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สํานักงานคณบดีคณะวิ
ค ทยาศาาสตรและเทคโโนโลยี

คํานํา
เอกสารแผนพัฒนาคุณภาพ(Improvement Plan) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพชรบุรี จัดทําขึ้นจากการนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ซึ่ง
ไดตรวจประเมินและใหขอเสนอแนะคณะเพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 9 องคประกอบ
คณะจึงประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ซึ่งประกอบดวย คณะผูบริหารคณะ และประธานสาขาทุก
สาขาวิชา พิจารณาขอเสนอแนะจากการประเมิน และกําหนดกิจกรรม/โครงการ เพือ่ พัฒนาปรับปรุง
คุณภาพการศึกษาตามขอเสนอแนะ และใชปรับเขากับเกณฑมาตรฐานใหมของ สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ป 2554 ซึ่งคณะไดนําแจงแกอาจารยทุกทานเพื่อดําเนินการตามแผนฯใหคุณภาพการศึกษาของ
คณะไดรบั การพัฒนาสูงขึ้นตอไป

(รองศาสตราจารยพินันทร คงคาเพชร)
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

แผนพัฒนาคุณภาพ (Improvement Plan)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในปงบประมาณ 2554 จากผลการประเมินคุณภาพภายใน ปการศึกษา 2552
ขอเสนอแนะจากผลการประเมินราย
ตรงกับตัวบงชี้ของ
กิจกรรม/โครงการเพือ่ การพัฒนาใน
เปาหมาย
องคประกอบและตัวบงชี้ ในปการศึกษา 2552
สกอ.เกณฑใหม
ปงบประมาณ 2554
1 ครั้ง
9.1 ระบบและกลไก - การอบรมสรางความเขาใจเกณฑ
1. ควรสรางความเขาใจในกระบวนการ
มาตรฐานงานประกันคุณภาพตามตัว
ประเมินและการจัดทําหลักสูตรตอบุคลากร การประกันคุณภาพ
บงชี้ใหม ป 2554
การศึกษาภายใน
เพื่อความสมบูรณของการปฏิบัติงานและ
1 ครั้ง
-การอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดเก็บ
ตรวจตามหลักฐานการประเมิน
เอกสารขอมูลตามตัวบงชี้งานประกัน
คุณภาพ
1 ครั้ง
- การอบรมเชิงปฏิบัติการในการจัดทํา
SAR คณะ
2 ครั้ง
2.ควรมีการทบทวนแผนเพือ่ นําผลมาจัดทํา
7.2 การพัฒนาสถาบัน - การประชุมคณะกรรมการบริหาร
แผนใหม(KM)
สูสถาบันการเรียนรู
บุคคลคณะเพือ่ วางแผนพัฒนาบุคลากร
ตามนโยบายของคณะและตรงกับความ
ตองการและศักยภาพของบุคลากร
1 ชุด
3. ควรตั้งคณะกรรมการวิเคราะหขอมูลดาน 2.4 ระบบการพัฒนา - แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหขอมูล
คณาจารยและบุคลากร ดานบุคลากร
บุคลากร และจัดทําแผนใหชัดเจนเพื่อเปน
1 ครั้ง
- ประชุมและจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร
แนวทางในการพัฒนาบุคลากรไดอยางถูกตอง สายสนับสนุน
และตรงตามทีค่ ณะตองการ

1

ระยะเวลา
ผูรบั ผิดชอบ
ดําเนินงาน
ต.ค.53 1.นางนิภา
ไพโรจนจริ กาล
2.ดร.ศรีงามลักษณ
ธ.ค.53 คําทอง

ก.พ.54
ม.ค.54

ฝายแผนงานและ
บริการวิชาการ
(ผศ.จันทรวดี )

ต.ค.53

ฝายแผนงานและ
บริการวิชาการ
(ผศ.จันทรวดี )

ม.ค.54

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินราย
ตรงกับตัวบงชี้ของ
องคประกอบและตัวบงชี้ ในปการศึกษา 2552
สกอ.เกณฑใหม
4. ควรนําระบบ ITเขามาชวยในการพัฒนาระบบ 7.3 ระบบสารสนเทศ
ฐานขอมูลในดานตางๆใหมากขึ้นและเปน
เพื่อการบริหารและ
รูปธรรม
การตัดสินใจ

กิจกรรม/โครงการเพือ่ การพัฒนาใน
ปงบประมาณ 2554
- จัดสรรงบประมาณเพื่อจัดทําฐานขอมูลให
เกิดประสิทธิภาพ

เปาหมาย

5. ควรจัดลําดับความสําคัญของแผนและ
ดําเนินการอยางจริงจัง
6. ควรมีคณะกรรมการทําหนาที่ติดตาม
ตรวจสอบและนําผลมาปรับปรุงแกไขอยางมี
รูปธรรม
7. ควรมีคณะทํางานและผูบริหารพรอมทั้งมีการ
นําผลมาจัดทําแผนบริหารอยางมีรูปธรรม

- แตงตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล
- จัดการประชุมคณะกรรมการเพื่อวางแผน
ติดตามประเมินผล และนําผลการประเมินมา
ปรึกษาหารือเพื่อแกไขปญหาและพัฒนา
-ปรับปรุงแบบรายงานการติดตามประเมินผล
-จัดทําสรุปรายงานผลการติดตามประเมินผล

1 ชุด

1.1
กระบวนการพัฒนา
แผน

2.6 ระบบและกลไก
การจัดการเรียนการ
สอน
2.7 ระบบและกลไก
8. ควรมีการนําความคิด หรือเปดโอกาสให
-จัดทําสรุปผลความคิดเห็นภาคเอกชน
การพัฒนาสัมฤทธิผล
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ไดมีสวนรวมมากกวา
ประชาชน ดานนักศึกษา ดานการบริหาร และ
คุณลักษณะของบัณฑิต
นี้
ดานบริการวิชาการ
3.1 ระบบและกลไก
การใหคําปรึกษาและ
บริการ
ดานขอมูลขาวสาร
2

รอยละ 2

6 ครั้ง
1 ครั้ง
2 ครั้ง

3 ดาน

ระยะเวลา
ผูรบั ผิดชอบ
ดําเนินงาน
ต.ค.53-ม.ค.54 ฝายแผนงาน
และบริการ
วิชาการ
(ผศ.จันทรวดี)
ต.ค.53
1. คณบดี
ต.ค.53-พ.ค.54 2. ฝายแผนงาน
และบริการ
ต.ค.53
วิชาการ
พ.ค.54 ,
(ผศ.จันทรวดี)
ต.ค.54
-สนง.คณบดี
-ฝายแผนงาน
และบริการ
วิชาการ
-ฝายวิชาการ
มี.ค.54
-ฝายวิจัยและ
พัฒนา
-ฝายกิจการ
นักศึกษา

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินราย
องคประกอบและตัวบงชี้ ในปการศึกษา 2552

ตรงกับตัวบงชี้ของ
สกอ.เกณฑใหม
3.2 ระบบและกลไก
การสงเสริมกิจกรรม
นักศึกษา
5.1 ระบบและกลไก
การบริหารทางวิชาการ
แกสังคม
8. ควรมีการนําความคิด หรือเปดโอกาสให
5.2 กระบวนการทาง
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ไดมีสวนรวมมากกวา วิชาการใหเกิด
นี้
ประโยชนตอสังคม
8.1 ระบบและกลไก
การเงินและ
งบประมาณ
9.1 ระบบและกลไก
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน
9. คณะวิทยาศาสตรฯเปนคณะที่มโี อกาสในการ 4.1 ระบบและกลไก
การพัฒนางานวิจัยหรือ
สรางผลงานในระดับชาติ ควรจะมีบุคคลใน
งานสรางสรรค
ลักษณะ อ.ดร.บุญสนอง ชวยแกว เพิ่มขึน้
หลายๆคน โดยคณะควรใหการสนับสนุนและ
ใหกําลังใจอยางจริงจัง

กิจกรรม/โครงการเพือ่ การพัฒนาใน
ปงบประมาณ 2554

-จัดทําสรุปผลความคิดเห็นภาคเอกชน
ประชาชน ดานนักศึกษา ดานการบริหาร และ
ดานบริการวิชาการ

-สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรงานวิจยั และ
งานสรางสรรค
-อบรมพัฒนาคุณภาพบุคลากรดานวิจัยและ
งานสรางสรรค

3

เปาหมาย

3 ดาน

ระยะเวลา
ดําเนินงาน

มี.ค.54

1 ครั้ง
1 ครั้ง

ก.ย.53- พ.ค.54

ผูรบั ผิดชอบ
-สนง.คณบดี
(นางนิภา)
-ฝายแผนงาน
และบริการ
วิชาการ
(ผศ.จันทรวดี)
-ฝายวิชาการ
(ผศ.ฤดี)
-ฝายวิจัยและ
พัฒนา
(ดร.พูนศิริ)
-ฝายกิจการ
นักศึกษา
(ดร.ปทมาพร)
- ฝายวิจัยและ
พัฒนา
(ดร.พูนศิริ )

ขอเสนอแนะจากผลการประเมินราย
ตรงกับตัวบงชี้ของ
องคประกอบและตัวบงชี้ ในปการศึกษา 2552
สกอ.เกณฑใหม
10.ควรสงเสริมใหบุคลากรในคณะมีความรูความ 7.4ระบบบริหารความ
เขาใจและเห็นความสําคัญของการบริหารความ เสี่ยง
เสี่ยง
11.คณะควรมีการทําความเขาใจแผนของ
มหาวิทยาลัย และจัดทําแผนของคณะให
สอดคลอง
12.ควรถายทอดสาระตางๆทีส่ ําคัญตอบุคลากร
ของคณะใหรบั ทราบ เพื่อความเขาใจและการ
ปฏิบัติที่ถกู ตอง

1.1 กระบวนการ
พัฒนาแผน

กิจกรรม/โครงการเพือ่ การพัฒนาใน
ปงบประมาณ 2554
-สงบุคลากรเขารวมอบรม
-จัดทําแผนติดตามบริหารความเสี่ยง

เปาหมาย

-ประชุมทบทวนจัดทําแผนพัฒนาคณะให
สอดคลองกับมหาวิทยาลัย

2 ครั้ง

-จัดระเบียบวาระการประชุมใหมีการนํา
สาระสําคัญจากการประชุมคณะกรรมการ
ระดับมหาวิทยาลัยมาถายทอดสูบุคลากรใน
คณะใหทราบทั่วกัน

10 ครั้ง

4

1 ครั้ง
1 ฉบับ

ระยะเวลา
ดําเนินงาน
ก.พ.54

ผูรบั ผิดชอบ
-สนง.คณบดี
และสาขาวิชา

-ฝายแผนงาน
และบริการ
วิชาการ
(ผศ.จันทรวดี)
ก.ย.53-พ.ค.54 -สนง.คณบดี
(นางนิภา และ
คณบดี)
ก.ย.54

