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ตามที่สถาบันได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจำปี 2547 (รอบปีการศึกษา
2546) เพื่อทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถาบัน
และเสนอข้อคิดเห็นและแนวทางปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถาบัน คณะกรรมการประกอบ
ด้วย
1. อาจารย์สงวน บุญปิยทัศน์ ประธาน
2. รศ.ชาญ
ถนัดงาน กรรมการ
3. รศ.สุรภี
ตันเสียงสม กรรมการ
4. ผศ.ปรียา
ขุมทรัพย์ กรรมการ
5. อาจารย์เสมอ เริงอนันต์ กรรมการ
6. นายเทวินทร์ จันทรศักดิ์ กรรมการและเลขานุการ
7. นายปิยะชาติ โชคพิพฒ
ั น์ กรรมการ
และผูช้ ว่ ยเลขานุการ
8. นางสาวอรทัย แสงธำรง กรรมการ
และผูช้ ว่ ยเลขานุการ
คณะกรรมการได้กำหนดวัตถุประสงค์การประเมิน เพือ่ ศึกษา
วิเคราะห์สภาพการดำเนินงานของสถาบันภายในขอบเขตของ
องค์ประกอบ และตัวบ่งชี้คุณภาพที่สถาบันรายงานในรายงาน
การประเมิ น ตนเอง (SAR) และให้ ข ้ อ เสนอแนะแนวทาง
การพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานต่อไป
คณะกรรมการได้ศึกษาและวิเคราะห์รายงานการประเมิน
ตนเอง และเอกสารหลักฐานประกอบที่อ้างอิงไว้ในรายงาน
การประเมินตนเอง พบผูบ้ ริหารของสถาบันเพือ่ ชีแ้ จงวัตถุประสงค์
และแนวทางการประเมิน ตลอดจนซักถามผลการดำเนินงาน
และทิศทางในอนาคต คณะกรรมการได้เยีย่ มชม และสัมภาษณ์
ผู้บริหารและบุคลากรของหน่วยงานระดับคณะ/สำนัก ได้แก่
คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศ คณะวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์
คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยี แ ละการจั ด การ
อุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย สำนักหอสมุดกลาง สำนักพัฒนา
เทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม และ สจพ. ปราจีนบุรี จากนัน้ จึงสรุป
ผลการประเมิน และนำเสนอผลการประเมินเบื้องต้นด้วยวาจา
ต่อผูบ้ ริหารของสถาบัน เมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2548
ผลการประเมินในรายองค์ประกอบสรุปได้ ดังนี้

องค์ประกอบ

ผลการประเมิน
สถาบัน กรรมการ

1. ปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ
และแผนงาน
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4. การวิจยั
5. การบริการวิชาการแก่สงั คม
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
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ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
องค์ประกอบที่ 1
1. ควรมีแผนงาน และการดำเนินงานที่จะทำให้สถาบัน
มุ่งไปสู่วิสัยทัศน์การเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติภายในปี
พ.ศ. 2555 ทีก่ ำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์เพือ่ พัฒนาสถาบัน
2. ควรมีการติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนกลยุทธ์ และแผนงาน และนำผลการประเมินมาปรับแผน
และการดำเนินงาน และเป็นข้อมูลในการวางแผนต่อไป

องค์ประกอบที่ 2
1. ควรกำหนดแผนการพัฒนาคณาจารย์ในภาพรวมของ
สถาบันให้ชัดเจน
2. ควรเพิม่ จำนวนอาจารย์บางคณะ บางสาขาวิชา เช่น คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร และอาจารย์บัณฑิตศึกษาบางสาขาวิชา
โดยเฉพาะด้านวุฒกิ ารศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ
3. ควรเพิม่ จุดเชือ่ มต่อระบบอินเตอร์เน็ต ทัง้ ระบบสาย และ
ระบบไร้สายเพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถเข้าถึงได้จากสถานทีต่ า่ ง ๆ
เช่น ห้องสมุด ห้องอาหาร หรือมุมพักผ่อนต่าง ๆ
4. ควรนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาช่วยในการสอนบางวิชาที่มี
อัตราการสอบตกของนักศึกษาสูง ให้นกั ศึกษาเรียนรูด้ ว้ ยตนเองได้
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5. ควรจัดการเรียนการสอนวิชาพืน้ ฐาน เช่น เคมี ฟิสกิ ส์ให้มี
การปฏิ บ ั ต ิ ม ากขึ ้ น และจั ด วิ ช าทฤษฎี แ ละปฏิ บ ั ต ิ ใ ห้ อ ยู ่ ใ น
ภาคเรียนเดียวกัน
6. ควรเพิ่มสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ในแต่ละสาขาวิชา
ในสำนักหอสมุดกลางให้มากขึ้น
7. ควรสำรวจความต้องการใช้หอ้ งสมุด และเก็บสถิตกิ ารใช้
ห้องสมุด และทรัพยากรห้องสมุด เช่น การเข้าใช้หอ้ งสมุด การยืม
เป็นต้น โดยเก็บข้อมูลในแต่ละช่วงเวลา และนำมาวิเคราะห์เพือ่
วางแผน และปรับการดำเนินงานให้เหมาะสม
8. ควรจัดสิ่งอำนวยความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ที่จะ
อำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์ หรือ
โครงงาน เช่น การจัดโรงประลอง หรือห้องปฏิบัติการกลาง
ทีม่ เี ครือ่ งมืออุปกรณ์พร้อม
9. แสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกสำหรับทำวิทยานิพนธ์
ของนักศึกษาให้มากขึ้น โดยร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมให้
นักศึกษาทำวิทยานิพนธ์ที่สอดคล้องกับความต้องการของภาค
อุตสาหกรรม

องค์ประกอบที่ 3
1. ควรส่งเสริมวินัยด้านการแต่งกายของนักศึกษาอย่าง
ต่อเนือ่ ง และจริงจัง โดยให้ภาควิชา/คณาจารย์มสี ว่ นร่วมด้วย
2. การประเมินผลการดำเนินงาน ควรประเมินทั้งปริมาณ
และผลสัมฤทธิ์ รวมทัง้ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานแต่ละปี
3. ควรจัดสภาพแวดล้อม และสิง่ อำนวยความสะดวกให้แก่
นักศึกษาให้มากขึน้ เช่น มุมพักผ่อน โต๊ะนัง่
4. ควรมีการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารของสถาบันให้
นักศึกษาได้ทราบข่าวกิจการนักศึกษาอย่างทัว่ ถึง เช่น ระบบเสียง
ตามสาย ป้ายปิดประกาศทีเ่ ป็นระบบ และระเบียบ
5. ควรส่งเสริมและรณรงค์ให้นักศึกษาใช้เวลาว่างจาก
การเรียนให้เป็นประโยชน์ทง้ั เชิงวิชาการและด้านอืน่ ๆ ให้มากขึน้

องค์ประกอบที่ 4
1. ควรมีแผนการพัฒนาและสร้างนักวิจัยที่ชัดเจน เช่น
การอบรมเกีย่ วกับการวิจยั ระบบนักวิจยั พีเ่ ลีย้ ง การจัด Forum
หรือกลุ่มสนใจเรื่องต่าง ๆ การพัฒนากลุ่มนักวิจัยที่ทำงาน
ร่วมกันเป็นทีมภายในคณะ และระหว่างคณะ เป็นต้น
2. ควรมีการประเมินเพื่อปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
ด้านการวิจยั
3. ควรมีมาตรการที่ส่งเสริมให้อาจารย์ทำงานวิจัยให้เพิ่ม
มากขึ้น พัฒนาระบบเกื้อกูลนักวิจัยจนเกิดแรงจูงใจที่จะทุ่มเท
เพือ่ ทำวิจยั ให้มปี ระสิทธิภาพ
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4. ควรส่งเสริมการนำผลงานวิจยั รวมทัง้ ผลงานวิทยานิพนธ์
และโครงงานของนั ก ศึ ก ษาไปใช้ ท ั ้ ง ในการเรี ย นการสอน
อุตสาหกรรม และพัฒนาไปสู่การนำไปใช้เชิงพาณิชย์ โดยให้
ศูนย์วจิ ยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่
และนำผลงานวิจัยไปใช้ในภาคเอกชน
5. ควรพัฒนาและสนับสนุนกระบวนการตีพมิ พ์ และเผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติให้มากขึ้น

องค์ประกอบที่ 5
ควรวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายและความคุ้มทุน/คุ้มค่าของการให้
บริการทางวิชาการของหน่วยงานทีใ่ ห้บริการวิชาการของสถาบัน
โดยนำค่าใช้จา่ ยทัง้ หมดมาวิเคราะห์ เพือ่ ให้เลีย้ งตัวเองได้

องค์ประกอบที่ 6
คณาจารย์ควรมีบทบาท และมีส่วนร่วมในการปลูกฝัง
สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณอันดีงามแก่
นักศึกษาทัง้ ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน

องค์ประกอบที่ 7
1. ควรทบทวนโครงสร้างของหน่วยงานบางหน่วยงานที่มี
ความซ้ำซ้อนกัน เพื่อให้แต่ละหน่วยงานมีภารกิจที่ชัดเจนและ
ไม่ซ้ำซ้อน
2. ควรจั ด ทำข้ อ มู ล สารสนเทศให้ เ ป็ น ฐานเดี ย วกั น ให้
สามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ และนำข้อมูลมาใช้ในการบริหาร
และตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ควรปรับปรุงการสื่อสารระหว่าง สจพ. กรุงเทพฯ และ
สจพ. ปราจีนบุรี ให้มปี ระสิทธิภาพ และคล่องตัวมากขึน้ ทัง้ ระบบ
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โทรศัพท์ และเอกสาร

องค์ประกอบที่ 8
1. ควรพิจารณาทบทวน ปรับปรุงระเบียบ และวิธปี ฏิบตั ดิ า้ น
การใช้จ่ายเงินรายได้ เช่น การดำเนินงานวิจัย งานบริการ
ทางวิชาการ ให้เอือ้ อำนวยและสะดวกต่อการปฏิบตั งิ านมากขึน้
2. ควรปรับปรุงขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านด้านการเงิน การพัสดุ
โดยเฉพาะเงินรายได้ ให้มคี วามคล่องตัวมากขึน้ ลดขัน้ ตอนและ
เวลาการปฏิบตั งิ าน จำนวนเอกสารทีไ่ ม่จำเป็น โดยนำเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ให้มากขึ้น

องค์ประกอบที่ 9
ควรมีคู่มือสำหรับผู้ปฏิบัติงานประกันคุณภาพการศึกษาที่
อธิบายความหมายของตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมิน ให้เข้าใจ
ตรงกัน และผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาระดับสถาบันควรเป็น
ผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอกทัง้ หมด
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