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QA NEWS ฉบับนีข้ อนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายในของสำนักงานอธิการบดี และศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรัง่ เศสมานำเสนอ

สำนักงานอธิการบดี
สำนักงานอธิการบดีรับการประเมินคุณภาพภายในจาก
สถาบัน ระหว่างวันที่ 12, 19, 25-26 พฤศจิกายน 2546 และ
รายงานผลด้ ว ยวาจาเมื ่ อ วั น ที ่ 11 ธั น วาคม 2546 โดยมี
ผศ.ดร.อุทุมพร พลาวงศ์ เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย
รศ.ศิริลักษณ์ นิวิฐจรรยงค์ ผศ.ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน
ผศ.ดร.พัลลภ พิรยิ ะสุรวงศ์ นายพัฒพงษ์ อมรวงศ์ ฝ่ายเลขานุการ
ประกอบด้วย นางกุศลิน บัวแก้ว และนางนันทนา เฉลยจรรยา
จากการตรวจเยีย่ มและประเมินในภาพรวมพบว่า สำนักงาน
อธิการบดีใช้ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจของสถาบัน
เป็นแนวทางในการดำเนินงาน โดยหน่วยงานภายในได้กำหนด
แผนงานไว้อย่างชัดเจนตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน และ
ส่วนใหญ่มีค ู่มือการปฏิบัต ิงาน รวมทั้งมีการประชุมคณะ
กรรมการประจำสำนักงานอธิการบดี เพื่อให้มีส่วนร่วมใน
การบริหารงาน นับว่าเป็นจุดแข็งของสำนักงานอธิการบดี
นอกจากนี ้ พ บว่ า กิ จ กรรมต่ า ง ๆ อาทิ การแนะแนวอาชี พ
การเผยแพร่ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ เป็นกิจกรรมทีม่ กี ารประเมินผลและมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการได้ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
การดำเนินงานในองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น รูปแบบการประเมินผล
ยังไม่ชัดเจน มีหลากหลายรูปแบบ และยังประเมินผลไม่ครบ
ทุกตัวบ่งชี้ จึงควรกำหนดรูปแบบให้ชดั เจน และด้านการบริหาร
จัดการยังขาดความเชื่อมโยงของข้อมูลของแต่ละหน่วยงาน
ดังนั้นควรจัดทำฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการปฏิบตั งิ านต่อไป
คณะกรรมการ ยังได้ให้ขอ้ คิดเห็นเกีย่ วกับการจัดทำรายงาน
การประเมินตนเอง ดังนี้

1. ควรรวมการจัดทำรายงานระดับสำนักงานอธิการบดี
และระดับสถาบันเข้าด้วยกัน การกำหนดตัวบ่งชีใ้ ห้เป็นไปตาม
ความเหมาะสม และเป็นตัวบ่งชี้กลาง ทั้งนี้ให้ยึดหลักการ
ดำเนินงานและการพัฒนางานในวงจร P-D-C-A เพื่ อ เป็ น
มาตรฐานกลางของการประเมินแต่ละครัง้ และเห็นการปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
2. ควรเขียนจุดแข็ง/จุดอ่อน และแนวทางการพัฒนาในทุก
ตัวบ่งชี้
3. ข้อมูลบางส่วนคลาดเคลื่อน ดังนั้นจึงควรตรวจสอบ
ข้อมูลของแต่ละหน่วยงานให้ถกู ต้อง
4. การใช้ขอ้ มูลของแต่ละหน่วยงาน ควรใช้จากฐานข้อมูล
เดียวกัน

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เศส
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส รับการประเมิน
คุณภาพภายในจากสถาบันเมือ่ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2546 โดยมี
ผศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย
รศ.เธียรชัย บุณยะกุล ดร.ปกขวัญ หุตางกูร นางสาวทัศนีย์ ตรีธาร
และนางสาวภัสสร เผือ่ นโกสุม ทำหน้าทีก่ รรมการและเลขานุการ
ผลการตรวจเยี่ยมและประเมิน พบว่า ศูนย์นวัตกรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ
ISO 9001 : 2000 ดังนัน้ จึงมีระเบียบและขัน้ ตอนตามมาตรฐาน
เป็นแนวทางปฏิบตั อิ ย่างชัดเจน ทัง้ ด้านการบริหารจัดการการเงิน
และงบประมาณ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ด้านประกันคุณภาพซึง่ ได้รบั
การตรวจประเมินจากองค์กรทีใ่ ห้การรับรองทุก 6 เดือน ทำให้
มีการปรับปรุงและพัฒนาในเรือ่ งการประเมินคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง
คณะกรรมการมีขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ดังนี้ การเขียนผลการดำเนินงานควรเขียนให้
สอดคล้องกับดัชนีและเกณฑ์ประเมิน และควรมีการเปรียบเทียบ
ระหว่างผลการดำเนินงานในปัจจุบนั กับช่วงระยะเวลาทีผ่ า่ นมา
การเขียนจุดอ่อนควรระบุสาเหตุทท่ี ำให้ไม่สามารถดำเนินการได้
หรือระบุปญ
ั หาทีห่ น่วยงานค้นพบ
การจัดเก็บเอกสารหลักฐานอาจปรับให้เป็นรูปแบบเดียวกัน
หรือนำเสนอแยกกันให้ชัดเจน และควรจัดเตรียมเฉพาะที่มี
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การอ้างอิง และจัดเตรียมรายละเอียดทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ แผนงาน
การปฏิบัติงาน และการปรับปรุงไว้ด้วยกัน ทั้งนี้เพื่อง่ายต่อ
การตรวจสอบ
นอกจากนี้ยังมีข้อคิดเห็นเพิ่มเติมว่าในรอบปีที่ผ่านมาศูนย์
นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศสมีผลงานวิจัย ดังนั้น จึงควร
นำเสนอผลการดำเนินงาน ตลอดจนการประเมินองค์ประกอบ
ดังกล่าวด้วย เพือ่ ให้ครบถ้วนตามภารกิจ

 
ตามทีค่ ณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมได้สมัครเข้าร่วมโครงการ
นำร่องประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) คณะกรรมการประเมินที่ สกอ. แต่งตัง้ จึงได้
เข้าตรวจเยีย่ ม และประเมินคุณภาพการศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมือ่ วันที่ 7 - 9 มกราคม 2547 การประเมินครัง้ นีเ้ ป็น
การประเมินผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2545 เพือ่ ตรวจสอบ
และประเมินการดำเนินงานตามระบบและกลไกที่คณะกำหนด
เพือ่ ให้หน่วยงานทราบสถานภาพของตนเอง อันนำไปสูแ่ นวทาง
การพัฒนาคุณภาพต่อไป
คณะกรรมการประเมินดำเนินการประเมินโดยศึกษารายงาน
การประเมินตนเองของคณะ ศึกษาเอกสารต่าง ๆ เพิม่ เติม รับฟัง
การชีแ้ จงจากผูบ้ ริหาร และผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง สัมภาษณ์ผบู้ ริหารคณะ
อาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ บุคลากร คณะกรรมการประกัน
คุณภาพ นักศึกษา ศิษย์เก่า และผูใ้ ช้บณ
ั ฑิต และเยีย่ มชมสถานที่
และสังเกตการณ์การเรียนการสอนของคณะ
ผลการประเมินของคณะกรรมการมีคา่ เฉลีย่ ผลการประเมินรวม
ทุกองค์ประกอบเป็น 3.37 จากการประเมิน 5 ระดับ ซึง่ ใกล้เคียง
กั บ ผลการประเมิ น ตนเองของคณะ และคณะกรรมการมี
ความเห็นว่า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมมีจุดแข็ง คือ คณะมี
ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ และวัตถุประสงค์ทช่ี ดั เจน มีหอ้ งเรียน
ห้องปฏิบตั กิ าร และเครือ่ งมือทีพ่ ร้อมในการจัดการเรียนการสอน
การวิจัย และการบริการวิชาการ คณาจารย์มีความผูกพันทาง
จิ ต ใจกั บ คณะ และมี ค วามตั ้ ง ใจในการพั ฒ นาสถาบั น สู ง
บุคลากรมีความเข้าใจระบบงาน และมีศักยภาพในการพัฒนา
ความรู้ มีการหาแหล่งทุนวิจัย อาจารย์บางท่านมีผลงานวิจัย
เป็นทีย่ อมรับในระดับชาติ ยังคงอนุรกั ษ์การจัดกิจกรรมทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมอย่างสม่ำเสมอ มีนโยบาย โครงสร้างการบริหาร
และแผนพัฒนาระยะยาวที่ชัดเจน มีผู้รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษา มีแผนงานที่ชัดเจน และบุคลากรส่วนใหญ่
ให้ความร่วมมือ
   

คณะกรรมการมีขอ้ เสนอแนะในการพัฒนาคณะ ดังนี้
1. ควรนำผลการประเมินหลักสูตร การเรียนการสอนมา
ปรับปรุงหลักสูตร และการดำเนินงานให้ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง
และต่อเนือ่ ง
2. ควรเพิม่ มาตรการและกลไกสนับสนุนการทำวิจยั โดย
สรรหาแหล่งทุน จัดตัง้ หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบและเกือ้ กูลการทำ
วิจัย ส่งเสริมการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่และสร้างทีมวิจัยโดย
อาจารย์ผู้นำทางวิจัย ส่งเสริมการนำผลผลิตจากการเรียน
การสอนมาพัฒนาเป็นผลงานทางวิชาการ และให้มมี าตรการ
กระตุน้ การทำวิจยั
3. ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาให้ครบทั้ง 4 ด้าน รวมทั้ง
กำหนดตัวชี้วัดทั้งด้านการดำเนินการ และการมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา ปรับปรุงระบบอาจารย์ทป่ี รึกษา และสร้างแรงจูงใจ
ในการมีส่วนร่วม
4. พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานบริหารให้ครบ
ทุกระบบ
5. ควรมีกลไกและแผนงานในการนำผลการประเมินมา
ปรับปรุงการดำเนินงาน และใช้ระบบประกันคุณภาพเป็น
เครือ่ งมือในการปรับปรุงพัฒนางานของคณะ

  
การบรรยาย เรือ่ ง รูเ้ ท่าทันการประกันคุณภาพการศึกษา
เพือ่ ให้บคุ ลากรใหม่ของสถาบัน และบุคลากรเก่าทีต่ อ้ งการ
ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับการประกันคุณภาพการศึกษา ได้มคี วามรู้
ความเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการประกันคุณภาพ
การศึกษา ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สจพ. จึงจะจัด
การบรรยาย เรื่อง รู้เท่าทันการประกันคุณภาพการศึกษา
ในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2547 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ
ห้องประชุมสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรรม ชั้น 8
อาคารอเนกประสงค์ โดยมี อ าจารย์ ป รานี พรรณวิ เ ชี ย ร
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล เป็นวิทยากร ผูส้ นใจสอบถามรายละเอียด และสมัคร
เข้าฟังการบรรยายได้ท่ี ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา ชัน้ 6
อาคารอเนกประสงค์ โทรศัพท์ 1105 และ 1123 หรือทาง e-mail
ที่ qa@kmitnb.ac.th
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