาพ
พอใช

N/A

N/A

2.80
2.50

ดีมาก
ดี

N/A
N/A
N/A

N/A
N/A
N/A

1.67
1.88

พอใช
พอใช

7

จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินงาน
จุดเดน / จุดแข็ง
แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
จุดออน
1. ยังขาดการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน
แผนปฏิบัติการ จึงยังไมมีการกําหนดตัวบงชี้การ
ดําเนินงาน
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดเดน / จุดแข็ง
1. บัณฑิตไดรับเงินเดือนเปนไปตามเกณฑ 100%

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. พัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงาน แผนปฏิบัติการ
ที่ชัดเจน พรอมทั้งกําหนดตัวบงชี้ ของการดําเนินงาน
และกําหนดเปาหมายของแตระดับตัวบงชี้ที่เหมาะสม

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ดําเนินการพัฒนาอยางตอเนื่อง

จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)

1. อาจารยที่มตี ําแหนงทางวิชาการมี 54.55% และ
อาจารยวุฒิปริญญาเอกมีต่ํากวา 50%

1. สงเสริมใหอาจารยขอตําแหนง ทางวิชาการเพิ่มขึ้น
และสงแสริมใหอาจารยศึกษาตอในระดับ ปริญญาเอก
เพิ่มขึ้น
2. จัดใหมีการกําหนดแผนการผลิตบัณฑิตใหชัดเจน
ในหลักสูตร
3. สงเสริมใหอาจารยมีการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน
การสอน

2. ไมมีการกําหนดแผนการผลิตบัณฑิต
3. ยังขาดงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน

8
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
จุดเดน / จุดแข็ง
ไมประเมิน
จุดออน
ไมประเมิน

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดเดน / จุดแข็ง
1. ภาควิชามีศักยภาพในการทําวิจัย ไดรับทุน
สนับสนุนสูง (253,738.40 บาท/อาจารยปฏิบัติงาน)
2. มีการตีพิมพงานวิจัยสูง (64%) ตออาจารย
ปฏิบัติงาน
จุดออน
1. ขาดระบบบริหารงานวิจยั ไมมีแนวทางชัดเจน
2. ทุนสนับสนุนไมกระจาย มีอาจารย 3-5 คนที่
ไดรับทุนวิจัยและตีพิมพผลงาน

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

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. สนับสนุนใหอาจารยทาํ งานวิจัยเพิ่มขึ้น โดยเพิ่ม
การหาแหลงทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. แตงตั้งฝายวิจัยภาควิชาฯ เพื่อพัฒนาแนวทาง
ปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น
2. สนับสนุนบุคลากรในภาควิชาใหขอรับทุน
สนับสนุนทําวิจัยและตีพิมพมากขึ้น

9
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน
-

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดเดน / จุดแข็ง
ไมประเมิน
จุดออน
ไมประเมิน

องคประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
จุดเดน / จุดแข็ง
ไมประเมิน
จุดออน
ไมประเมิน

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ประเมินความพึงพอใจทุกโครงการ

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

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

10
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
ไมประเมิน

ไมประเมิน
จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
ไมประเมิน

ไมประเมิน

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน
1. ขาดการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนา
ปรับปรุงการดําเนินงาน
2. นักศึกษายังไมมีการนํากระบวนการคุณภาพไป
ใชในการทํากิจรรม

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
-

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. นําผลการประเมินมาพัฒนาการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
2. สงเสริมใหนิสิตนํากระบวนการคุณภาพไปใช

ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
การอางอิงเอกสารในบางตัวบงชี้ บางครั้งไมตรงกับตัวบงชี้ที่ระดับ/ขอ ตางๆ

------------------------------------------------

