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ฉบับนี้ขอนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ
คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยี แ ละการจั ด การ
อุตสาหกรรม และสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษามานำเสนอ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับการประเมินคุณภาพภายใน
จากสถาบันเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2546 โดย รศ.สุรภี
ตันเสียงสม เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย นางสาวเปรมพร
เขมาวุฒฆ์ ผศ.ดร.สุราษฎร์ พรมจันทร์ นายวิชาญ วิมานจันทร์
และนางจินตนา บุญสมบัติ ทำหน้าทีก่ รรมการและเลขานุการ
ผลการตรวจเยี่ยมและประเมิน พบว่า คณะอุตสาหกรรม
เกษตรเป็นคณะที่จัดตั้งใหม่ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับ
อุดมศึกษา ระยะที่ 9 ของสถาบัน (พ.ศ. 2545 - 2549) คณะ
ยังขาดความชัดเจนในการจัดทำนโยบายด้านการบริหารจัดการ
การเงิน บุคลากร และการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนัน้ คณะ
จะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน รวมทั้งการจัดทำแผนงานเพื่อ
รองรับนโยบายดังกล่าว เพื่อรองรับการจัดเรียนการสอนของ
คณะต่อไป
คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงรายงาน
การประเมินตนเองฉบับต่อไป คือ การเขียนผลการดำเนินงาน
จุดอ่อน จุดแข็ง การอ้างอิงเอกสารหลักฐานจะต้องมีความ
สัมพันธ์กันในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ นอกจากนี้คณะ
สามารถเพิ่มเติมตัวบ่งชี้ให้ครอบคลุมภารกิจที่ได้ดำเนินงาน
นอกเหนือจากเกณฑ์ประเมินกลางของสถาบัน

คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับการประเมิน
คุณภาพภายในจากสถาบันเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2547 โดย
ผศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย
นายสิทธิพร เกิดสำอางค์ นายวีระศักดิ์ อัศววงศ์อารยะ โดยมี
นายวรรณชัย วรรณสวัสดิ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ และ
นายศรัณย์ พันธุร์ อด เป็นกรรมการและผูช้ ว่ ยเลขานุการ

ผลการตรวจเยีย่ มและประเมิน พบว่า คณะเทคโนโลยีและ
การจั ด การอุ ต สาหกรรม เป็ น คณะที ่ ใ ห้ ค วามสำคั ญ ต่ อ
การประกันคุณภาพการศึกษาอย่างดีเยีย่ ม ผูบ้ ริหาร คณาจารย์
บุคลากร รวมทั้งนักศึกษาให้ความร่วมมือในการพัฒนาคณะ
เป็นอย่างดี แสดงให้เห็นถึงการปฏิบตั งิ านอย่างมีประสิทธิภาพ
อย่างไรก็ตาม คณะควรกำหนดแนวทาง/แผนการติดตาม และ
ประเมินผลการดำเนินงานในแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในระดับที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน
การจัดการเรียนการสอน การวิจยั ซึง่ เป็นงานทีต่ อ้ งรีบดำเนินการ
อย่างเร่งด่วน เนือ่ งจากเป็นภารกิจสำคัญทีม่ สี ว่ นในการสนับสนุน
ให้ ก ารผลิ ต บั ณ ฑิ ต ของคณะ เป็ น ไปอย่ า งมี ค ุ ณ ภาพและ
ประสิทธิภาพ

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับประเมินคุณภาพภายใน
จากสถาบัน เมือ่ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2546 และ วันที่ 3 ธันวาคม
2546 โดย นายเสมอ เริงอนันต์ เป็นประธาน กรรมการประกอบ
ด้วย รศ.วิมล เหมือนคิด นายสมบัติ น้อยประเสริฐ ผศ.ธงชัย
ศิริประยุกต์ และนางพรศิริ โพธิโต ทำหน้าที่กรรมการและ
เลขานุการ
ผลการตรวจเยี่ยมและประเมินในภาพรวม พบว่า สำนัก
พัฒนาเทคนิคศึกษาได้รบั การรับรองคุณภาพ ISO 9001 : 2000
ในภารกิจหลัก ได้แก่ การวิจยั การผลิตสือ่ การเรียนการสอน และ
การฝึกอบรม ทำให้การดำเนินงานดังกล่าวมีระบบกลไกใน
การกำกับดูแล การควบคุมคุณภาพ การติดตาม และประเมินผล
ทีช่ ดั เจน ด้านการบริการวิชาการยังเป็นทีย่ อมรับจากหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง นอกจากนีส้ ำนัก ได้จดั ทำฐานข้อมูลเพือ่ การควบคุม
สือ่ ต้นแบบ สือ่ ทีเ่ ผยแพร่ งานสารบรรณ งานบุคคล (สถิตกิ ารลา)
และมีการจัดทำแผนด้านการเงินงบประมาณและดำเนินงานตาม
แผนงานที่วางไว้
คณะกรรมการมีขอ้ คิดเห็นเพิม่ เติมเพือ่ เป็นแนวทางเสริมเพือ่
สนับสนุนการดำเนินงาน คือ ควรมีการติดตามและหาข้อมูล
เกี่ยวกับความต้องการด้านสื่อการเรียนการสอน เพื่อให้ทันกับ
ความต้องการและการเปลีย่ นแปลงของเทคโนโลยี ด้านการเงิน
จะต้องกำหนดแผนเพือ่ จัดหารายได้ให้มากขึน้ สำหรับการทำนุ
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บำรุงศิลปวัฒนธรรม สำนักควรนำนโยบายที่ได้กำหนดไว้ใน
แผนฯ 9 มาดำเนินการให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น และถึงแม้ว่าจะ
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพแต่สำนักจะต้องสนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการประเมินคุณภาพ
ภายในหน่ ว ยงาน เพื ่ อ ทำให้ ส ามารถปฏิ บ ั ต ิ ห น้ า ที ่ ไ ด้ อ ย่ า ง
ครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ

 
การประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่งนั้นมี
วัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อกระตุ้นให้สถานศึกษามีการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง และมีประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการศึกษาทีด่ ี รวมทัง้ มีการประเมินสถานภาพการดำเนินงาน
ของสถานศึกษาเพือ่ สะท้อนจุดเด่น จุดด้อย เงือ่ นไขความสำเร็จ
ของสถานศึกษานั้น ๆ พร้อมเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้กับสถานศึกษา และรายงานผล
ให้ ห น่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งและสาธารณชนทราบต่ อ ไปด้ ว ย
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ
สมศ. ซึ่งมีหน้าที่ประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาทุกแห่ง
ทุ ก ระดั บ ได้ ก ำหนดรู ป แบบกั ล ยาณมิ ต รประเมิ น เพื ่ อ ให้
การประเมินคุณภาพภายนอกเป็นการประเมินทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และ
ประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมด้วยคุณธรรม จริยธรรม ตามนัยของ
ความเกือ้ กูลกันสูก่ ารพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดังมีขน้ั ตอนหลัก
4 ขัน้ ตอน คือ
ขั้นที่ 1 คือ การสร้างเจตคติที่ดีและพร้อมรับการประเมิน
คุ ณ ภาพภายนอก โดยการส่ ง เสริ ม และพั ฒ นาสถานศึ ก ษา
ให้พร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก
ขั้นที่ 2 คือ การสร้างศรัทธา ความไว้วางใจต่อผู้ประเมิน
ภายนอกและมีความเป็นมิตรต่อกัน โดยการคัดเลือกและพัฒนา
ผูป้ ระเมินให้เป็นผูป้ ระเมินทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะกัลยาณมิตรธรรม
ขั้นที่ 3 คือ การประเมินสภาพจริงเพื่อพัฒนาสู่มาตรฐาน
โดยการบูรณาการรูปแบบการประเมินแบบต่าง ๆ
ขั้นที่ 4 คือ การช่วยเหลืออย่างจริงใจและให้แรงเสริม โดย
การรายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกอย่างตรงไปตรงมา
ชื่นชมความสำเร็จของสถานศึกษา ชี้จุดที่ควรพัฒนาและให้
ข้อเสนอแนะเพือ่ พัฒนาสูม่ าตรฐานการศึกษาทีพ่ งึ ประสงค์
การประเมินภายนอกสถาบันอุดมศึกษาแบบกัลยาณมิตร
กระทำโดยผูป้ ระเมินภายนอกระดับอุดมศึกษา ซึง่ จะเป็นเพือ่ นใน
วงการสถาบันการศึกษาที่จะสะท้อนภาพจากภายนอก (Peer
Review ) เพื ่ อ ช่ ว ยเติ ม เต็ ม การพั ฒ นาคุ ณ ภาพของสถาบั น
   

การศึกษาให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ผู้ประเมินภายนอกระดับ
อุดมศึกษา มีพนั ธกิจ 5 ประการ ได้แก่
1. สะท้อนภาพความจริง
2. แสวงหาจุดเด่น
3. สกัดจุดด้อย
4. สร้างกำลังใจ
5. สนับสนุนให้เกิดการพัฒนา
โดยมีแนวทาง ดังนี้
1. ผู้ประเมินภายนอกจะต้องใช้ความเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ
(Professional Judgement) ในการประเมินสถาบันการศึกษา
2. จะต้องมีความเข้าใจสถาบันทีร่ บั การประเมินอย่างลึกซึง้
และมีเจตนคติที่ดีต่อสถาบัน เพื่อช่วยสะท้อนภาพความจริง
ทีเ่ กิดขึน้ ในสถาบันการศึกษา แสวงหาจุดเด่น และสกัดจุดด้อย
3. กำหนดประเด็นและออกแบบการประเมินให้สอดคล้อง
กับเอกลักษณ์ พันธกิจ และทิศทางของสถาบัน
4. ดำเนินการประเมินให้เข้าถึงสภาพทีเ่ ป็นจริง ด้วยวิธกี าร
ทัง้ เชิงปริมาณและคุณภาพ
5. รายงานการประเมินตามสภาพความเป็นจริง พร้อมทัง้
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาเพือ่ ให้สถาบันเข้าถึงความจริง
และเกิดพลังในการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
จะเห็นได้ว่าการประเมินคุณภาพการศึกษา ไม่ว่าจะเป็น
การประเมินคุณภาพภายใน หรือการประเมินคุณภาพภายนอก
ก็ตาม เป็นการประเมินที่มีรูปแบบ และกระบวนการเพื่อมุ่งสู่
การสร้างสรรค์ และพัฒนาเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานที่รับ
การประเมินทัง้ สิน้

 
VCD การประเมินคุณภาพภายนอก
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) ได้จัดทำ VCD เรื่อง การประเมินคุณภาพ
ภายนอกระดับอุดมศึกษา โดยมีเนือ้ หาเกีย่ วกับ ความจำเป็น
ทีต่ อ้ งมีการประเมินคุณภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างการประกัน
คุณภาพภายในกับการประกันคุณภาพภายนอก วัตถุประสงค์
หลักการ และขั้นตอนการประเมินคุณภาพภายนอก และ
ประโยชน์ ข องการประเมิ น คุ ณ ภาพภายนอก มี ค วามยาว
ประมาณ 12 นาที ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาได้ทำสำเนา
VCD นีม้ อบให้หน่วยงานระดับคณะทุกหน่วยงานแล้ว ผูส้ นใจ
ติดต่อขอชมได้ทแ่ี ต่ละหน่วยงาน
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