⌫    
QA-NEWS ฉบับนีข้ อนำเสนอข้อมูลเกีย่ วกับการตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษาภายใน ครัง้ ที่ 1 ซึง่ ดำเนินการระหว่างเดือน
มิถนุ ายน ถึง กันยายน 2544 โดยสถาบันได้แต่งตัง้ คณะทำงาน
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพภายใน โดยมีรศ.ดร.บัณฑิต
ฟุง้ ธรรมสาร เป็นประธาน จุดมุง่ หมายในการตรวจสอบคุณภาพ
คือ
1. ตรวจสอบระบบและกลไกตามองค์ประกอบคุณภาพ
ตามทีท่ บวงมหาวิทยาลัยกำหนด 9 องค์ประกอบ
2. ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามดัชนีชี้คุณภาพบน
พื้นฐานของรายงานการศึกษาตนเอง (SSR) ของหน่วยงาน
3. เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพ
วิธดี ำเนินการตรวจสอบ ดำเนินการดังนี้
1. ศึ ก ษารายงานการศึ ก ษาตนเองของหน่ ว ยงาน และ
เอกสารอ้างอิง
2. รวบรวมข้อมูลเพิ่มเติม
2.1 โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
2.2 โดยการตรวจเยี่ยมหน่วยงานย่อยภายใน
3. ประชุมสรุปผลการตรวจสอบ และเสนอผลทางวาจา
ต่อคณะผู้บริหารของหน่วยงาน
4. จัดทำรายงานการตรวจสอบคุณภาพเสนอหน่วยงาน
และสถาบัน
ผลการตรวจสอบคุณภาพ สรุปได้ดงั นี้
⌫
การตรวจสอบคุณภาพภายใน ครัง้ ที่ 1 ของศูนย์นวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เศส ดำเนินการเมือ่ วันที่ 12 กรกฎาคม 2544
โดย อ.เสมอ เริงอนันต์ ทำหน้าทีป่ ระธานคณะทำงานตรวจสอบ
อ.เปรมพร เขมาวุฆฒ์ อ.สถาพร ชาตาคม นางวัชรี คลีส่ วุ รรณ์
เป็นกรรมการ และนายสักรินทร์ อยู่ผ่อง ทำหน้าที่เลขานุการ
องค์ประกอบทีไ่ ด้รบั การรับรอง ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1, 2,
4, 5, 7 และ 9 และไม่รบั รององค์ประกอบที่ 8 ส่วนองค์ประกอบ
ที่ 3 และ 6 ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากศูนย์ฯ เป็นหน่วยงาน
สนับสนุนวิชาการจึงไม่ได้ดำเนินการ

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO 9001 จึงนับว่าเป็นจุดแข็งที่ทำให้มีระบบใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทั้งนี้คณะทำงานมีความเห็นเพิ่มเติม
เพือ่ เป็นแนวทางในการปรับปรุงเกีย่ วกับการเขียนรายงานการศึกษา
ตนเอง อาทิ ควรแยกวิธีการตามระบบประกันคุณภาพ เพื่อ
สะดวกในการค้ น หาข้ อ มู ล ในแต่ ล ะองค์ ป ระกอบ การใช้
อักษรย่อควรระบุให้ชัดเจน และการเขียนรายงานในครั้งต่อไป
ควรปรับดัชนีบ่งชี้ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน
⌫
ได้รบั การตรวจสอบคุณภาพเมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2544
โดยคณะทำงานประกอบด้วย อ.สมพัตร์ เบ็ญจชัยพร เป็น
ประธาน รศ.ดร.มนต์ชัย เทียนทอง อ.สิทธิพร เกิดสำอางค์
และนายจีระพล คุ่มเคี่ยม เป็นกรรมการ และนางทิพวรรณ
เชียงพงศ์พนั ธุ์ ทำหน้าทีเ่ ลขานุการ
ผลการตรวจสอบรับรององค์ประกอบที่ 5 และไม่รับรอง
องค์ประกอบที่ 7, 8 และ 9 ส่วนองค์ประกอบอื่น ๆ ไม่ได้
ดำเนินการ
จุดแข็ง คือ สำนักคอมพิวเตอร์ฯ มีการกำหนดขอบข่าย
ภาระหน้าที่ไว้อย่างชัดเจน ทำให้ได้บุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถมาปฏิบตั หิ น้าที่ ดังนัน้ จึงควรหามาตรการจูงใจเพือ่ ให้
บุคลากรเหล่านี้ปฏิบัติงานในระยะยาว และควรทบทวนปรับ
ภาระหน้าทีอ่ ย่างสม่ำเสมอ เพือ่ เป็นแนวทางให้หน่วยงานอืน่ ๆ
ต่อไป
จุดอ่อน คือ ระบบการบริหารจัดการและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาที่ยังไม่ชัดเจน จึงจำเป็นต้องหาแนวทาง
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาในเรื ่ อ งดั ง กล่ า วไม่ ว ่ า จะเป็ น การจั ด อบรม
สัมมนา เพือ่ ให้ความรูแ้ ละสร้างความเข้าใจแก่บคุ ลากร รวมทัง้
ปรับรูปแบบการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงานยิ่งขึ้น
⌫  
การตรวจสอบคุณภาพสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม ดำเนินการเมือ่ วันที่ 13 กรกฎาคม 2544 โดยคณะทำงาน
ตรวจสอบประกอบด้วย รศ.ดร.บัณฑิต ฟุ้งธรรมสาร เป็น

  

ประธาน ผศ.วัชรชัย ภุมรินทร์ อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ และ
นางกุศลิน บัวแก้ว เป็นกรรมการ และนางสาวอรสา ศิริราช
ทำหน้าที่เลขานุการ
สพอ. ได้ผา่ นการรับรององค์ประกอบที่ 3, 5 และ 7 ไม่รบั รอง
องค์ประกอบที่ 1 และ 8 สำหรับองค์ประกอบที่ 9 ยังไม่ได้
กำหนดดั ช นี บ ่ ง ชี ้ ส่ ว นองค์ ป ระกอบที ่ 2, 4 และ 6 ไม่ ไ ด้
ดำเนินการ
จุดแข็ง คือ การบริการวิชาการแก่สงั คมซึง่ เป็นภารกิจหลัก
อย่างหนึง่ ทีส่ ำคัญ ซึง่ สามารถดำเนินการจัดกิจกรรม โครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาที่เป็นประโยชน์ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานในภาคอุตสาหกรรม
จุดอ่อนซึง่ หน่วยงานจะต้องดำเนินการปรับปรุงและพัฒนา
ได้แก่ เร่งรัดการจัดทำแผนงาน วางระบบกลไกการประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาให้ ช ั ด เจน รวมทั ้ ง การจั ด ทำฐานข้ อ มู ล
การกำหนดขอบข่ายภาระหน้าที่ (Job Description) การเสนอ
รายงานการเงินต่อคณะกรรมการบริหารเป็นประจำ นอกจากนี้
ควรทบทวนพันธกิจ นโยบายของหน่วยงาน เพื่อความชัดเจน
และความเข้าใจทีต่ รงกันทัง้ ภายใน สพอ. และในระดับสถาบัน
⌦
การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายใน ครัง้ ที่ 1 ของสำนัก
พัฒนาเทคนิคศึกษา ดำเนินการเมือ่ วันที่ 10 กรกฎาคม 2544
คณะทำงานประกอบด้วย รศ.สุชาติ ศิรสิ ขุ ไพบูลย์ เป็นประธาน
ผศ.นิพนั ธ์ ศิรศิ กั ดิ์ รศ.ดร.อรนุช เผ่าจินดา และนางสาวมัลลิกา
ศรีเพ็ญ เป็นกรรมการ และนางสาวกนกภัทร ตั้งจิตตชอบ ทำ
หน้าที่เลขานุการ
ผลการตรวจสอบปรากฏว่า สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
ได้รบั การรับรองทุกองค์ประกอบทีด่ ำเนินการทัง้ 7 ด้าน โดยไม่ได้
ดำเนินการในองค์ประกอบ 2 ด้าน คือ ด้านกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
นอกจากนี้ มีข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง
คือ ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ภารกิจและกิจกรรมของหน่วย
งานให้มากขึ้น และดำเนินการเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐาน
ISO ให้ครบทุกกิจกรรม การเขียนรายงานการศึกษาตนเอง
ควรระบุผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุกดัชนีบ่งชี้ พร้อมทั้ง
ตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารอ้างอิงให้ตรงกับช่วงเวลา
ของการรายงาน

สำนักหอสมุดกลาง ได้รบั การตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
ภายใน ครัง้ ที่ 1 เมือ่ วันที่ 5 กันยายน 2544 คณะทำงานประกอบ
ด้วย ดร.กุลพัฒน์ วัฒนกูล ประธาน ดร.สมยศ เจตน์เจริญรักษ์
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รศ.ชาญ ถนัดงาน นางทิพวรรณ รัตนวงศ์ เป็นกรรมการ และ
นางสมพิศ อยูส่ ขุ สวัสดิ์ ทำหน้าทีเ่ ลขานุการ
จากผลการตรวจสอบ พบว่า สำนักหอสมุดกลาง ได้รับ
การรับรองทุกองค์ประกอบที่ดำเนินการ มีเพียงองค์ประกอบ
ด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาเท่านั้นที่ไม่ได้ดำเนินการ
เนื่องจากเป็นหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
สำนักหอสมุดกลางมีทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถ
พัฒนางานได้ด้วยตนเองซึ่งนับว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญ รวมทั้ง
มีทรัพยากรเพียงพอที่จะแสวงหารายได้เพื่อนำไปพัฒนางาน
ได้ในอนาคต
จุดอ่อน คือ ไม่มีการกำหนดขั้นตอนการทำงาน สำนัก
หอสมุดกลางจึงควรกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละ
ฝ่าย พร้อมกันนีค้ วรกำหนดรูปแบบของคณะกรรมการบริหารให้
ชัดเจน และเพิ่มดัชนีบ่งชี้ในองค์ประกอบที่ 7 ให้เห็นความ
สำคัญของการบริหารงานและการทำงานร่วมกัน
ส่วนการเขียนรายงานการศึกษาตนเองควรระบุผรู้ บั ผิดชอบ
ในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม และนำข้อมูลเชิงปริมาณ
มาแสดงในรายงานดังกล่าวด้วย


ฉบับนี้ไม่สามารถนำผลการตรวจสอบคุณภาพภายในมา
ลงได้ทั้งหมด ฉบับหน้า QA-NEWS จะนำผลการตรวจสอบ
คุณภาพของคณะ/วิทยาลัย และสำนักงานอธิการบดีมาเสนอ
ต่อไป

องค์ ป ระกอบที ่ ใ ช้ ใ นการตรวจสอบคุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายใน เป็นองค์ประกอบที่ทบวงมหาวิทยาลัยกำหนดขึ้น และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 มีนาคม
2543 ดังนี้
องค์ประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนงานดำเนินงาน
องค์ประกอบที่ 2 การเรียนการสอน
องค์ประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต/นักศึกษา
องค์ประกอบที่ 4 การวิจัย
องค์ประกอบที่ 5 การบริการวิชาการแก่สังคม
องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
องค์ประกอบที่ 7 การบริหารจัดการ
องค์ประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ
องค์ประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ

