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QANEWS ฉบับนี้ นำสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2553 ของส่วนงานต่างๆ มานำเสนอต่อ ดังนี้


สำนักหอสมุดกลาง รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2554 โดยมี ผศ.ดร.นรงค์ ฉิมพาลี จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานคณะกรรมการ กรรมการ
ประกอบด้วย ผศ.สมบุญ ตันสกุล อาจารย์สกุ ญ
ั ญา วงวาท และ
นางสาวชุลีวรรณ โชติวงษ์ ทำหน้าที่กรรรมการและเลขานุการ
ผลการประเมินในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชีข้ อง สกอ. อยูใ่ นระดับ
ดี ม าก ค่ า เฉลี ่ ย ของคะแนนการประเมิ น เป็ น 4.63 ถ้ า รวม
ตัวบ่งชีเ้ พิม่ ของมหาวิทยาลัย และตัวบ่งชีข้ องสำนักหอสมุดกลาง
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนการประเมินเป็น 4.44 โดยคณะกรรมการมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมว่า สำนักหอสมุดกลาง
ควรจั ด ทำแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรที ่ ช ั ด เจน โดยมี ก ารสำรวจ
ความต้องการและประเมินผลในแต่ละโครงการ ควรมีขั้นตอน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ควรนำผลการประเมินมาปรับปรุง
ด้านการบริหารงานและด้านสารสนเทศให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
การกำหนดตั ว บ่ ง ชี ้ ค วรให้ ส ามารถสะท้ อ นอั ต ลั ก ษณ์ และ
เอกลักษณ์ของสำนักหอสมุดกลางได้ และในระยะยาว ควร
ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น
เพื่อร่วมกันดำเนินงานให้ครอบคลุมและบรรลุตามพันธกิจของ
หน่วยงานและมหาวิทยาลัย
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สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เสศ ได้รบั การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2554 โดยมี
รศ.ดร.วิชัย แหวนเพชร จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เป็น
ประธานคณะกรรมการประเมิน รศ.วัฒนา ปิน่ เสม เป็นกรรมการ
และนางวันทนีย์ จารเขียน ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
ผลการประเมินในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชีข้ อง สกอ. อยูใ่ นระดับดี
มีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนการประเมินเป็น 3.85 ถ้ารวมตัวบ่งชีเ้ พิม่ ของ
มหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.06 โดย

คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมว่า
ในระยะเร่งด่วน ควรจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี
รวมทั้งวิเคราะห์หาอัตลักษณ์และค่านิยมร่วมของสถาบันฯ
ควรมีการสังเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพ และนำมาจัดทำ
แผนปรับปรุงพัฒนา และควรทบทวนตัวบ่งชีก้ ารประเมินคุณภาพ
ภายใน เช่น องค์ประกอบที่ 5 เป็นต้น

  ⌫
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 โดยมี
รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน กรรมการประกอบ
ด้วย ผศ.ดร.ณมน จีรงั สุวรรณ นายปรีชา ทองดิษฐ์ และนางสาว
วันเพ็ญ ชูชน่ื ทำหน้าทีก่ รรมการและเลขานุการ ผลการประเมิน
ในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชีข้ อง สกอ. อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลีย่ ของ
คะแนนการประเมินเป็น 4.25 ถ้ารวมตัวบ่งชีเ้ พิม่ ของมหาวิทยาลัย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.27 โดยคณะกรรมการ
มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมว่า สำนักฯควรจัดทำ
แนวทางการประเมินผลสำเร็จของศูนย์วิจัยเฉพาะทางต่างๆ
ซึ ่ ง เป็ น ผู ้ ร ั บ บริ ก ารและผู ้ ร ั บ การสนั บ สนุ น และส่ ง เสริ ม จาก
สำนักฯ สร้างระบบการประเมิน เช่น การประเมินการดำเนินงาน
การประเมินผู้รับบริการ และการประเมินการบริหารจัดการ
เป็นต้น ตลอดจนการนำผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนางาน
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สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม ได้รบั การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน เมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2554 โดยมี
ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน กรรมการประกอบ
ด้วย รศ.ดร.อมรรัตน์ มุขประเสริฐ นายสยาม แกนขุนทด และ
นางสาวลักขณา ฮัน้ ประเสริฐ ทำหน้าทีก่ รรมการและเลขานุการ
ผลการประเมินในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชีข้ อง สกอ. อยูใ่ นระดับดี
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มีคา่ เฉลีย่ ของคะแนนการประเมินเป็น 4.00 ถ้ารวมตัวบ่งชีเ้ พิม่ ของ
มหาวิทยาลัย และสำนักฯ ค่าเฉลีย่ ของคะแนนการประเมินเป็น
3.93 คณะกรรมการมีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การพัฒนาในภาพรวมว่า
สำนักฯ ควรมีการประเมินผลความสำเร็จของแผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร และนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือ
การบริหารงานเพือ่ พัฒนาบุคลากร ควรส่งเสริมให้บคุ ลากรของ
หน่วยงานทำงานวิจยั ร่วมกับอาจารย์หรือผูเ้ ชีย่ วชาญในโครงการ
ต่างๆ ควรหาวิธีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ที่เป็น
แนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง สร้างระบบและ
พัฒนาให้บุคลากรทุกคนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือ
ในการทำประกันคุณภาพให้มากขึ้น ในระยะยาว สำนักฯ ควร
จัดหาเครือ่ งมือ เครือ่ งทดสอบ อุปกรณ์ตา่ งๆ ทีจ่ ำเป็นให้ทนั สมัย
มากขึน้ พัฒนาระบบ One-stop service เพือ่ อำนวยความสะดวก
แก่ผู้รับบริการ และสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรเพื่อ
เป็นขวัญและกำลังใจ

⌫
สำนักงานอธิการบดี รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน เมือ่ วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 มี รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
จากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน
กรรมการประกอบด้วย รศ.วิมล เหมือนคิด รศ.สุมาลี อุณหวณิชย์
ผศ.นงเยาว์ ชูสุข และนางสาวชนิกา ชื่นแสงจันทร์ ทำหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชีข้ อง สกอ.
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.88
ถ้ารวมตัวบ่งชี้เพิ่มของมหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้ของสำนักงาน
อธิการบดี ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.79 คณะ
กรรมการมี ข ้ อ เสนอแนะเพื ่ อ การพั ฒ นาในภาพรวมว่ า
สำนักงานอธิการบดีควรจัดทำแผนปฏิบตั กิ ารประจำปีให้ครบทุก
พันธกิจของส่วนงาน โดยเฉพาะแผนด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ควรมีการประเมินตนเองด้านการบริหารงานของ
ส่วนงาน และนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม ควรพัฒนางานวิจัยด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสำนักงานอธิการบดี ในระยะยาว ควรมีการปรับปรุง
แผนการพัฒนาบุคลากรในทุกระดับ รวมถึงรูปแบบการประเมิน
ผลงานของบุคลากร เพือ่ ส่งเสริมให้บคุ ลากรสามารถปฏิบตั งิ าน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการบริหารงานของ
มหาวิ ท ยาลั ย ในกำกั บ ควรเร่ ง พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล ทุ ก ระบบ
ที่มีการใช้งานจริงของแต่ละหน่วยงานให้เป็นฐานข้อมูลกลาง
เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี ตลอดจน
หน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยซึ่งเป็นผู้รับบริการสามารถ
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สืบค้น/เพิม่ เติมข้อมูลทีเ่ ป็นปัจจุบนั ได้ และควรกำหนดแนวทาง
การพัฒนาระบบการให้บริการแก่ผู้รับบริการทั้งที่เป็นบุคลากร
ภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึงการให้บริการแก่นกั ศึกษา
ให้มีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถรองรับการขยายตัวของ
องค์กรได้

⌫
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2554 มี ผศ.ดร.ปานเพชร
ชินินทร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็น
ประธานคณะกรรมการประเมิน คณะกรรมการประกอบด้วย
ผศ.คันธรส แสนวงศ์ ดร.สมพัตร์ เบ็ญจชัยพร นายรุสลี่ สุทธวีรกูล
และนางสาวพรวิไล สุขมาก ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชีข้ อง สกอ. อยูใ่ นระดับดี มีคา่ เฉลีย่
ของคะแนนการประเมินเป็น 3.83 ถ้ารวมตัวบ่งชีเ้ พิม่ ของ สมศ.
ตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย และตัวบ่งชี้ของคณะ ค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการประเมินเป็น 3.94 คณะกรรมการมีขอ้ เสนอแนะเพือ่
การพัฒนาในภาพรวมว่า คณะควรจัดทำแผนพัฒนาคณาจารย์
ทัง้ ด้านวุฒกิ ารศึกษา และตำแหน่งทางวิชาการ ควรจัดทำระบบ
ฐานข้อมูลศิษย์เก่าซึ่งประกอบด้วยข้อมูลสำคัญในการติดต่อ
และใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมในเชิงรุก กำหนดผู้รับผิดชอบในการคัดสรรงานวิจัย
ส่งเสริมการทำวิจัยและผลงานทางวิชาการที่สามารถนำไปจด
สิทธิบัตรได้ จัดทำแผนกลยุทธ์การให้บริการวิชาการแก่สังคม
ทั้งการบริการแบบให้เปล่า หรือแบบรับเป็นที่ปรึกษาแก่องค์กร
ภาครัฐและเอกชน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัย
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม บัณฑิตวิทยาลัย และผลการประเมิน
ระดับมหาวิทยาลัย จะนำเสนอในฉบับต่อไป

 
คณะผู้ประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
หรือ สมศ. ได้เข้าตรวจเยี่ยมและประเมินคุณภาพภายนอก
รอบสามของคณะต่างๆ และมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว
ระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึง 15 กันยายน 2554 คณะผูป้ ระเมิน
จะแจ้งผลการตรวจเยีย่ มให้มหาวิทยาลัยทราบในโอกาสต่อไป
ส่วนการตัดสินผลการประเมิน และการรับรองคุณภาพเป็น
หน้าทีข่ อง สมศ. ทีจ่ ะดำเนินการ
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