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ตามทีม่ หาวิทยาลัยได้จดั ให้มกี ารประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานระดับคณะ รอบปีการศึกษา 2550 ไปแล้วนัน้ QA
NEWS ฉบับนี้ ขอนำผลการประเมินคุณภาพของคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม และบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสริ นิ ธรไทยเยอรมันมานำเสนอ

ผลการประเมินคณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมรับการประเมินจากคณะกรรมการ
ประเมินเมื่อวันที่ 22-23 กันยายน 2551 โดยมี ผศ.ดร.สมชัย
หิรัญวโรดม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการประกอบด้ ว ย รศ.ดร.สิ ท ธิ โ ชค
สุนทรโอภาส ผศ.ดร.ปกขวัญ หุตางกูร รศ.ดร.สุพรชัย อุทยั นฤมล
และนางสาวสุกาญจนา เลขพัฒน์ 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
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จุดเด่น
1. มีการจัดทำแผนกลยุทธ์ของคณะ มีการกำหนดเป้าหมาย
และตัวบ่งชีท้ ใ่ี ช้วดั ความสำเร็จขององค์กร
2. มีหลักสูตรที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้นักศึกษาสาย
อาชีวศึกษาได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา พัฒนาครูด้าน
อาชีวศึกษาให้มคี วามรูใ้ นวิชาชีพชัน้ สูงระดับบัณฑิตศึกษา
3. มีชอ่ งทางสือ่ สารทีท่ นั สมัยในด้าน K-radio ซึง่ สามารถส่ง
ข้อมูล ความรู้ต่อชุมชน และสามารถผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ไปยังต่างประเทศ

ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาในภาพรวม
1. ควรพัฒนาตัวชีว้ ดั และถ่ายทอดสูต่ วั ชีว้ ดั ระดับบุคคล เพือ่
สร้างบรรยากาศของคุณภาพให้เป็นงานประจำ
2. ควรพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร์อตุ สาหกรรมบัณฑิต จาก
หลักสูตร 4 ปี เป็น 5 ปี
3. ควรส่ ง เสริ ม ให้ น ั ก ศึ ก ษามี ก ิ จ กรรมครบทั ้ ง 5 ด้ า น
นอกเหนือจากที่เป็นประเพณีปฏิบัติเท่านั้น และให้มีแนวทาง
ในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างนักศึกษาภาคปกติและภาคค่ำ
4. ควรจัดทำแผนการจัดการความรู้ โดยคณะกรรมการ
เป็นผู้รับผิดชอบ และสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านสื่อ
สารสนเทศ
5. ควรจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและดำเนินการอย่าง
เป็นรูปธรรม
6. ควรมี ก ารแบ่ ง งานให้ บ ุ ค ลากรโดยส่ ว นใหญ่ เ ข้ า มา
รับผิดชอบงานประกันคุณภาพร่วมกัน จะทำให้ระบบข้อมูลด้าน
การปฏิบัติตามกลไกของคุณภาพชัดเจนยิ่งขึ้น
7. ควรสร้างระบบและกลไกในการส่งเสริมคณาจารย์ให้มี
แรงจูงใจในการทำงานวิจยั เช่น สร้างทีมงานวิจยั ทีค่ วบคุมดูแล
โดยอาจารย์ทเ่ี ป็นนักวิจยั อาวุโส มีประสบการณ์ ดึงอาจารย์หรือ
นักวิจัยใหม่เข้ามาร่วม หรือระบบพี่เลี้ยง

ผลการประเมิน TGGS
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทยเยอรมัน (TGGS) รับการประเมินจากคณะกรรมการประเมิน
เมื่อวันที่ 29-30 กันยายน 2551 โดยมี รศ.นพ.ทพ.ดร.สิทธิชัย
ทัดศรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ
กรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเทีย่ ง รศ.ดร.สบสันติ์
อุตกฤษฏ์ และนางสาวอรสา ศิรริ าช เป็นกรรมการและเลขานุการ
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
ค่าเฉลีย่ ทุกตัวบ่งชี้

 

คะแนนเฉลีย่

QA NEWS ฉบับที่ 180 ได้กล่าวถึงนิยามความหมายของ
คำว่า “บริการ” ทีม่ าจากคำภาษาอังกฤษ “Service” ไปแล้วว่า
หมายถึง S = Smile, E = Enthusiasm, R = Rapidness,
V = Value, I = Impression, C = Coutesy และ E = Endurance
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จุดเด่น
1. มีปรัชญา ปณิธานทีช่ ดั เจน และมีความเชือ่ มโยงกับภาค
อุตสาหกรรม
2. คณาจารย์ประจำมีวฒ
ุ ปิ ริญญาเอกทัง้ หมด และมีอาจารย์
ชาวต่างประเทศมาร่วมสอนด้วย
3. การเรียนการสอนทุกหลักสูตรเน้นการปฏิบัติงานใน
สถานประกอบการในระบบสหกิจศึกษา ทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ ซึง่ ส่งผลให้วทิ ยานิพนธ์หรืองานวิจยั ต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้
ตอบสนองตรงความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
4. สถานที่ สภาพแวดล้อมมีความเหมาะสมในการทำงาน
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาในภาพรวม
1. ควรกำหนดแผนกลยุทธ์ทช่ี ดั เจน กำหนดตัวบ่งชีใ้ นแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ เพื่อที่จะสามารถบรรลุ
วิสัยทัศน์ที่วางไว้ได้ โดยต้องสอดคล้องและเชื่อมโยงกับภารกิจ
หลัก แผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาชาติ
2. ควรมีการทบทวนปรัชญา ปณิธาน วิสยั ทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้มคี วามเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ ทัง้ ในด้านเนือ้ หา
สาระ และการใช้ภาษา ทัง้ นีค้ วรให้บคุ ลากรในองค์กรได้รบั ทราบ
และมีส่วนร่วมในการกำหนด
3. ควรกำหนดยุทธศาสตร์ในการเพิม่ จำนวนนักศึกษา และ
รักษามาตรฐานของ TGGS โดยประชาสัมพันธ์ไปยังมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ โดยเจาะจงนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีที่กำลังศึกษา
ในสาขาทีส่ อดคล้องกับหลักสูตรทีจ่ ดั การเรียนการสอน
4. ควรมีการจัดเก็บข้อมูลเอกสารหลักฐานให้เป็นระบบ หรือ
มีการจัดทำฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อสะดวกในการนำมาใช้
และอ้างอิง
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เหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติจากผู้ให้บริการไปสู่ผู้รับบริการ
แต่ เ พี ย งแค่ น ั ้ น อาจไม่ ส ามารถเปลี ่ ย นจากความพอใจเป็ น
ความประทับใจได้
การบริการหรือการทำงานใด ๆ ก็ตามต้องออกมาจากใจ
เพราะหมายถึงความทุ่มเทตั้งใจ ผู้ให้บริการจะต้องตระหนัก
และระลึกถึงคำว่า “ใจเขาใจเรา” ซึง่ ถ้าทัง้ 2 ใจรวมเป็นใจเดียว
คุณภาพของการบริการย่อมเกิดขึน้ ฉบับนีจ้ งึ ขอนำความหมาย
ของคำว่า “ใจ (MIND)” เพือ่ งานบริการมาเสนอ ดังนี้
M = making believe ทำให้เป็นที่น่าไว้วางใจ เชื่อถือ ให้
ลูกค้ามองเราด้วยความชื่นชม
I = insistency
ยื น หยั ด ต่ อ สู ้ เ พื ่ อ ลู ก ค้ า ไม่ ม ี ใ คร
เอาเปรี ย บลู ก ค้ า แล้ ว จะประสบ
ความสำเร็จได้
N = necessity
สิ่งจำเป็นใด ๆ ที่สำคัญ ขาดไม่ได้
ในสายตาลูกค้า เราต้องนำพามาให้ได้
D = devotion
ซือ่ สัตย์ เสียสละ อุทศิ เวลา เอาใจใส่
แสดงให้เห็นถึงความเต็มใจตั้งใจ
อย่าลืมสังเกตสีหน้า ท่าทาง อารมณ์ ความรู้สึกของลูกค้า
เชือ่ ว่าถ้าลูกค้ายิม้ ออก เราก็ยม้ิ ออก แบบนีถ้ งึ เรียกว่ามี จิตใจ
ให้บริการ
ทีม่ า : “บริการด้วยใจ” Productivity Corner ปีท่ี 9 ฉบับที่ 102
กันยายน 2551
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