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

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

เสนอตอ

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

คํานํา
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดดําเนินการใหมีการตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในภาควิชาฟสิกส ซึ่งแตงตั้งตามคําสั่งคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 146/2553
ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 ประกอบดวย
1.
2.
3.
4.
6.

ดร.สวามินี
ดร.สาธินี
อาจารยศิริพรรณ
ผูชวยศาสตราจารยนิสา
นางเนาวรัตน

ธีระวุฒิ
เลิศประไพ
บรรหาร
ไกรรักษ
โกมารพิมพ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

วัตถุประสงคของการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประเมินการดําเนินงานของภาควิชา
ฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา ในรอบปการศึกษา 2552 ตามตัวบงชี้ และเกณฑมาตรฐานของ
สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา รวมทัง้ ศึกษาวิเคราะห จุดแข็ง จุดออน และใหขอเสนอแนะ ในวันที่ 27
พฤษภาคม 2553 เพื่อเปนแนวทางใหภาควิชาไดมีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง

(ดร.สวามินี ธีระวุฒิ)
ประธานกรรมการ

(ดร.สาธินี เลิศประไพ)
กรรมการ

(อาจารยศิริพรรณ บรรหาร)
กรรมการ
(ผูชวยศาสตราจารยนิสา ไกรรักษ)
กรรมการ
(นางเนาวรัตน โกมารพิมพ )
กรรมการและเลขานุการ

บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในรอบปการศึกษา 2552 ภาควิชาฟสิกสมีผลการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ ตามเกณฑ
มาตรฐานของ สกอ. อยูในระดับยังไมไดคุณภาพ (คะแนนเฉลี่ย 0.81) เปนภาควิชาทีม่ ีความโดดเดนในดาน
งานวิจัย โดยคณาจารยใหความสําคัญและสามารถสรางสรรคผลงานวิจัยเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการ
รวมทั้งสามารถจัดหาแหลงเงินทุนเพื่อสนับสนุนการทํางานวิจัยไดเปนจํานวนมาก
จุดเดน
1. คณาจารยมีศักยภาพดานการวิจัยสูง ทั้งการไดรับเงินสนับสนุนงานวิจัยเปนจํานวนมาก จึงควรมี
การสงเสริมการจัดทําเครือขายดานวิจัยกับหนวยงานทั้งภายนอกและภายใน รวมทั้งควรพัฒนาและสงเสริม
บทความวิจัยใหตีพิมพในระดับชาติและระดับนานาชาติเพิ่มขึ้น เพื่อใหเกิดความเขมแข็งดานการวิจยั
จุดที่ควรพัฒนา
1. ภาควิชา ฯ ควรมีการจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการของภาควิชาใหชัดเจนและ
สอดคลองกับแผนของคณะ รวมทั้งการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละ
ตัวบงชี้ที่เหมาะสม อีกทั้งควรมีการดําเนินงานตามภารกิจตางๆใหครบทุกภารกิจ เพื่อประโยชนในการ
พัฒนาในปตอไป
2. ควรเรงสรางความเขาใจแกบุคลากรโดยชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของงานประกันตอการพัฒนา
องคกร รวมถึงการบริหารจัดการภายในภาควิชาฯ เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมประกันคุณภาพในภาควิชาฯ ตอไป
3. จัดใหมีการประเมินในองคประกอบอื่นๆ หรือดัชนีอื่นๆ ที่ยังไมไดประเมินเพื่อเปนการพัฒนา
ศักยภาพของภาควิชาตอไป

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

เปาหมาย

ผลการ
ดําเนินงาน

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน
ระดับ 1
ระดับ 1
ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ
แผนดําเนินงาน และมีการกําหนดตัว
บงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ
1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัว
1 คะแนน
0
บงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
2.1 มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหาร ระดับ 5
หลักสูตร
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปน
ระดับ 5
สําคัญ
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ ระดับ 4
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอก
มีสวนรวม
2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอ
ระหวาง 6จํานวนอาจารยประจํา
9.99%
และ -6(9.9%)
ป.เอก
2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิ
40-59%
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา
2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารง
ผศ.+รศ.+
ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย
ศ. 45-69%
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย
รศ. > 30%
2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย

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

1

X

0

0.50

ระดับ 1

X

1

ระดับ 3

X

1

ระดับ 1

X

1

49.69%

X

1

ป.เอก
32.36%

X

1

ผศ.+รศ.
41.18%

X

1

0

-

0
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2.8

เปาหมาย

มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารย
1 ขอ
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
2
บัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธทที่ ําหนาที่อาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ (เฉพาะสถาบันที่เนนการ
ผลิตบัณฑิตและวิจัย)
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา
3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา
3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่
ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พงึ ประสงค
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 3

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

0

0

-

-

หมายเหตุ

0

0

ไมมีเอกสาร
หลักฐาน

ไมรับการประเมิน
0

-

0

0

X

0

ขาดเอกสาร
อาจารยที่
ปรึกษา
วิทยานิพนธ

0.58
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เปาหมาย

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไกในการ
2 ขอ
สนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงาน
สรางสรรค
4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัย
2 ขอ
และงานสรางสรรค
4.3 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค
2
จากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา
1
4.4 รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร
หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ
และในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารย
ประจํา
1
4.5 รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง
(Citation) ใน refereed journal หรือใน
ฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา (เฉพาะสถาบันที่เนน
การผลิตบัณฑิตและวิจัย)
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแกสังคม
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทาง
ระดับ 1
วิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน
5.2 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมใน 1 คะแนน
การใหบริการทางวิชาการแก สังคม เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอก
สถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการ
วิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
ตออาจารยประจํา

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

9

3

4 ขอ

9

3

214,800
บาท

9

3

20 %

9

1

0

X

0

2.00
0

X

0

5.88%

9

1

หมายเหตุ

10/5

4
องคประกอบคุณภาพ

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและ
นานาชาติตออาจารยประจํา
5.4 รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
เฉลี่ยคะแนนองคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ
7.1 สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบัน
ใหแขงขันไดในระดับสากล
7.2 ภาวะผูนําของผูบ ริหารทุกระดับของ
สถาบัน
7.3 มีการพัฒนาสถาบันสูองคการเรียนรู
7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจัย
7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา
7.7 รอยละของอาจารยประจําที่ไดรับรางวัล
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ

เปาหมาย

ผลการ บรรลุเปาหมาย คะแนน
ดําเนินงาน 9 = บรรลุ การประเมิน
X = ไมบรรลุ (ตามเกณฑ
สกอ.)
9
1 คะแนน 13.33%
1

68%

0

X

0
0.50

ไมประเมิน
N/A
ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน
ไมประเมิน

ไมประเมิน
ไมประเมิน

ไมประเมิน
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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 1
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษา
ระดับ 1
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและ
ทักษะดานการประกันคุณภาพแก
นักศึกษา
9.3 ระดับความสําเร็จของการประกัน
ระดับ 1
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 1

9

1

0

X

0

0

X

0

หมายเหตุ N/A หมายถึง ไมมีหรือไมสามารถประเมินคาเหลานั้นได

0.33
0.81

1/3
21/26
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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

0.50
0.58*
N/A
2.00
0.50
N/A
N/A
N/A
0.33
0.81

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

ยังไมไดคุณภาพ
ยังไมไดคุณภาพ
N/A
พอใช
ยังไมไดคุณภาพ
N/A
N/A
N/A
ยังไมไดคุณภาพ
ยังไมไดคุณภาพ
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จุดแข็ง จุดออน และขอเสนอแนะของแตละองคประกอบ
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ
จุดเดน / จุดแข็ง
แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
จุดออน

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ไมมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงาน 1. ควรมีการจัดทําแผนการดําเนินงานและ
แผนปฏิบัติการของภาควิชาใหชัดเจน ครบทุก
และแผนปฏิบตั ิการประจําป ทําใหขาดทิศทางการ
ดําเนินงานของภาควิชาที่ชัดเจน
พันธกิจ โดยใชแผนยุทธศาสตรของคณะ
วิทยาศาสตร เปนกรอบ
2. ไมมีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน รวมทั้ง 2. ควรกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายของแตละ
ขาดการกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้
ตัวบงชี้ใหชัดเจน เพื่อใชวัดความสําเร็จของ
การดําเนินงาน
องคประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
-

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ไมมีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตร 1. วิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจําป
ทุกหลักสูตรและนําผลการวิเคราะหไปปรับปรุง
ประจําปการศึกษา
ระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร
2. สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงวิชาการ 2. สงเสริมใหคณาจารยในภาควิชาขอตําแหนง
มีนอย
วิชาการ
3. ขาดหลักฐานที่แสดงใหเห็นถึงจํานวนอาจารย
3. ควรมีการปรับปรุงรายชื่ออาจารยประจํา
ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรใหสอดคลองกับที่ปฏิบัติงานจริง และ
เปนไปตามระเบียบ
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องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน
1. ขาดการจัดทําแผนการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศนของสถาบัน และยังดําเนินการไมครบทั้ง 5
ประเภท (วิชาการ กีฬาและสงเสริมสุขภาพ บําเพ็ญ
ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม นันทนาการ และ
การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม)

องคประกอบที่ 4 การวิจัย
จุดเดน / จุดแข็ง
1. คณาจารยมีศักยภาพในการทําวิจัยสูง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับ
วิสัยทัศนและแผนการดําเนินงานของคณะ
ใหครบทั้ง 5 ดาน

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรพัฒนาและสงเสริมใหคณาจารยทาํ วิจัยและ
ขอทุนวิจัยเพิ่มขึ้น

2. ไดรับงบประมาณสนับสนุนจํานวนมาก และมี
ความรวมมือกับภาคเอกชนเปนอยางดี
จุดออน
1. จํานวนงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพเผยแพร หรือใช
ประโยชนในระดับชาติ/ นานาชาตินอย

แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. สงเสริมใหคณาจารยนํางานวิจัยมาตีพิมพ
เผยแพรมากขึ้น
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องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม
จุดเดน / จุดแข็ง
จุดออน
1. ขาดระบบและกลไก
2. ขาดการเก็บหลักฐานทั้งๆ ที่ในความเปนจริงแลว
คณาจารยในภาควิชามีสวนรวมในการบริการวิชาการ
จํานวนมาก เชน งานสัปดาหวันวิทยาศาสตร ฟสิกส
โอลิมปก และโครงการสุญญากาศและฟลมบาง
3. มีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการนอย
4. ขาดการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการ

องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
จุดเดน / จุดแข็ง

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. ควรมีระบบและกลไก
2. เก็บรวบรวมหลักฐานใหชัดเจน

3. ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ
4. จัดใหมีการสํารวจความพึงพอใจและการ
ประเมินผล เพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงใหดียิ่งขึ้น

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
จุดออน
1. คณาจารยในภาควิชายังขาดความเขาใจเรื่อง
ความสําคัญของงานประกันคุณภาพ
2. ขาดการใหความรูและทักษะ รวมทั้งการมี
สวนรวมของกระบวนการประกันคุณภาพกับนิสิต

แผนการสงเสริม
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
แนวทางแกไข / ปรับปรุง
(เปาหมายและแผนการพัฒนาในปตอไป)
1. สงเสริมใหบุคลากรภายในภาควิชาเขาใจถึง
ความสําคัญของงานประกันคุณภาพ
2. จัดทําแผนงานการสงเสริมใหนิสิต มีความรู
ทักษะและมีสวนรวมในงานประกันมากยิ่งขึ้น
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ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
บุคคลากรในภาควิชายังไมใหความสําคัญกับงานประกันคุณภาพ ทําใหขาดแรงผลักดันในการสราง
ความเขาใจในแตละองคประกอบหรือในแตละตัวบงชี้ สงผลใหไมมีการเก็บรวบรวมหลักฐานอยางเปน
ระบบ ดังนั้นทางภาควิชาควรเรงสรางความเขาใจและชีใ้ หเห็นถึงความสําคัญของงานประกันตอการ
พัฒนาการดําเนินงานรวมถึงการบริหารจัดการภายในภาควิชา เพื่อใหเกิดวัฒนธรรมประกันคุณภาพ
ในภาควิชาตอไป

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

