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ตามทีม่ หาวิทยาลัยได้จดั ให้มกี ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับคณะ ประจำปี พ.ศ. 2550 (รอบปีการศึกษา
2549) ไปแล้วนัน้ QA NEWS ขอนำสรุปผลการประเมินของแต่ละหน่วยงานมาเสนอ

 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ใช้เกณฑ์การประเมินใหม่ตามแนวทาง
ของ สกอ. ปี พ.ศ. 2550 ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เมือ่ วันที่ 13 ธันวาคม 2550 (ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน
ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2550) โดย รศ.ดร.สบสันติ์ อุตกฤษฏ์
เป็นประธาน ผศ.สิทธิพร เกิดสำอางค์ ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน
ผศ.นรินทร์ ศรีดอกไม้ เป็นกรรมการ นางนันทนา เฉลยจรรยา
ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
ผลการประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2549 คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มผี ลการประเมินอยูใ่ นระดับพอใช้ (1.61 จากคะแนนเต็ม
3 คะแนน) เมือ่ พิจารณาในมิตติ า่ ง ๆ ตามระบบประกันคุณภาพ
การศึกษาทัง้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา
และมุมมองด้านบริหารจัดการ พบว่า ตัวบ่งชีท้ เ่ี ป็นกระบวนการ
และผลผลิต/ผลลัพธ์มผี ลการประเมินอยูใ่ นระดับพอใช้ (1.67 และ
1.62 ตามลำดั บ ) แต่ ต ั ว บ่ ง ชี ้ ท ี ่ เ ป็ น ปั จ จั ย นำเข้ า ยั ง ไม่ ไ ด้
มาตรฐานตามเกณฑ์ของ สกอ. (1.43) สำหรับผลการประเมินใน
ภาพรวม พบว่า คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มีการนำแนวคิด
ใหม่ ๆ มาพัฒนาการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ อาทิ การสนับสนุน
งบประมาณ และการจัดสภาพแวดล้อมด้านการวิจยั การส่งเสริม
กิจกรรมและการบริการนักศึกษา การสนับสนุนโครงการโอลิมปิก
วิชาการ การพัฒนาด้านอาคารสถานที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้
บุคลากรมีความตื่นตัวในการทำงาน มีการบริหารจัดการด้าน
การเงินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของคณะ
อย่างไรก็ตามคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์มพี น้ื ทีใ่ นการปฏิบตั งิ าน
ค่อนข้างจำกัด ดังนั้นควรประสานงานกับสถาบันในการบริหาร
จัดการพืน้ ทีใ่ นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพือ่ ให้เกิดความเหมาะสม
และควรจัดการประเมินโครงการ/แผน/กิจกรรมอย่างเป็นระบบ
และควรเน้นการทำวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่และสนับสนุน
การเรียนการสอน อีกทัง้ ควรให้เชือ่ มโยงและสามารถบูรณาการ
กับงานบริการวิชาการ นอกจากนีค้ วรเร่งรัดติดตามการดำเนินงาน

ด้ า นประกั น คุ ณ ภาพให้ เ ป็ น ไปตามแผน และให้ ค วามรู ้ แ ก่
นักศึกษาให้มสี ว่ นร่วมในกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ให้มากขึ้น
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คณะเทคโนโลยี แ ละการจั ด การอุ ต สาหกรรม ได้ ร ั บ
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เมือ่ วันที่ 22 พฤศจิกายน
2550 โดย ผศ.นิพนั ธ์ ศิรศิ กั ดิ์ เป็นประธาน นางสาวนงเยาว์ ชูสขุ
นางสาวปิยะรัชช์ กุลเมธี ผศ.สุรโิ ยทัย สุปญ
ั ญาพงศ์ เป็นกรรมการ
ฝ่ายเลขานุการ ได้แก่ นางสาวจิตติมา จันทเวช และนางสาว
ลักขณา ฮัน้ ประเสริฐ
ผลการประเมิน พบว่า ในภาพรวมคณะเทคโนโลยีและ
การจัดการอุตสาหกรรม มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งมีการจัดสภาพ
แวดล้อม ภูมทิ ศั น์ และบรรยากาศทีเ่ อือ้ อำนวยต่อการปฏิบตั งิ าน
และการจัดเรียนการสอนเพียงพอต่อความต้องการในการให้บริการ
แก่นกั ศึกษา และหากพิจารณาในภารกิจหลัก พบว่า มีการสนับ
สนุ น งบประมาณด้ า นการวิ จ ั ย และการเผยแพร่ ผ ลงาน
การปรับปรุงหลักสูตรให้มีความเหมาะสมและทันสมัย รวมทั้ง
มีการนำผลการประเมินการสอนไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
และจัดสรรงบประมาณเพือ่ การพัฒนาอาจารย์อย่างเพียงพอ ด้าน
การบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีการดำเนินงาน
ตามแผนงานทีก่ ำหนดไว้
อย่างไรก็ตามคณะกรรมการมีความเห็นว่าคณะควรจัด
ระบบการประเมินและนำผลการประเมินไปใช้ในแผน/โครงการ/
กิจกรรมที่ยังไม่มีความชัดเจนให้เกิดความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
เช่น การประเมินความพึงพอใจอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ
การประเมิ น ผลการดำเนิ น งานด้ า นระบบสารสนเทศ และ
การมีส่วนร่วมในการบริหาร เป็นต้น นอกจากนี้คณะควรเร่งรัด
ในการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน
ตามเกณฑ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ในปีการศึกษา 2550
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร ใช้เกณฑ์การประเมินใหม่ตาม
แนวทางของ สกอ. ปี พ.ศ. 2550 ได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน เมือ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2550 โดย ผศ.นิพนั ธ์
ศิริศักดิ์ เป็นประธาน นายมณฑล แสงประไพทิพย์ นายชูชีพ
เขียวอุบล ผศ.สุรโิ ยทัย สุปญ
ั ญาพงศ์ เป็นกรรมการ ฝ่ายเลขานุการ
ได้แก่ นางสาวจิตติมา จันทเวช และ นางสาวลักขณา ฮัน้ ประเสริฐ
ผลการประเมิน พบว่า ปีการศึกษา 2549 คณะอุตสาหกรรม
เกษตรมีผลการประเมินอยูใ่ นระดับพอใช้ (2.00 จากคะแนนเต็ม
3) เมือ่ พิจารณาในมิตติ า่ ง ๆ ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ทัง้ ตามองค์ประกอบคุณภาพ มาตรฐานการอุดมศึกษา และตาม
มุมมองด้านบริหารจัดการ พบว่า ผลการประเมินตัวบ่งชี้ที่เป็น
กระบวนการอยูใ่ นระดับดี (2.43) ตัวบ่งชีท้ เ่ี ป็นปัจจัยนำเข้า และ
ผลผลิต/ผลลัพธ์มีผลการประเมินยังไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
ของ สกอ. (1.43 และ 1.50 ตามลำดับ) สำหรับผลการประเมิน
ในภาพรวม พบว่า คณะอุตสาหกรรมเกษตรเป็นคณะใหม่และมี
บุคลากรจำนวนไม่มากนักทำให้การบริหารจัดการและการดำเนินงาน
ทัง้ ด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู/้ สังคมแห่งการเรียนรู้
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ระบบกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา และการเงินมีความคล่องตัว
อย่างไรก็ตามคณะควรพิจารณากำหนดมาตรการ/แผนงาน
เพื่อปรับปรุงตัวบ่งชี้ด้านปัจจัยนำเข้าเพื่อให้การดำเนินงาน
ด้านต่าง ๆ เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. โดยเฉพาะ
การส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ประจำมีโอกาสศึกษาต่อในระดับ
ที่สูงขึ้น เพื่อเพิ่มคุณวุฒิ และการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งการกำหนดมาตรการ
ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์นำผลงานวิจัยไปตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ และนำไปจดทะเบียนทรัพย์สนิ
ทางปัญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการเรียน
การสอน และเชิงพาณิชย์ตอ่ ไป
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ได้รบั การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน เมื่อวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2550 โดย
รศ.สมปอง มากแจ้ง เป็นประธาน รศ.ดร.สุพรชัย อุทัยนฤมล
รศ.ดร.อมรรัตน์ มุขประเสริฐ นางพัชรี คูวจิ ติ รจารุ นางสาวภัสสร
เผื่อนโกสุม เป็นกรรมการ และนางกุศลิน บัวแก้ว ทำหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ
ผลการประเมิน พบว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มี ก ารกำหนดนโยบายและแผนที ่ ค รอบคลุ ม พั น ธกิ จ และ
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วัตถุประสงค์อย่างชัดเจนและสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม วิทยาลัยให้ความสำคัญต่อการพัฒนานักศึกษาซึ่งมี
การแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนการฝึกงานของนักศึกษาใน
ต่างประเทศเพือ่ เสริมสร้างทักษะและประสบการณ์จริงแก่นกั ศึกษา
รวมทัง้ การสนับสนุนด้านวัสดุฝกึ เพือ่ จัดทำชิน้ งานประกอบการเรียน
และนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั หน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอก
ได้เป็นอย่างดี นอกจากนีว้ ทิ ยาลัยมีความพร้อมด้านการบริการ
วิชาการแก่สงั คมทีม่ คี วามหลากหลาย ไม่วา่ จะเป็นการฝึกอบรม
การทดสอบ การตรวจสอบหรือการให้คำปรึกษา เนื่องจากมี
ความพร้อมทัง้ ด้านบุคลากร เครือ่ งมือและอุปกรณ์
อย่ า งไรก็ ต าม วิ ท ยาลั ย ควรพิ จ ารณาหาแนวทางต่ อ
ผลการประเมินตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
ทั ้ ง ทางด้ า นการวิ จ ั ย และการจั ด การเรี ย นการสอน ซึ ่ ง ควร
สนับสนุนให้อาจารย์ผสู้ อนได้ทำผลงานด้านการวิจยั อย่างทัว่ ถึง
และสนับสนุนให้บคุ ลากรสายสนับสนุนวิชาการทำวิจยั เพือ่ ประโยชน์
ในการปฏิบัติของบุคลากรและวิทยาลัย และควรจัดฝึกอบรม
การใช้สื่อเทคโนโลยีหรือการผลิตสื่อให้กับอาจารย์ผู้สอน และ
เพื่อให้สามารถนำผลการประเมินการสอนไปใช้อย่างเหมาะสม
ควรพิจารณาแยกการประเมินอาจารย์ผู้สอนโดยนักศึกษา
ระหว่างวิชาทฤษฎี ปฏิบตั ิ และห้องประลอง และจะต้องพิจารณา
ความเหมาะสมของอั ต ราส่ ว นของอาจารย์ ต ่ อ นั ก ศึ ก ษา
ในรายวิชาฝึกปฏิบัติพื้นฐานเพื่อให้มีความเหมาะสมในการใช้
เครื่องมือ/อุปกรณ์ และเพื่อให้การจัดทำรายงานการประเมิน
ตนเองมีความสมบูรณ์ควรปรับการเขียนผลการดำเนินงาน
ให้ครอบคลุมการปฏิบตั งิ านจริง รวมทัง้ ควรตรวจสอบการอ้างอิง
เอกสารควบคูก่ นั ไปด้วย

อบรมเลขานุการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา มจพ. จะจัดการอบรม
หลักสูตร เลขานุการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ ให้บคุ ลากรทีจ่ ะทำหน้าทีเ่ ลขานุการคณะกรรมการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของมหาวิ ท ยาลั ย และ
หน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การทำหน้าที่เลขานุการฯ และสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเลขานุการการประเมินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การอบรมจะจัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2551 ณ โรงแรม
หัวหิน บลูเวฟ บีช รีสอร์ท จังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์
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