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ตามทีส่ ถาบันได้กำหนดประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับคณะ วิทยาลัย และสำนัก ประจำปีการศึกษา 2545 นัน้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่สถาบันแต่งตั้ง ได้ประเมินคุณภาพหน่วยงานต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว QA NEWS
จึงสรุปมานำเสนอ ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพภายในจาก
สถาบัน ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2546 และรายงานผล
ด้วยวาจา วันที่ 11 ธันวาคม 2546 โดย รศ.สมปอง มากแจ้ง
เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย นางเพลินพิศ ป่านแก้ว
นางสาวสมจิต คงเมือง นายมณฑล แสงประไพทิพย์ นางสาว
ฐิตกิ ลุ ภาคคีรี และนางสาวนุชรินทร์ ทิพยวรรณากร ทำหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ
ผลการตรวจเยีย่ มและประเมิน พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นหน่วยงานทีม่ คี วามพร้อมในการจัดการเรียนการสอน และมี
จุดแข็งทีท่ ำให้การดำเนินงานของคณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้แก่ การกำหนดแผนงานในแต่ละด้าน การปรับปรุงหลักสูตร
การพัฒนาคณาจารย์ การประเมินผลการสอนโดยนักศึกษา
ผลงานวิจยั และการบริการวิชาการ
คณะกรรมการมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินงาน
เพื่อให้บรรลุแผนงานที่วางไว้ และเป็นแนวทางปรับปรุงพัฒนา
ต่อไป ได้แก่ ควรกำหนดแผนพัฒนาแยกจากแผนปฏิบัติงาน
ประจำปี และกำหนดกลไกการประเมินผลควบคูไ่ ปด้วย ปรับปรุง
แบบประเมินผลอาจารย์โดยนักศึกษาให้เหมาะสมกับลักษณะวิชา
(ทฤษฎี/ปฏิบตั )ิ และนำผลการประเมินเป็นข้อมูลในการพัฒนา
วิธกี ารสอนของอาจารย์ ด้านการพัฒนาอาจารย์ควรจัดทำแผน
สนับสนุนจุดแข็งของคณะ เพื่อจูงใจให้อาจารย์ทำผลงาน
ทางวิชาการให้มากขึน้ สำหรับด้านกิจกรรมนักศึกษาควรจัดทำ
แผนงานพัฒนานักศึกษาให้ชดั เจน และสอดคล้องกับนโยบาย
ของสถาบัน และจัดให้มกี ารประเมินผลในแต่ละกิจกรรม
ถึงแม้ว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ จะมีศักยภาพในการให้
บริการทางวิชาการ และการบริหารจัดการ แต่สว่ นใหญ่ยงั ไม่มี
การประเมินผลอย่างเป็นทางการ จึงควรให้มกี ารประเมินผลเพือ่
ให้ได้ขอ้ มูลมาปรับปรุงและพัฒนากิจกรรมหรือโครงการต่อไป

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับการประเมินคุณภาพภายใน
จากสถาบัน เมือ่ วันที่ 18-19 พฤศจิกายน 2546 โดย ผศ.ดร.วิทยา
วิภาวิวฒ
ั น์ เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.กานดา
พูนลาภทวี ผศ.ดร.สุพรชัย อุทยั นฤมล ผศ.จรรยา ทองดี นางศิรวิ ชิ
ดโนทัย และนางแอนนา ประทุมรัตน์ ทำหน้าที่กรรมการและ
เลขานุการ
ผลการตรวจเยี่ยมและประเมิน พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์เป็นหน่วยงานที่มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาทีช่ ดั เจน มีการเตรียมความพร้อมเพือ่ รับการประเมิน
ผูบ้ ริหารและบุคลากรให้ความสำคัญ และความร่วมมือ ผูบ้ ริหาร
มีแนวความคิดในการพัฒนางานให้มีความก้าวหน้ายิ่งขึ้น
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อให้การจัดทำ
รายงานการประเมินตนเองมีความสมบูรณ์ อาทิ ควรจัดทำ
รายการเอกสารหลักฐานอ้างอิงให้เป็นระบบเดียวกัน จัดทำ
ข้อมูลเปรียบเทียบผลการประเมินกิจกรรม/โครงการ เพือ่ ให้เห็น
พัฒนาการของการปฏิบัติงาน ตลอดจนควรระบุระยะเวลา
ที่จะดำเนินการตามแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงตามที่คณะ
กำหนดไว้ในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ เป็นต้น

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมินคุณภาพภายใน
จากสถาบันเมือ่ วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2546 โดย ดร.ประวิตร
จันทรานุภาพ เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.มานพ
ชูนลิ ผศ.วิจติ รา พลเยีย่ ม นายนรินทร์ ศรีดอกไม้ และนางสมพิศ
อยูส่ ขุ สวัสดิ์ ทำหน้าทีก่ รรมการและเลขานุการ
ผลการตรวจเยี่ยมและประเมิน พบว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศมีความพร้อมในด้านปัจจัยเกื้อหนุน การจัดสภาพ
แวดล้อมสำหรับการเรียนการสอนและการปฏิบตั งิ านของบุคลากร
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นอกจากนี้คณะได้จัดการประชุมทุกสัปดาห์เพื่อกำหนดกรอบ
แนวคิดของบุคลากรในคณะ เพือ่ นำไปสูเ่ ป้าหมายของคณะต่อไป
จากการดำเนินงานในปีการศึกษา 2545 คณะได้ดำเนิน
กิจกรรมครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน แต่ยังขาดแผนงานและ
การติดตามประเมินผลในภารกิจหลัก เช่น การวิจยั การบริการ
วิชาการ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การใช้จา่ ยเงินงบประมาณ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นต้น แต่คณะได้กำหนด
แนวทางการดำเนินงานเพือ่ พัฒนาและปรับปรุงในแต่ละภารกิจ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม รับการประเมิน
คุณภาพภายในจากสถาบัน เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2546 โดย
ผศ.นิพันธ์ ศิริศักดิ์ เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย นาย
ศักดิด์ า ชูศรี นายเศรษฐศาสตร รักใหม่ นายทรงชัย ดาศิริ และ
นางสาวสุกาญจนา เลขพัฒน์ ทำหน้าทีก่ รรมการและเลขานุการ
ผลการตรวจเยีย่ มและประเมิน พบว่า สำนักพัฒนาเทคโนโลยี
เพือ่ อุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหนึง่ ของสถาบันทีไ่ ด้รบั การรับรอง
คุณภาพ ISO 9001 : 2000 ทำให้สำนักฯ มีขน้ั ตอนการปฏิบตั งิ าน
ทีช่ ดั เจน โดยเฉพาะในด้านการบริการวิชาการซึง่ เป็นหน้าทีห่ ลัก
ของสำนักฯ และสามารถดำเนินงานได้อย่างครบถ้วน รวมทั้งมี
ระบบการติดตาม ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
นอกจากนีส้ ำนักฯ ยังมีระบบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ตนเองของบุคลากรและมีการนำผลการประเมินเผยแพร่ให้ทราบ
ทัว่ กัน ซึง่ นับว่าเป็นจุดเด่นของหน่วยงาน
อย่างไรก็ตามการที่สำนักฯ ได้รับการรับรองคุณภาพ ISO
9001 : 2000 แล้ว แต่สำนักฯ ยังต้องทำความเข้าใจกับบุคลากร
ในเรือ่ งการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างสม่ำเสมอ โดยให้ถอื ว่า
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน
รวมทัง้ ต้องเชือ่ มโยงระบบการประกันคุณภาพทัง้ 2 ระบบ ให้เอือ้
ประโยชน์ตอ่ กัน ทัง้ นีเ้ พือ่ ประโยชน์ในการปฏิบตั งิ านด้านต่าง ๆ
ของสำนักฯ ต่อไป

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนั ก คอมพิ ว เตอร์ แ ละเทคโนโลยี ส ารสนเทศ รั บ การประเมินคุณภาพภายในจากสถาบัน เมือ่ วันที่ 2 และ 8 ธันวาคม
2546 โดย ผศ.ดร.สุรพันธ์ ตันศรีวงษ์ เป็นประธาน กรรมการ
ประกอบด้วย รศ.สุมาลี อุณหวณิชย์ นายสมเด็จ น้อยสวย
นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ นางสาววรรณิภา ด่านตระกูล ทำหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ และนางสาวมานีสงค์ ปฐมวิริยะวงศ์
ทำหน้าที่กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
   

ผลการตรวจเยีย่ มและประเมินในภาพรวม พบว่า จุดแข็ง
ของสำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ปัจจัย
เกื้อหนุนการเรียนการสอน บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ
ระบบการบริการและการจัดการที่ทันสมัย ปริมาณเครื่อง
คอมพิ ว เตอร์ ท ี ่ เ พี ย งพอและทั น สมั ย ตลอดจนเป็ น แหล่ ง
ค้นคว้าสำหรับนักศึกษาและบุคลากร รวมทัง้ การให้บริการด้าน
การซ่อมบำรุง
สำนักคอมพิวเตอร์ฯ ยังขาดการนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงแก้ไขในแต่ละองค์ประกอบ นอกจากนี้ควรมีกิจกรรม
เพื ่ อ สร้ า งบรรยากาศในการปฏิ บ ั ต ิ ง านร่ ว มกั น ให้ ม ากขึ ้ น
คณะกรรมการได้ให้ขอ้ เสนอแนะเพือ่ การดำเนินการ ดังนี้
1. ควรจัดทำแผนงานทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาวให้ชดั เจน
2. ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานให้เป็นรูปธรรม เพือ่
จะได้นำผลมาปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเนือ่ ง
3. ควรให้บุคลากรทุกคนตระหนักในเรื่องของการประกัน
คุณภาพการศึกษา โดยให้ทกุ คนมีสว่ นร่วมในการจัดทำผลงาน
เพือ่ ทีจ่ ะได้ขอ้ มูลทีช่ ดั เจน และมีรายละเอียดเพียงพอ

สำนักหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดกลาง รับการประเมินคุณภาพภายในจาก
สถาบัน เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2546 โดย ผศ.สถาพร ชาตาคม
เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย นางโรจนา วรรณสว่าง
ผศ.ดร.ตวงรัตน์ ศรีวงษ์คล นางนวรัตน์ สระบัว นายธีรสิทธิ์
พิชญังกูร ทำหน้าที่กรรรมการและเลขานุการ และนางสาว
ชาลินทร์ เกรียงสินยศ ทำหน้าทีผ่ ชู้ ว่ ยเลขานุการ
จากการตรวจเยีย่ มและประเมิน พบว่า จุดแข็งของสำนัก
หอสมุดกลาง ได้แก่ การจัดฐานข้อมูลโดยใช้ระบบห้องสมุด
อัตโนมัติมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมี
นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาและสามารถปฏิบัติได้
ในทุกหน่วยงานย่อย
ถึ ง แม้ ว ่ า จะมี ผ ลการปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ ช ั ด เจน แต่ ส ำนั ก
หอสมุดกลางยังขาดการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรมในหลาย
กิจกรรมทีไ่ ด้ดำเนินการ ทำให้อาจไม่สามารถกำหนดแนวทาง
การปรับปรุงและพัฒนา ตลอดจนแนวทางเสริมจุดแข็งในแต่ละ
กิจกรรมทีช่ ดั เจน จึงควรเร่งกำหนดแผนงาน ผูร้ บั ผิดชอบ เพือ่
ให้เกิดการพัฒนางานในภาพรวมต่อไป
สำหรับผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
หน่วยงานอืน่ ๆ QA NEWS จะนำมาเสนอในฉบับต่อไป
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