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⌦  ⌫⌦ 
ตามทีม่ หาวิทยาลัยได้จดั ให้มกี ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับคณะ รอบปีการศึกษา 2550 ไปแล้วนัน้ QA
NEWS ขอนำผลการประเมินคุณภาพของคณะวิศวกรรมศาสตร์ สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม และสำนักหอสมุดกลาง
มานำเสนอ

ผลการประเมินคณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์รับการประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินระหว่างวันที่ 26 - 27 สิงหาคม 2551 โดยมี รศ.ธนวัฒน์
แต้วัฒนา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธาน
กรรมการ กรรมการประกอบด้วย ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์
ผศ.ประวิตร จันทรานุภาพ นางศิรวิ ชิ ดโนทัย และนางนันทนา
เฉลยจรรยา เป็นกรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินสรุปได้
ดังนี้
องค์ประกอบคุณภาพ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนดำเนินงาน
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
4. การวิจยั
5. การบริการวิชาการแก่สงั คม
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ค่าเฉลีย่ ทุกตัวบ่งชี้

คะแนนเฉลีย่
2.00
2.31
1.50
3.00
2.00
2.00
1.11
3.00
2.00
2.05

จุดเด่น
1. คณะมีชอ่ื เสียงเป็นทีย่ อมรับในด้านวิชาการ
2. มีบคุ ลากรทีม่ ศี กั ยภาพ และความพร้อมในการให้บริการ
วิชาการ และวิจยั
3. คณะมี ก ารประยุ ก ต์ ใ ช้ ว ิ ท ยาการและศาสตร์ ด ้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการวิชาการ
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาในภาพรวม
1. ควรปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ที่ได้มาจากการวิเคราะห์
SWOT อย่างแท้จริง

2. ควรกำหนดนโยบายการบริหารจัดการครุภัณฑ์อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่น แผนการใช้ทรัพยากรร่วมกัน แผนการบำรุง
รักษา แผนการบริหารจัดการพืน้ ที่ และวิเคราะห์ความคุม้ ค่าของ
การใช้งาน เป็นต้น
3. ควรมีแผนการจัดการ และ/หรือทิศทางในการจัดการ
ผลงาน/สิง่ ประดิษฐ์โครงงานของนักศึกษา
4. ควรดำเนินการจัดทำแผน และ/หรือกลไกในการจัดการ
ความรูท้ ม่ี เี ป้าหมายในการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ทช่ี ดั เจน
5. ควรปรับและพัฒนาตัวชีว้ ดั ลงสูง่ านประจำ เพือ่ ก่อให้เกิด
การทำงานประจำทีม่ กี ารควบคุมด้วยการประกันคุณภาพ

ผลการประเมินสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม
สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรมรับการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมิ น เมื ่ อ วั น ที ่ 9 กั น ยายน 2551 โดยมี
ผศ.ดร.ศิรินันท์ เอี่ยมประภา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้วย
อาจารย์ระพีพรรณ ศิรวิ ฒ
ั น์ภทั รา นางสาวอรทัย แสงธำรง และ
นางสาวลักขณา ฮั้นประเสริฐ เป็นกรรมการและเลขานุการ
ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้
องค์ประกอบคุณภาพ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนดำเนินงาน
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
4. การวิจยั
5. การบริการวิชาการแก่สงั คม
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ค่าเฉลีย่ ทุกตัวบ่งชี้

คะแนนเฉลีย่
2.50
2.33
3.00
1.00
1.71
2.50
2.00
2.11
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จุดเด่น
1. มีการจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ ตัวชีว้ ดั ทีช่ ดั เจน และติดตาม
ประเมิ น ผลตั ว ชี ้ ว ั ด อย่ า งต่ อ เนื ่ อ ง เพื ่ อ นำผลมาปรั บ ปรุ ง
การดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2. มี ก ารจั ด ทำระบบบริ ห ารงานวิ จ ั ย และมี ก ารจั ด สรร
ทรัพยากร เพือ่ กระตุน้ ให้บคุ ลากรเข้าร่วมทำงานวิจยั เพือ่ พัฒนา
ตนเองให้มคี วามเชีย่ วชาญ
3. มีการบริการวิชาการสู่สังคมอย่างต่อเนื่องและเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ผู้บริหารของหน่วยงานมีบทบาทสำคัญต่อการกำหนด
นโยบายและทิศทางการบริหารงาน เพือ่ นำไปสูก่ ารแข่งขัน
5. มี ก ารวิ เ คราะห์ ค ่ า ใช้ จ ่ า ยและความคุ ้ ม ทุ น ของ
การดำเนินงานบริการวิชาการภายนอก
6. มีระบบการประกันคุณภาพที่เข้มแข็ง ชัดเจน ทำให้
สามารถดำเนินงานการประกันคุณภาพได้อย่างต่อเนือ่ ง
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาในภาพรวม
1. ควรปรั บ ตั ว ชี ้ ว ั ด ให้ เ ป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น โดย
หน่วยงานแผนควรจะมีสว่ นร่วมในการดำเนินการจัดทำแผนงาน
เชิงกลยุทธ์และตัวชีว้ ดั ในการดำเนินงาน เพือ่ พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง
และยัง่ ยืน
2. ควรมีรางวัลตอบแทนเป็นกำลังใจสำหรับบุคลากรที่มี
ผลงานวิจยั บรรลุตามเป้าหมาย
3. ควรเผยแพร่รายงานการประกันคุณภาพสู่สาธารณชน
และจัดระบบการจูงใจเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนิน
ระบบประกันคุณภาพ
4. ควรเร่งดำเนินการปรับปรุงพัฒนาตามที่วเิ คราะห์ตนเอง
ตามรายงานการประเมิ น ตนเอง เพื ่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ ์ ต ่ อ
การดำเนินงานของหน่วยงานอย่างต่อเนือ่ ง

ผลการประเมินสำนักหอสมุดกลาง
สำนักหอสมุดกลางรับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน
เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2551 โดยมี ผศ.นงนารถ ชัยรัตน์ จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย อาจารย์เพลินพิศ ป่านแก้ว นางทิพวรรณ รัตนวงศ์
และนางสาววรรณิภา ด่านตระกูล เป็นกรรมการและเลขานุการ
โดยสำนักหอสมุดกลางได้กำหนดตัวบ่งชี้เฉพาะของหน่งยงาน
เพิม่ เติมเป็นองค์ประกอบที่ 10 ภารกิจหลักของสำนักหอสมุดกลาง
จำนวน 5 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินสรุปได้ ดังนี้
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องค์ประกอบคุณภาพ
1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์
และแผนดำเนินงาน
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
4. การวิจยั
5. การบริการวิชาการแก่สงั คม
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
10.ภารกิจหลักของสำนักหอสมุดกลาง
ค่าเฉลีย่ องค์ประกอบที่ 1 - 9
ค่าเฉลีย่ ทุกตัวบ่งชี้

คะแนนเฉลีย่
1.50
3.00
1.43
3.00
2.00
2.20
1.86
1.95

จุดเด่น
บุคลากรของสำนักหอสมุดกลางมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปฏิบตั งิ าน
ตามปรัชญา พันธกิจของสำนักหอสมุดกลาง
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาในภาพรวม
1. ควรมีการทบทวนวิสยั ทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้องค์กรเกิดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง และ
คณะกรรมการประจำสำนักควรมีบทบาทสำคัญในด้านนโยบาย
และทิศทางการดำเนินงานของสำนัก
2. ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจในองค์ประกอบและตัวบ่งชี้
ต่าง ๆ ร่วมกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างแท้จริงในเรื่อง
การประกันคุณภาพการศึกษา จะทำให้เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ประสบการณ์ซง่ึ กันและกัน

  
คณะกรรมการประเมินคุณภาพฯ พบผูบ้ ริหาร
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2550 กำหนดเข้าพบผูบ้ ริหารของ
มหาวิทยาลัยในวันจันทร์ท่ี 3 พฤศจิกายน 2551 เวลา 9.00 น.
เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประเมิน และรับฟังสรุปผล
การดำเนินงานของมหาวิทยาลัย พร้อมทัง้ ซักถามข้อมูลเพิม่ เติม
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