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⌦ ⌫⌦ 
ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหรือได้จัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในส่วนงานต่างๆ
ประจำปีการศึกษา 2552 ดังเช่นทีป่ ฏิบตั มิ าทุกปีอย่างต่อเนือ่ ง ผลการประเมินแต่ละส่วนงานสรุปได้ดงั นี้


คณะอุตสาหกรรมเกษตร ได้รบั การประเมินเมือ่ วันที่ 13 - 14
กรกฎาคม 2553 โดยมี รศ.ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาต จากสถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธาน
คณะกรรมการประเมิน กรรมการประกอบด้วย ผศ.ประวิตร
จันทรานุภาพ นายฌานนท์ ปิน่ เสม นายภาศกร พันธุร์ อด และ
นางทิพวรรณ เชียงพงศ์พนั ธุ์ ทำหน้าทีก่ รรมการและเลขานุการ
ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยของคะแนน
การประเมินเป็น 2.10 จุดเด่นของคณะ คือ หลักสูตรตรงตาม
ความต้องการของภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม บุคลากรมี
ความมุง่ มัน่ และทุม่ เทพร้อมทีจ่ ะพัฒนาคณะ และมีความพร้อม
ในการจัดการเรียนการสอนและการวิจยั โดยมีขอ้ เสนอแนะเพือ่
การพัฒนา คือ ควรเร่งประชาสัมพันธ์ถงึ ผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษา
ส่งเสริมให้เกิดการวิจัย และการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน
ให้มากขึ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ขอตำแหน่งทาง
วิชาการ และจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

 
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ ได้รบั การประเมินเมือ่ วันที่ 19 - 20
กรกฎาคม 2553 มี ดร.สุมนา จรณะสมบูรณ์ จากมหาวิทยาลัย
รามคำแหง เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน กรรมการ
ประกอบด้ ว ย ผศ.ดร.สาลิ น ี อาจารี ย ์ ผศ.ดร.เบญจวรรณ
ธรรมธนารักษ์ และนางสาวปาหนัน วงศ์จำรัส ทำหน้าทีก่ รรมการ
และเลขานุ ก าร ผลการประเมิ น ในภาพรวมอยู ่ ใ นระดั บ ดี
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนการประเมินเป็น 2.26 จุดเด่นของคณะ คือ
ผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมีความตัง้ ใจและความมุง่ มัน่
ในการพัฒนาคณะ บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถ ความตัง้ ใจ
และทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ที่สามารถสนับสนุนนักศึกษาทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ระบวนการเรี ย นการสอนที ่ ไ ด้
มาตรฐาน และมีโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อ

การพัฒนา คือ ควรสร้างระบบการทำงานเชิงรุก เช่น สร้างศูนย์
บริการรับแปลเอกสาร เพื่อเป็นการหารายได้ และส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ฝกึ ปฏิบตั ใิ นสถานการณ์จริง เป็นกระบวนการเรียนรู้
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเนื่องจากอาจารย์มีภาระงานสอน
มากไม่มเี วลาทำวิจยั จึงควรจัดให้มโี ครงการ Routine to Research
โดยเริ่มทำวิจัยจากแผนการสอน วิเคราะห์กระบวนการเรียน
การสอนในรายวิชา ทำทุกๆ เดือน เมือ่ สิน้ สุดภาคการศึกษาให้นำ
ผลการวิเคราะห์นั้นมาทำเป็นผลงานวิจัย ควรพัฒนาระบบ
การประกันคุณภาพภายในของคณะให้มีการประกันคุณภาพ
ภายในระดับภาควิชาเพิม่ ขึน้ ด้วย และควรให้ความรูค้ วามเข้าใจ
เกีย่ วกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาแก่คณาจารย์
และผูเ้ กีย่ วข้องโดยการใช้โครงการและแนวปฏิบตั ทิ ด่ี ี

⌫
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับการประเมิน
เมือ่ วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2553 มี รศ.ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาต
จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน คณะกรรมการประกอบด้วย
ผศ.กรองแก้ว หวังนิเวศน์กลุ นายเสฎฐวุฒิ ดวงจันทร์ นางสาว
สุกญ
ั ญา วงวาท และนางกุศลิน บัวแก้ว ทำหน้าทีก่ รรมการและ
เลขานุการ ผลการประเมินในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลีย่ ของ
คะแนนการประเมินเป็น 2.43 จุดเด่นของคณะ คือ หลักสูตร
ทันสมัยและตอบสนองความต้องการของตลาด บุคลากรมี
ศักยภาพและมีความผูกพันกับคณะ และการเป็นมหาวิทยาลัย
ในภูมภิ าคทำให้เป็นทีย่ อมรับของภูมภิ าค โดยมีขอ้ เสนอแนะเพือ่
การพัฒนา คือ ควรสร้างแผนและดำเนินงานบริการวิชาการเชิงรุก
เร่งทำหลักสูตรสหกิจศึกษาให้ครบทุกหลักสูตร สร้างเครือข่าย/
โครงการความร่วมมือทางวิชาการหรือกิจกรรมอื่นๆ อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการบริหารจัดการของคณะมากขึ้น ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนาตำแหน่งทางวิชาการ และจัดทำ
แผนกลยุทธ์และดำเนินการแสวงหารายได้เพือ่ พัฒนาคณะ

   ⌫     

 
 
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทยเยอรมัน ได้รับการประเมินเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2553 มี
รศ.ทพ.นพ.ดร.สิทธิชยั ทัดศรี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็น
ประธานคณะกรรมการประเมิน คณะกรรมการประกอบด้วย
ผศ.อัจฉรา สังข์สุวรรณ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ และนางสาว
ชุลวี รรณ โชติวงษ์ เป็นกรรมการและเลขานุการ ผลการประเมิน
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น
2.27 จุดเด่นคือ อาจารย์ทกุ คนมีวฒ
ุ ปิ ริญญาเอก และมีอาจารย์
และผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศมาร่วมจัดการเรียนการสอน
มี ค วามร่ ว มมื อ ทางวิ ช าการกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในเยอรมั น
ในการจัดการเรียนการสอน และมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์และนักวิจัยพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา
โดยมีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การพัฒนา คือ ควรมีมาตรการสนับสนุน
หรือกระตุ้นให้อาจารย์ทำผลงานทางวิชาการเพื่อขอตำแหน่ง
ทางวิชาการ ส่งเสริมให้มกี ารคิดค้นหรือประดิษฐ์ผลงานทีส่ ามารถ
นำไปจดสิทธิบตั รให้มากขึน้ ส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษานำ
ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ไปเผยแพร่
ในที่ประชุมวิชาการต่างๆ และควรวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน
เพือ่ ประเมินผลความคุม้ ค่าในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

⌦
สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา ได้รับการประเมินเมื่อวันที่ 19
กรกฎาคม 2553 โดยมี รศ.ธนรัตน์ แต้วฒ
ั นา จากมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน กรรมการ
ประกอบด้วย ผศ.นรินทร์ ศรีดอกไม้ นายสมเด็จ น้อยสวย และ
นางสาววั น เพ็ ญ ชู ช ื ่ น ทำหน้ า ที ่ ก รรมการและเลขานุ ก าร
ผลการประเมินในภาพรวมอยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลีย่ ของคะแนน
การประเมินเป็น 2.76 จุดเด่น คือ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และมี
ความสามารถนำการพัฒนาระบบงานในสำนักให้สู่วิสัยทัศน์ได้
บุคลากรมีศกั ยภาพและความพร้อมทีจ่ ะปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์
ในการทำงาน โดยมีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การพัฒนา คือ ควรติดตาม
SWOT อย่างน้อยปีละ 2 ครัง้ เพือ่ ปรับแผนกลยุทธ์ ปรับระบบและ
วัฒนธรรมการจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารทีต่ อ้ งออกจากแผนยุทธศาสตร์
ควรพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล
ISO 9001 พัฒนาองค์กรเข้าสู่ Total Quality Management การวัด
ประเมินผลบุคลากรเน้นการวัดผลสัมฤทธิโ์ ดยกำหนดสัดส่วนของ
Key Performance Index และ Competency ที่ชัดเจน และ
นำเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อผลักดันนโยบายสนับสนุนสำนัก
 ⌦    

พัฒนาเทคนิคศึกษาเป็นศูนย์ ICT ทีส่ มบูรณ์ เพือ่ ภารกิจบริการ
การเรียนการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ให้ทง้ั หน่วยงานภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย

⌫ 
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เศส ได้รบั การประเมิน
เมือ่ วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 มี ผศ.ดร.กนกวรรณ พุม่ พุทรา จาก
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ ร ี เป็ น ประธาน
คณะกรรมการประเมิน กรรมการประกอบด้วย นายวิรตั ิ อัศวนุวตั ร
นายณรงค์เดช พัฒนไพบูลย์ และนางวันทนีย์ จารเขียน ทำหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนการประเมินเป็น 2.50 จุดเด่น คือ มีบคุ ลากร
ทีม่ คี วามสามารถจากหลากหลายสาขามาร่วมปฏิบตั งิ าน ทำให้
มีความเข้มแข็งในการให้บริการวิชาการ มีการใช้ระบบบริหาร
คุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 มาใช้ในการบริหารจัดการ
ทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา คือ ควรพัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ให้
ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้ และนำผลการประเมินมาปรับปรุง
พัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง

 ⌫
สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมิน
เมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม 2553 มี ผศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นประธานคณะกรรมการ
ประเมิ น กรรมการประกอบด้ ว ย ดร.สมพั ต ร เบญจชั ย พร
ผศ.สรกานต์ ศรีตองอ่อน และนายนพดล จันทรลักษณ์ ทำหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
ดีมาก ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 2.53 จุดเด่น คือ
มีระบบบริหารจัดการที่เหมาะสม มีแผนยุทธศาสตร์ และแผน
ปฏิบตั กิ ารทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ผูบ้ ริหาร
มีภาวะผู้นำสามารถสร้างความร่วมมือและให้ทุกคนมีส่วนร่วม
ในการทำกิจกรรมต่างๆ มีทรัพยากรบุคคล เครือ่ งมือ และอุปกรณ์
ทีร่ องรับต่อการให้บริการต่างๆ อย่างเพียงพอ โดยมีขอ้ เสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา คือ ควรมีการถ่ายทอดยุทธศาสตร์ของสำนัก
ในด้านต่างๆ แก่บุคลากรให้มีความเข้าใจในทิศทางเดียวกัน
บริหารจัดการความรูท้ เ่ี กีย่ วกับการดำเนินงานของสำนักทีต่ อ้ งใช้
ความเชีย่ วชาญเฉพาะด้าน เพิม่ ความหลากหลายในงานบริการ
วิ ช าการสำหรั บ บุ ค คลภายนอกมหาวิ ท ยาลั ย และจั ด ทำ
มาตรฐานความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา
เพือ่ เป็นการรับรองในการรับสมัครงานของนักศึกษา
 ⌫  ⌫ ⌫ 

