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ขอเสนอแนะจากการตรวจประเมิน ปการศึกษา 2559
ขอเสนอแนะเพื่อการพัฒ 1. คณะวิทยาศาสตรมีความกาวหนาทั้งดานวิชาการ
นาในภาพรวม
การผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา
และดานการประกันคุณภาพการศึกษา
2. ผูใชบัณฑิตพึงพอใจในบัณฑิตทั้งในดานความคิด
ความรับผิดชอบ มีตรรกะ
ความสามารถดานวิทยาศาสตรและดานเทคนิค
แตควรใหความรูเพิ่มดานการนำเสนอเปนภาษาอังกฤษ
3. คณะวิทยาศาสตรมีการบริการวิชาการ
และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมที่ดี
โครงการหลายโครงการเปนที่ตองการของชุมชน เชน
โครงการฟสิกสสัญจร
4. คณะวิทยาศาสตรควรเพิ่มความสนใจในเรื่องอุปกรณ

1. การผลิตบัณฑิต

O1. สงเสริมใหหลักสูตรที่มีศักยภาพเขาสู AUNQA

O2. สงเสริมใหอาจารยที่มีวุฒิปริญญาโทใหเรียนตอปริญญาเอก
ในสาขาวิชาที่ตรงหรือสัมพันธกัน

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง
-

ใชสมรรถนะ SCI
ขับเคลื่อนลงสูหลักสูตรโดยการจัดการเรียนการ
สอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่เนนการฝกทัก
ษะภาษาอังกฤษ
-

สงเสริมใหมีความรวมมือในการใชอุปกรณวิทยา
ศาสตรรวมกันระหวางหนวยงานภายในคณะวิท
ยาศาตร มหาวิทยาลัย และหนวยงานภายนอก
1. จัดกิจกรรมใหความรูเกณฑ AUNQA
2.
สนับสนุนการเตรียมความพรอมสำหรับหลักสูตร
ที่มีศักยภาพเขาสู AUNQA

ประชาสัมพันธและสนับสนุนใหบุคลากรศึกษาต
อตามความตองการของสาขาวิชา
O3.
รายงานผลการดำเนินงาน
ควรจัดระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผน/โ แผน/โครงการ/กิจกรรม
ครงการ/กิจกรรม
ตอที่ประชุมกรรมการประจำคณะรอบ 3 เดือน
พรอมทั้งรายงานผลเพื่อการปรับปรุงในทุกโครงการ
W1. มีสัดสวนของอาจารยที่ยังไมมีตำแหนงทางวิทยาศาสตร
สนับสนุนใหอาจารยเขารวมอบรมการเขียนบทค
(รอยละ 59.47) สูง
วาม หนังสือ และตำราทางวิชาการ
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ผลการดำเนินการ
-

ผูรับผิดชอบดำเนินการ

ผูจัดเก็บและรายงานขอมูล

เบอรโทรติดตอ
-

-

-

รองคณบดีฝายวิชาการ

นางสาวยุภาวดี โคษา

-

-

รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายบริหาร
หัวหนาภาควิชาและผูอำนวยการศูนย
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพการฯ

นางสาวยุภาวดี โคษา
นางชลรดา สารทสมัย

1-8435

รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวิชาการ
หัวหนาภาควิชาและผูอำนวยการศูนย
รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

นางสาวยุภาวดี โคษา

1-8435

(นายธรรมนูญ เหลาคม)

1-8438

รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวิชาการ
หัวหนาภาควิชาและผูอำนวยการศูนย

นางสาวยุภาวดี โคษา

1-8435

1-8435

-
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องคประกอบ

2. การวิจัย

3. การบริการวิชาการ

4. การทำนุบำรุงศิลปะ
และวัฒนธรรม

5. การบริหารจัดการ
(ตัวบงชี้ สกอ.)
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ขอเสนอแนะจากการตรวจประเมิน ปการศึกษา 2559
W2.
หองปฏิบัติการและวัสดุทางวิทยาศาสตรไมเพียงพอและไมทันสมัย
การบำรุงรักษาไมเพียงพอ
O1.
ผลักดันและสงเสริมใหอาจารยรวมกันจัดทำโครงการวิจัยในลักษณ
ะสหวิทยาการ เพื่อขอรับทุนจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง
สงเสริมใหมีการจัดซื้อเครื่องมือทางวิทยาศาสตร
ที่ทันสมัย (ราคาสูง)
และสามารถใหบริการไดหลายหนวยงาน
สงเสริมใหมีการจัดทำโครงการวิจัยในลักษณะส
หวิทยาการ

O2. ผลักดันใหศูนยดังกลาวสรางผลงานวิจัย
ทั้งในดานผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติ
และผลงานที่สามารถจดสิทธิบัตรได
O1. ควรจัดโครงการบริการวิชาการที่บูรณาการระหวางภาควิชา
เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศนและคานิยมขององคกร (SCI)

ผูรับผิดชอบดำเนินการ
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายวิชาการ
หัวหนาภาควิชาและผูอำนวยการศูนย
รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย

ผูจัดเก็บและรายงานขอมูล
นางสาวยุภาวดี โคษา

เบอรโทรติดตอ
1-8435

หนวยวิจัย
(นางสาวนพวรรณ หงษทอง)

1-8428

ผลักดันใหหนวยวิจัยมีผลงานตีพิมพระดับนานา
ชาติ

รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย

หนวยวิจัย
(นางสาวนพวรรณ หงษทอง)

1-8429

สงเสริมใหมีการบูรณาการระหวางภาควิชาใน
การจัดโครงการบริการวิชาการประจำปงบ
ประมาณ 2561

รองคณบดีฝายบริหาร

นางสำเนียง วงษงาม

1-8436

O1. ควรนำองคความรูดานอื่น ๆ ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นำความรูดานวิทยาศาสตรกับศิลปะไปใชในโคร
เพื่อสงเสริมศิลปะและวิทยาศาสตรในชุมชน
งการบริการวิชาการ

รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

หนวยกิจการนิสิต
(นายธรรมนูญ เหลาคม)

1-8438

W1.
ควรกำหนดคาเปาหมายเชิงคุณภาพของแผนดานทำนุบำรุงศิลปะแ
ละวัฒนธรรม เพื่อการประเมินความสำเร็จและการปรับปรุงแผน
O1.
ควรเพิ่มบริบทหรือกลยุทธศาสตรใหรองรับโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคต และสามารถผลักดันคณะไปสูวิสัยทัศนที่ตองการ

รองคณบดีฝายพัฒนาศักยภาพนิสิต

หนวยกิจการนิสิต
(นายธรรมนูญ เหลาคม)

1-8438

คณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีวางแผนและวิจัย

(นายสัญญา พาลุน)
(นางสาวปราณี ประสงค)

1-8423

คณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีวางแผนและวิจัย
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายบริหาร

(นางสำเนียง วงษงาม)
(นายสัญญา พาลุน)
(นางสาวปราณี ประสงค)
(นางวัลยลิกา สวัสดิ์นฤเดช)
(นางสาวพิมพประภา บุญใช)

1-8436
1-8423

เพ่ิมคาเปาหมายเชิงคุณภาพของดานการทำนุบำ
รุงศิลปะและวัฒนธรรมในแผนยุทธศาสตรและโ
ครงการ
ทบทวนแผนกลยุทธใหรองรับกับการเปลี่ยนแป
ลและการพัฒนาในอนาคต ไปสูวิธีการทำงาน
การเตรียมรับและพัฒนาการเปลี่ยนแปลง
โดยมุงไปสูวิสัยทัศนของคณะ
O2. ควรเพิ่มมาตรการอื่น ๆ เพื่อสนับสนุบ Green Technology จัดโครงการเรารักษสิ่งแวดลอมโดยเพิ่มกิจกรรม
นอกเหนือจากการประหยัดคากระแสไฟฟาและการกำจัดของเสียจ เกี่ยวกับการรับบริจากบรรจุภัณฑยูเอชทีเพื่อนำไ
ากหองปฏิบัติการ
ปรีไซเคิล และการจัดสวนสมุนไพร
O3. ควรสื่อสารแผนและงบพัฒนาบุคลากรใหครบทุกคนทราบ เพิ่มชองทางการสื่อสารใหบุคลากรทราบโดยทั่ว
กัน

ผลการดำเนินการ

1-8415
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O4. ควรตั้งเปาหมายของงานวิจัย เชน Positioning
ของงานวิจัยในระดับชาติ หรือ ASEAN

แนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง
สงเสริมใหมีการตีพิมพผลงานวิจัยระดับนานาชา
ติเพิ่มมากขึ้น
โดยมีเปาหมายที่จำนวนผลงานเพิ่มมากขึ้น 5%
ตอป
w1.
ผูรับผิดชอบการบริหารจัดการแตละดานดูแล/ติ
คณะควรนำเสนอประเด็นการบริหารจัดการใหครบถวนในทุกบริบ ดตาม/กำกับอยางใกลชิด
ท เชน ตนทุนตอหนวยในหลักสูตร
และนำเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการประจำ
ตัววัด/ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพของแผนงานเชิงกลยุทธ
คณะ
การบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก
แผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
และการวิเคราะหประเด็นสำคัญเพื่อเปนการลดทรัพยากรดวยระบ
บการบริหารจัดการแบบ LEAN เปนตน
W2.
จัดระบบการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณเครื่องใชปร
คณะควรมีระบบและกลไกในการบริหารความมั่นคงปลอดภัยใหกั ะกอบอาคาร
บบุคลากรและนิสิต
และการรักษาความปลอดภัยใหมีประสิทธิภาพยิ่
งขึ้น
W3.
จัดทำกระบวนการ KM
ควรพัฒนากระบวนการจัดการความรูขององคกรและนำความรูนั้น ในสวนการปฏิบัติงานในคณะ
ๆ มาฝงลึกในการปฏิบัติงานในคณะ
และติดตามการนำความรูมาใชในการปฏิบัติงาน

ผลการดำเนินการ

ผูรับผิดชอบดำเนินการ
รองคณบดีฝายวิชาการ
รองคณบดีฝายวางแผนและวิจัย

ผูจัดเก็บและรายงานขอมูล
(นายสัญญา พาลุน)
(นางสาวปราณี ประสงค)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร
รองคณบดีฝายบริหาร
รองคณบดีฝายประกันคุณภาพฯ

เบอรโทรติดตอ
1-8423

18416

รองคณบดีฝายบริหาร

นางชลรดา สารทสมัย
ฝายอาคารและสถานที่

รองคณบดีฝายประกันคุณภาพฯ

นางชลรดา สารทสมัย

1-8416

