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ตามที่ QA NEWS ได้นำเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับคณะ ประจำปี พ.ศ. 2550 (รอบปีการศึกษา
2549) บางส่วนไปแล้วนัน้ QA NEWS ฉบับนีข้ อนำสรุปผลการประเมินของอีก 6 หน่วยงานมาเสนอ


บัณฑิตวิทยาลัย รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 โดย ผศ.กรองแก้ว หวังนิเวศน์กลุ
เป็นประธาน รศ.สุมาลี อุณหวณิชย์ นายธีรพล ศรียุบล เป็น
กรรมการ นางสาววันเพ็ญ ชูชน่ื ทำหน้าทีก่ รรมการและเลขานุการ
ผลการประเมิน พบว่า บัณฑิตวิทยาลัยให้ความสำคัญกับ
การประกันคุณภาพการศึกษามาโดยตลอด มีการดำเนินงานตาม
กระบวนการ PDCA ทำให้มีการประเมินผลการดำเนินงานและ
การนำผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรจัดทำแผนงานในตัวบ่งชี้
ทีย่ งั ไม่ชดั เจนเพือ่ นำไปสูก่ ารดำเนินงานตามภารกิจอย่างเป็นรูปธรรม
ทัง้ ในด้านนโยบายและแผนในการบริหารจัดการการใช้ทรัพยากร
ร่วมกัน โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคล ซึ่งสามารถสร้างศักยภาพ
ในการบรรลุวตั ถุประสงค์ของหน่วยงานได้ และยังสามารถสร้าง
ความเข้มแข็งให้กบั บัณฑิตศึกษา และเป็นการสนับสนุนภารกิจ
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยให้มีความชัดเจนขึ้น

 

คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2550 โดย ผศ.ดร.พัลลภ
พิริยะสุรวงศ์ เป็นประธาน นางเพลินพิศ ป่านแก้ว ดร.ถิราวุธ
พงศ์ประยูร นางสาวทัศนีย์ ตรีธาร เป็นกรรมการ และนางสาวอรสา
ศิรริ าช ทำหน้าทีก่ รรมการและเลขานุการ
ผลการประเมิน พบว่า คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์มนี โยบาย
ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ทำผลงานวิชาการ เช่น การแต่ง
ตำรา การเขียนบทความทางวิชาการ รวมทัง้ ได้จดั ตัง้ ศูนย์วจิ ยั เพือ่
ให้บริการอาจารย์และนักศึกษา นอกจากนี้ คณะมีนโยบายและ
แผนด้านกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาที่ครอบคลุมทุกด้าน และ
บุคลากรมีศักยภาพ มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านภาษา สังคม
และมนุษยศาสตร์ทส่ี ามารถดำเนินงานได้สอดคล้องกับภารกิจ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรพิจารณาปรับแผนกลยุทธ์
และหาแนวทางเพือ่ ให้อาจารย์มเี วลาในการสร้างผลงานทางวิชาการ
ตำรา รวมทั้งการสนับสนุนงบประมาณ แสวงหาความร่วมมือ

ในการทำวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายใน/ภายนอกมหาวิทยาลัย
และแสวงหาแหล่งเสนอผลงาน สำหรับการดำเนินงานด้านอืน่ ๆ
ควรวางกรอบเพือ่ เป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงาน
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการเป็นรูปธรรม เช่น การใช้ระบบสารสนเทศ
การประเมินเป้าหมายตามนโยบาย เป็นต้น

⌫
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เมือ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2550 โดย รศ.ดร.วิบลู ย์ ชืน่ แขก
เป็นประธาน นายสมพัตร์ เบ็ญจชัยพร นายสมเด็จ น้อยสวย
นางทิพวรรณ รัตนวงศ์ เป็นกรรมการ และนายภาศกร พันธุร์ อด
เป็นกรรมการและเลขานุการ
ผลการประเมิ น พบว่ า คณะเทคโนโลยี ส ารสนเทศมี
การบริหารจัดการทีเ่ ป็นระบบ และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้
ในการบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการจัดสภาพแวดล้อม
ทีเ่ อือ้ อำนวยต่อการปฏิบตั งิ านและการจัดการเรียนการสอน คณะ
มีความพร้อมทั้งด้านเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีความทันสมัยและ
เพียงพอต่อการใช้งานอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการมีความเห็นว่า คณะควรกำหนดนโยบายด้าน
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษาทีช่ ดั เจนและเหมาะสมกับนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยเน้นกิจกรรมด้านวิชาการ ควรส่งเสริมให้
บุคลากรทุกระดับสร้างผลงานวิจยั และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงาน
รวมทัง้ การสนับสนุนงบประมาณด้านวิจยั ให้บคุ ลากรอย่างทัว่ ถึง



คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เมือ่ วันที่ 20 ธันวาคม 2550 โดย ผศ.ดร.วิทยา วิภาวิวฒ
ั น์
เป็นประธาน รศ.ดร.สมโภชน์ น้อยจินดา รศ.วิมล เหมือนคิด
นายธีระ ภักดีวานิช เป็นกรรมการ และนางแอนนา ประทุมรัตน์
ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
ผลการประเมิน พบว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์มีการจัด
กิจกรรมเพือ่ เสริมสร้างให้นกั ศึกษามีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
เพื่อการพัฒนาผลงาน และการทำงานร่วมกันเป็นทีม ทำให้
นักศึกษาได้รบั รางวัลในสาขาวิชาต่าง ๆ ทัง้ ในระดับประเทศและ
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ระดับโลก นอกจากนี้การจัดหลักสูตรสหกิจศึกษาของคณะมี
การดำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง และได้ผลงานเป็นทีย่ อมรับ
คณะกรรมการมีความเห็นว่า ควรประเมินคุณภาพบันฑิต
โดยตรง เพื่อให้ทราบว่าเป็นไปตามความต้องการและเป็นที่
ยอมรับระดับใด ควรวิเคราะห์ผลการดำเนินงานในองค์ประกอบ
ตัวบ่งชีท้ ย่ี งั มีผลการประเมินเช่นเดียวกับปีทผ่ี า่ นมา อันจะนำไปสู่
การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้เป็นทีย่ อมรับและมีมาตรฐาน
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะให้
มากขึน้ และดำเนินการอย่างต่อเนือ่ ง
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สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน เมือ่ วันที่ 11 และ 13 ธันวาคม 2550
โดย นายเสมอ เริงอนันต์ เป็นประธาน ผศ.สมบูรณ์ คงสมศักดิศ์ ริ ิ
นายศักดิ์ดา ชูศรี เป็นกรรมการ และนางกองเพ็ชร์ สุนทรภักดิ์
ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
ผลการประเมิ น พบว่ า สำนั ก พั ฒ นาเทคโนโลยี เ พื ่ อ
อุตสาหกรรมมีภารกิจด้านการบริการวิชาการ การส่งเสริมการวิจยั
และพัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้นำระบบคุณภาพ ISO 9000:2000 มาผนวกกับระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ทำให้ระบบ
ประกันคุณภาพมีความเข้มแข็ง นำระบบสารสนเทศด้านพัสดุและ
ด้านบุคลากรมาใช้ในการบริหารงาน รวมทั้ง มีการกำหนด
ดัชนีชว้ี ดั คุณภาพในกิจกรรมด้านบริการวิชาการและในภาพรวม
สำนักจะต้องพิจารณาภารกิจด้านการวิจัย ตั้งแต่การจัดทำ
แผนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยของบุคลากรให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะการวิจยั ด้านเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม รวมทัง้ ส่งเสริมให้
เกิดผลงานวิจยั ตามสายงานของบุคลากรเพือ่ การพัฒนาในเชิงลึก
นำไปสูก่ ารพัฒนางานและการเข้าสูต่ ำแหน่งทางวิชาการ
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สำนักงานอธิการบดีรบั การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เมื่อวันที่ 15 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2551 โดย ดร.มงคล
หวังสถิตย์วงษ์ เป็นประธาน ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร ผศ.ดร.ภรณี
โสตรแก้ว นางอุไร อภิชาตบรรลือ นางโรจนา วรรณสว่าง นางสาว
จตุพร คีมนารักษ์ เป็นกรรมการ และนางสาวสุกาญจนา เลขพัฒน์
ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
ผลการประเมิน พบว่า สำนักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงาน
กลางที่ทำหน้าที่บริหารจัดการและสนับสนุนการดำเนินงานของ
มหาวิทยาลัย มีการดำเนินงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ ทั้ง
ระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน มีการจัดกิจกรรมซึ่ง
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ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทัง้ ด้านการเรียน
การสอน การพัฒนานักศึกษา การวิจยั การบริหารจัดการ การเงิน
และงบประมาณ สำนักงานอธิการบดีมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีศักยภาพในการทำงานซึ่งควรมีการถ่ายทอด
ความรูใ้ นการปฏิบตั งิ านให้แก่หน่วยงานอืน่ ๆ
ควรพิจารณาการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
และการจัดทำรายงานการประเมินตนเองเฉพาะภารกิจในภาพรวม
ของสำนักงานอธิการบดีเท่านัน้ คณะกรรมการประจำสำนักงาน
อธิการบดีควรมีบทบาทในการกำหนดตัวบ่งชี้ เพือ่ ให้ครอบคลุม
ภารกิจของทุกหน่วยงาน ตลอดจนการจัดเตรียมความพร้อมของ
แต่ละหน่วยงานเพื่อรับการตรวจเยี่ยมและประเมินในแต่ละ
ปีการศึกษา และควรพิจารณาหาแนวทางการดำเนินการ เพื่อ
รองรับข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินในรอบปีทผ่ี า่ นมา

กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปี พ.ศ. 2550
4 เม.ย. - พบผู้บริหาร
- สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง
- เยีย่ มชมคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม และ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
11 เม.ย. - เยีย่ มชมกองคลัง กองกลาง กองบริหารและ
จัดการทรัพยากรมนุษย์ และกองแผนงาน
18 เม.ย. - เยี่ยมชมสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
อุตสาหกรรม สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
และสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
30 เม.ย. - เยี่ยมชมสำนักหอสมุดกลาง บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กองบริการการศึกษา และกองกิจการนักศึกษา
6 พ.ค. - เยี่ยมชมบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์
นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
23 พ.ค. - เยีย่ มชม มจพ. ปราจีนบุรี
3 มิ.ย. - นำเสนอผลการประเมิน
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