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สถาบันได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานระดับคณะ ประจำปี พ.ศ. 2548 ซึง่ เป็นการประเมินผลการดำเนินงาน
ในรอบปีการศึกษา 2547 ระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน 2547 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 QA NEWS ฉบับนีข้ อนำสรุปผลการประเมินของ
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สำนักหอสมุดกลาง ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส บัณฑิตวิทยาลัย และ
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษามานำเสนอ
นอกจากนี้ควรมีการบันทึกการประชุม เพื่อประโยชน์ต่อ
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม
การปรับปรุงและพัฒนางานด้านต่าง ๆ ต่อไป ควรจัดระบบ
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม รับการประเมิน การจัดเก็บเอกสารเพื่อให้ง่ายต่อการอ้างอิงและสืบค้น ควร
คุณภาพการศึกษาภายในเมือ่ วันที่ 1-7 และ 8 พฤศจิกายน 2548 นำเสนอผลการดำเนินงานให้สอดรับกับเกณฑ์การประเมินเพื่อ
โดยมี ผศ.สมนึก วิสุทธิแพทย์ ทำหน้าที่ประธาน กรรมการ ทำให้เห็นภาพการดำเนินงานและผลการดำเนินงานทีแ่ ท้จริงของ
ประกอบด้วย นางศิริวิช ดโนทัย นายประวิตร จันทรานุภาพ หน่วยงาน
นายเทวินทร์ จันทรศักดิ์ และนางกุศลิน บัวแก้ว ทำหน้าที่
สำนักหอสมุดกลาง
กรรมการและเลขานุการ
สำนักหอสมุดกลาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ผลการตรวจประเมิน พบว่า สำนั ก พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื ่ อ
อุตสาหกรรม เป็นหน่วยงานที่นำระบบบริหารคุณภาพ ISO เมือ่ วันที่ 17, 21 และ 25 พฤศจิกายน 2548 โดยมี ผศ.ดร.พัลลภ
9001:2000 มาใช้ ทำให้การดำเนินงานด้านการบริการวิชาการ พิริยะสุรวงศ์ เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย นางโรจนา
ั น์
การบริการการวิจัย การเงินและงบประมาณ ระบบและกลไก วรรณสว่าง นางสาวจตุพร คีมนารักษ์ นายปิยะชาติ โชคพิพฒ
การประกันคุณภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด โดย และนางนันทนา เฉลยจรรยา ทำหน้าทีก่ รรรมการและเลขานุการ
ผลการตรวจเยี่ยมและประเมิน พบว่า สำนักหอสมุดกลาง
มีการกำหนดวัตถุประสงค์คุณภาพของแต่ละงานเป็นตัวบ่งชี้
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทำให้ผบู้ ริหารติดตามผลการปฏิบตั งิ าน มีนโยบายบริหาร และการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่ชัดเจน
ได้อย่างเป็นรูปธรรม และผูบ้ ริหารมีการนำระบบ Visual Control มีระบบฐานข้อมูลที่พัฒนาขึ้นเองเพื่อใช้ในหน่วยงาน ซึ่งทำให้
มาใช้ในการสือ่ สารภายใน มีแผนยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา การปฏิบตั ทิ เ่ี กีย่ วข้องกับการบริการทำได้อย่างรวดเร็ว รวมทัง้ มี
โครงการทีไ่ ม่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนกิจกรรม นอกจากนี้ การเพิ่มบริการใหม่ ๆ โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วย
ได้มีการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน อำนวยความสะดวก มีอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม อุปกรณ์
ทีท่ นั สมัยและเอือ้ ต่อการปฏิบตั งิ าน
คุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2546 เป็นส่วนใหญ่
คณะกรรมการมีความคิดเห็นเพือ่ เป็นแนวทางในการปรับปรุง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมของคณะกรรมการเพื่อเป็นแนวทาง
การดำเนินงานในภาพรวม ได้แก่ หน่วยงานควรมีการเผยแพร่ และพั ฒ นา คื อ สำนั ก หอสมุ ด กลางได้ ก ำหนดตั ว ชี ้ ว ั ด ของ
ประชาสัมพันธ์ผลงานให้หน่วยงานภายในได้รบั ทราบ เพือ่ ให้เกิด ความสำเร็จแต่ละงานไว้อย่างชัดเจน ดังนัน้ จึงควรกำหนดกลไก
ความร่วมมือด้านวิชาการ หรืองานวิจัยระหว่างกันมากขึ้น ทั้งปัจจัยนำเข้า และกระบวนการที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย
นอกเหนือจากความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทัง้ ภาครัฐและ ที่วางไว้ เพื่อเป็นการประกันคุณภาพของการดำเนินงาน โดย
เอกชน ควรปรับดัชนีและเกณฑ์การประเมินให้เหมาะสมกับ จะต้องดำเนินการทัง้ การควบคุม การตรวจสอบ และการประเมิน
วัตถุประสงค์เพือ่ สะท้อนภารกิจจริงของหน่วยงาน เช่น ควรจัดทำ นอกจากนี้ ควรมีการประเมินผลการดำเนินงานให้ครอบคลุมทุก
องค์ประกอบที่ 4 งานวิจัย ซึ่งเป็นภารกิจหลักประการหนึ่งของ กิจกรรม เพือ่ นำข้อมูลไปเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา
หน่วยงาน องค์ประกอบที่ 6 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึง่ เป็น รวมทั้งควรกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จในการปรับปรุงกิจกรรม
ต่าง ๆ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
องค์ประกอบหลักซึง่ ทุกหน่วยงานจะต้องดำเนินการ
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การศึ ก ษาภายในของปี ท ี ่ ผ ่ า นมา ในส่ ว นของการเขี ย นผล
การดำเนินงานควรอ้างอิงเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตามที่ได้
นำเสนอ และควรแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของการดำเนินงาน
ในด้านนัน้ ๆ เป็นต้น

ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เศส
ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเมือ่ วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2548 โดย
รศ.วัฒนา ปิ่นเสม ทำหน้าที่ประธาน กรรมการประกอบด้วย
นายธีรพล ศรียบุ ล รศ.นพคุณ นิศามณี นางสาวอรทัย แสงธำรง
และนางสมพิศ อยู่สุขสวัสดิ์ และนางสาวลักขณา ฮั้นประเสริฐ
ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการ
ผลการตรวจเยี ่ ย มและประเมิ น พบว่ า ศู น ย์ น วั ต กรรม
เทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส เป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองระบบ
บริหารคุณภาพ ISO 9001:2000 ทุกกิจกรรม ทำให้การปฏิบตั งิ าน
มี ก ารควบคุ ม ระบบคุ ณ ภาพในงานต่ า ง ๆ อย่ า งชั ด เจน
ซึ่งนับว่าเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานในแต่ละวัตถุประสงค์หลัก
ของหน่วยงาน
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการวิจยั ศูนย์ฯ ควรแยกงานวิจยั ออกจาก
องค์ประกอบการบริการวิชาการ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบาย
คุณภาพและวัตถุประสงค์หลักของหน่วยงาน ด้านการบริการ
วิชาการ ศูนย์ฯ ควรประเมินผลสัมฤทธิข์ องกิจกรรมควบคูไ่ ปกับ
การประเมินเชิงปริมาณที่ได้ดำเนินการอยู่แล้ว ด้านการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ฯ ได้ให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ดังนั้นจึงควรนำเสนอผลการดำเนินงานในรายงานการประเมิน
ตนเอง และการอ้างอิงเอกสารหลักฐาน ควรจัดเอกสารหลักฐาน
ให้สามารถอ้างอิงได้ทั้งระบบบริหารคุณภาพ ISO และระบบ
ประกันคุณภาพของสถาบัน รวมทัง้ ควรอ้างอิงเอกสารหลักฐาน
ให้ครบถ้วนตามทีไ่ ด้เสนอในผลการดำเนินงาน

การปรับปรุงและพัฒนาระบบการจัดเก็บเอกสารทีท่ ำให้งา่ ยและ
สะดวกต่อการสืบค้น การประชุมเพือ่ พิจารณาจุดอ่อน จุดแข็งของ
หน่วยงาน รวมทัง้ การเตรียมการรับการประเมิน และการปรับปรุง
การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการชุดทีผ่ า่ นมา
นอกจากนีม้ แี ผนกิจกรรมเพือ่ ให้นกั ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้ทำ
กิจกรรมร่วมกัน มีการดำเนินการวางแผนด้านการเงินและ
งบประมาณร่วมกัน การวิเคราะห์และประเมินผลการดำเนินงาน
ตามแผนการใช้จา่ ยเงิน เป็นต้น
เพื่อเป็นแนวทางเสริมการดำเนินงานของบัณฑิตวิทยาลัย
ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจ จึงควรให้บุคลากรมีส่วนร่วม
ในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปี ซึ่งจะทำให้บุคลากร
มีความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงานอย่างถูกต้องและ
ตรงกั น และเนื ่ อ งจากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย ไม่ ไ ด้ ท ำหน้ า ที ่ ผ ลิ ต
นักศึกษาโดยตรง ดังนัน้ จึงควรปรับปรุงตัวบ่งชี้ เพือ่ ให้สอดคล้อง
และสะท้อนถึงภารกิจที่แท้จริงของหน่วยงาน

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา

บัณฑิตวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 โดย รศ.ชาญ ถนัดงาน ทำหน้าที่
ประธาน กรรมการประกอบด้วย นางสาวเปรมพร เขมาวุฆฒ์
ดร.สมโภชน์ น้อยจินดา นายเทวินทร์ จันทรศักดิ์ และนางพรศิริ
โพธิโต และนางสาวอรนุช ใดงาม ทำหน้าทีฝ่ า่ ยเลขานุการ
ผลการตรวจเยี่ยมและประเมิน พบว่า บัณฑิตวิทยาลัยมี
การพัฒนาการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพอย่างชัดเจน เช่น

สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในจากสถาบันเมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2548 โดย
รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์ ทำหน้าทีป่ ระธาน กรรมการประกอบ
ด้วย ผศ.สถาพร ชาตาคม ผศ.คันธรส แสนวงศ์ นายปิยะชาติ
โชคพิพฒ
ั น์ และนางสาวสุกาญจนา เลขพัฒน์ ทำหน้าทีก่ รรมการ
และเลขานุการ
ผลการตรวจเยีย่ มและประเมิน พบว่า สำนักพัฒนาเทคนิค
ศึกษากำหนดนโยบายการบริหารทีช่ ดั เจน และมีการดำเนินงาน
ตามนโยบายอย่ า งเป็ น ระบบ โดยนำระบบบริ ห ารคุ ณ ภาพ
ISO 9001:2000 มาใช้ ซึ ่ ง ช่ ว ยเสริ ม การดำเนิ น งานด้ า น
ประกันคุณภาพให้ดียิ่งขึ้น อีกทั้งบุคลากรมีความมุ่งมั่นและ
ทุ่มเทการทำงานเพื่อองค์กร นอกจากนี้มีการจัดทำฐานข้อมูล
เพือ่ ใช้ในการปฏิบตั งิ าน และจัดระบบการพัฒนาบุคลากรทีช่ ดั เจน
สำนักฯ ควรพิจารณาทบทวนตัวบ่งชีท้ ป่ี ระเมินตนเองต่ำจาก
ปีที่ผ่านมา เพื่อจะได้กำหนดนโยบายและแผนการดำเนินงาน
ในตัวบ่งชี้นั้น ๆ อย่างเร่งด่วน ควรปรับปรุงสภาพแวดล้อมใน
การทำงานบางจุดให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ควรจัดทำ
ฐานข้อมูลเพือ่ เผยแพร่ผลงานให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ แต่ควรคำนึงถึง
การจัดรวมฐานข้อมูลในอนาคตด้วย และควรปรับปรุงการเขียน
ผลการดำเนินงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติจริง เช่น แผนภูมิ
การเงิ น และงบประมาณ และข้ อ มู ล ที ่ ใ ช้ ใ นการอ้ า งอิ ง ควร
อยูใ่ นกรอบเวลาของการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง เป็นต้น
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บัณฑิตวิทยาลัย

