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QANEWS ฉบับนี้ นำสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์

คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม และสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มานำเสนอ ดังนี้


คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2554 โดยมี รศ.ดร.อธิคม
ฤกษบุตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร เป็นประธาน
คณะกรรมการ กรรมการประกอบด้วย ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์
รศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์ นายชูชีพ เขียวอุบล และนางกุศลิน
บัวแก้ว ทำหน้าที่กรรรมการและเลขานุการ ผลการประเมิน
ในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชีข้ อง สกอ. อยูใ่ นระดับดี ค่าเฉลีย่ ของ
คะแนนการประเมินเป็น 3.87 ถ้ารวมตัวบ่งชีข้ อง สมศ. ตัวบ่งชีเ้ พิม่
ของมหาวิทยาลัย และตัวบ่งชีเ้ พิม่ ของคณะ ค่าเฉลีย่ ของคะแนน
การประเมินเป็น 3.84 โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาในภาพรวมว่า คณะควรมีการประเมินประสิทธิภาพ
และประสิ ท ธิ ผ ลของทรั พ ยากรบุ ค คล ครุ ภ ั ณ ฑ์ ห้ อ งเรี ย น
ห้องปฏิบตั กิ าร รวมถึงพืน้ ทีใ่ ช้สอยของคณะ เพือ่ นำผลมาปรับปรุง
พัฒนาในการบริหารจัดการอย่างต่อเนื่อง ควรกำหนดนโยบาย
ทีช่ ดั เจนในการนำ e-Learning มาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน
อย่างจริงจัง วางแผนและจัดสรรพื้นที่ให้เพียงพอ โดยเฉพาะ
พืน้ ทีใ่ นการทำงานวิจยั ในระยะยาวควรจัดทำแผนงบประมาณ
ในการจัดหาและบำรุงรักษาเครื่องมือปฏิบัติการ/วิจัยในด้าน
การจัดการเรียนการสอน และการวิจัยของทุกสาขาวิชา และ
ควรวางแผนกลยุทธ์เพื่อปรับตัวไปสู่การเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจเสรีอาเซียน
ในปี พ.ศ. 2558

 
คณะศิ ล ปศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ ได้ ร ั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาภายในระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2554 โดยมี
ผศ.ดร.นุชลี อุปภัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน กรรมการประกอบด้วย
ผศ.ดร.สาลินี อาจารีย์ ผศ.ดร.รสมันต์ จงเจริญ นายมีชยั ลัดดี

และนางทิ พ วรรณ เชี ย งพงศ์ พ ั น ธุ ์ ทำหน้ า ที ่ ก รรมการและ
เลขานุการ ผลการประเมินในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนการประเมินเป็น 3.99 ถ้ารวม
ตัวบ่งชีข้ อง สมศ. และตัวบ่งชีเ้ พิม่ ของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลีย่ ของ
คะแนนการประเมินเป็น 3.86 โดยคณะกรรมการมีขอ้ เสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาในภาพรวมว่า คณะควรวางระบบและกลไก
ของแต่ละพันธกิจให้ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
และเพื่อให้ง่ายต่อการกำกับติดตาม รวมทั้งการปรับปรุงแก้ไข
ในส่วนงานหรือขั้นตอนที่มีปัญหา ควรเข้มงวดกับการกำกับ
ติดตามโครงการให้เกิดผลในอันทีจ่ ะบรรลุหรือสนับสนุนเป้าหมาย
กลยุทธ์ อัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย ควรมีการประชุม
สรุปและประเมินผลการทำงานเพือ่ ให้เป็นข้อมูลในการปรับปรุง
และพัฒนางานอย่างจริงจัง ควรหากลยุทธ์/มาตรการที่จะช่วย
ลดภาระงานสอนของอาจารย์อย่างเป็นรูปธรรม ควรให้บคุ ลากร
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการตั้งแต่การกำหนดยุทธศาสตร์
และการจัดสรรงบประมาณ การบริหารด้านวิชาการ และอื่นๆ
ให้มากขึ้น ในระยะยาวควรกำหนดแผนกลยุทธ์ในการทำงาน
เชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและระดับสากล
ตลอดจนจัดทำแผนกลยุทธ์ดา้ นบริการวิชาการเชิงรุกเพือ่ ผลักดัน
ให้เกิดการหารายได้เข้าคณะให้มากขึ้น และควรสร้างเครือข่าย
ระหว่ า งคณะและศิ ษ ย์ เ ก่ า เพื ่ อ ให้ ศ ิ ษ ย์ เ ก่ า ได้ ม ี ส ่ ว นร่ ว ม
ในการพัฒนาคณะ

  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมได้รับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2554 โดยมี
ผศ.ดร.สมชัย หิรญ
ั วโรดม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน กรรมการประกอบ
ด้วย รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว
นางวรรณลักษณ์ เหล่าทวีทรัพย์ และนางจิตติมา สุวรัตน์
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ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินในภาพรวม
เฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. อยู่ในระดับดี มีค่าเฉลี่ยของคะแนน
การประเมินเป็น 3.86 ถ้ารวมตัวบ่งชีข้ อง สมศ. และตัวบ่งชีเ้ พิม่
ของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 3.94
โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมว่า
คณะควรวางยุทธศาสตร์ในการเพิ่มจำนวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาโทแผน ก หรือลดจำนวนนักศึกษาในหลักสูตรแผน ข ลง
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด และหามาตรการส่งเสริมให้
นักศึกษาเผยแพร่งานวิจัยด้วยการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ตามเกณฑ์ที่กำหนด ควรประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของ
การให้บริการทางวิชาการต่อสังคม ว่าสอดคล้องกับความต้องการ
ของผูร้ บั บริการอย่างไร เพิม่ การวางแผน ขัน้ ตอนและหลักเกณฑ์
ตลอดจนกำหนดผู้รับผิดชอบในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์
และสังเคราะห์ความรู้จากผลงานวิจัยซึ่งเป็นที่สนใจของบุคคล
ทัว่ ไป ควรให้ความสำคัญในการดำเนินงานการประกันคุณภาพ
การศึกษาอย่างจริงจัง รวมถึงการให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร
และผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทัง้ หมดเข้ามามีสว่ นร่วมในการดำเนินงาน
ทุกกระบวนการของการประกันคุณภาพการศึกษา ในระยะยาว
ควรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ
ในหน่วยงานสนับสนุนวิชาการและขยายผลสู่ภาควิชา และ
สนับสนุนให้มีงานวิจัยเกี่ยวกับนวัตกรรมทางการสอนวิชา
ทางด้านเทคโนโลยีหรือเทคนิคเชิงช่างให้กบั นักศึกษา
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คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมได้รบั การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2554
มี รศ.ดร.เสน่ห์ เอกะวิภาต จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน
กรรมการประกอบด้วย ผศ.อัจฉรา สังข์สุวรรณ นายสำรวย
เกษตรสกุลชัย นายพิพัฒน์ จิตรอารีย์รักษ์ และนางสาวอรสา
ศิ ร ิ ร าช ทำหน้ า ที ่ ก รรมการและเลขานุ ก าร ผลการประเมิ น
ในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชีข้ อง สกอ. อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลีย่ ของ
คะแนนการประเมินเป็น 4.07 ถ้ารวมตัวบ่งชีข้ อง สมศ. และตัวบ่งชี้
เพิม่ ของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลีย่ ของคะแนนการประเมินเป็น 4.15
โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมว่า
คณะควรเพิ ่ ม ประเด็ น ความรู ้ เ รื ่ อ งการพั ฒ นาบุ ค ลากรเพื ่ อ
การเป็นผู้บริหารในอนาคตในการจัดการองค์ความรู้ของคณะ
เพิม่ สถานทีใ่ นการสันทนาการและการออกกำลังกาย เพิม่ คุณวุฒิ
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และตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ให้สงู ขึน้ เพิม่ มาตรการ
ในการกระตุ้นให้มีการทำวิจัยร่วม เพิ่มแรงจูงใจในการเผยแพร่
ผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติหรือนานาชาติอย่างต่อเนื่อง และ
ในระยะยาวควรเพิม่ หลักสูตรหรือสาขาวิชาในวิทยาเขตปราจีนบุรี
เพือ่ รองรับนักศึกษาให้มากขึน้ เนือ่ งจากมีสง่ิ อำนวยความสะดวก
และพืน้ ทีพ่ ร้อม
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สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในเมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 มี รศ.ธนรัตน์ แต้วฒ
ั นา จาก
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานคณะกรรมการ
ประเมิน กรรมการประกอบด้วย ผศ.ดร.วรรณวิทย์ แต้มทอง
ผศ.ดร.ธิดาเดียว มยุรสี วรรค์ และนางสมพิศ อยูส่ ขุ สวัสดิ์ ทำหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชีข้ อง สกอ.
อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนการประเมินเป็น 4.38 ถ้ารวม
ตัวบ่งชีเ้ พิม่ ของมหาวิทยาลัย และตัวบ่งชีข้ องสำนัก ค่าเฉลีย่ ของ
คะแนนการประเมินเป็น 4.38 คณะกรรมการมีขอ้ เสนอแนะเพือ่
การพัฒนาในภาพรวมว่า การปรับแผนยุทธศาสตร์ในการทบทวน
ครัง้ ต่อไปให้นำเอากลยุทธ์ทไ่ี ด้จาก Swot Matrix เข้ามาเชือ่ มโยง
เป็ น ส่ ว นหนึ ่ ง ของแผนโดยการจั ด กลุ ่ ม ให้ อ ยู ่ ใ นส่ ว นของ
เป้าประสงค์ทเ่ี น้นการพัฒนางานประจำ แผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ให้ทำการ Swot เฉพาะส่วนสถานะการเงินของสำนัก และกำหนด
เป็นกลยุทธ์ในการได้มาของเงินและใช้ไปของเงิน จากนั้นปรับ
แผนยุทธศาสตร์เพิม่ ในส่วนของเป้าประสงค์ “การบริหารจัดการ
เงินงบประมาณและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ” และกำหนด
ตัวชี้วัดความสำเร็จโดยเฉพาะเรื่องการได้มาของเงินที่ชัดเจน
ในด้าน Product ต่างๆ ของสำนัก และถ่ายทอดสูห่ น่วยงานย่อย
และบุคคล สำหรับการพัฒนาในระยะยาว ควรพัฒนาองค์กรไปสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้ เนื่องจากได้วางรากฐานของการจัดการ
ความรู ้ ท ี ่ ช ั ด เจน การพั ฒ นาการวั ด ประเมิ น บุ ค ลากรที ่ เ น้ น
การวัดผลสัมฤทธิ์ด้วยรูปแบบของ KPI และ Competency
สำนักยังควรคงการพัฒนาและธำรงไว้ซึ่งการบริหารงานตาม
คุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 และควรจัดทำแผนพัฒนา
ศูนย์ ICT เพือ่ การศึกษาอย่างต่อเนือ่ ง
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของส่วนงานอื่นๆ
รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย จะ
นำเสนอในฉบับต่อไป
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