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QA NEWS ฉบับนี้ ขอนำสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2554 ของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์

นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักพัฒนา
เทคนิคศึกษา และสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม มาเสนอ ดังนี้

   

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทยเยอรมัน รับการประเมินระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2555 โดยมี
รศ.ดร.อธิคม ฤกษบุตร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน กรรมการประกอบด้วย
รศ.ดร.อมรรัตน์ มุขประเสริฐ รศ.วิมล เหมือนคิด นางวรรณลักษณ์
เหล่ า ทวี ท รั พ ย์ ผศ.ดร.กฤดาภั ท ร สี ห ารี และนางนั น ทนา
เฉลยจรรยา ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมิน
ในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ อยู่ในระดับดี
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.16 เมื่อรวมตัวบ่งชี้ของ
สมศ. และตัวบ่งชีข้ องมหาวิทยาลัย ผลการประเมินในภาพรวม
อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.14 และ
คณะกรรมการมี ข ้ อ เสนอแนะในภาพรวมว่ า ควรส่ ง เสริ ม
การประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ
ส่งเสริมและสร้างกลไกในการบริหารจัดการให้บุคลากรเข้าใจ
ปรั ช ญาในหลั ก การทำงานตามวงจร PDCA สร้ า งความรู ้
ความเข้าใจให้บุคลากรเห็นความสำคัญของระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา ควรวิเคราะห์จดั ทำแผนพัฒนาบุคลากร และ
ดำเนินการ ติดตามและประเมินผล ควรส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนให้ทำ
ผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้น
อย่างต่อเนือ่ ง และการดำเนินกิจกรรม/งาน/โครงการตามแผนงาน
ควรมีการวิเคราะห์ ประเมินผล และรายงานสรุปให้ครบถ้วน
อันจะนำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาแผนงานกระบวนการต่างๆ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมชัดเจนและสามารถตรวจสอบได้
และมีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การพัฒนาในระยะยาวว่า ควรจัดทำแผน
พัฒนาบุคลากรในระยะยาว ควรเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ

บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสริ นิ ธร ไทย-เยอรมัน
ให้เป็นทีป่ ระจักษ์ รักษาอัตลักษณ์และเพิม่ ระดับความมีชอ่ื เสียง
ของหน่วยงานในการผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มุ่งเน้น
การผลิตวิศวกรและนักวิจยั ทีม่ ศี กั ยภาพการวิจยั
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วิทยาลัยเทคโนโลยีอตุ สาหกรรม ได้รบั การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2555 โดยมี
ผศ.อับดุล บินระหิม จากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็น
ประธานคณะกรรมการประเมิน คณะกรรมการประกอบด้วย
รศ.นิพนั ธ์ ศิรศิ กั ดิ์ นายชูชพี เขียวอุบล ผศ.นงเยาว์ ชูสขุ ดร.ทิพยา
จินตโกวิท และนางทิพวรรณ เชียงพงศ์พนั ธุ์ ทำหน้าทีก่ รรรมการ
และเลขานุการ ผลการประเมินในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ของ
สกอ. อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.35
ถ้ารวมตัวบ่งชี้ของ สมศ. ตัวบ่งชี้เพิ่มของมหาวิทยาลัย และ
ตัวบ่งชี้เพิ่มของวิทยาลัย ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น
4.13 คณะกรรมการมีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การพัฒนาในภาพรวมว่า
วิทยาลัยควรพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการจัดทำบทความ
จากงานวิทยานิพนธ์ตีพิมพ์เผยแพร่ และนำไปใช้ประโยชน์จริง
ควรวางแผนการพั ฒ นาศั ก ยภาพในการวิ จ ั ย ของบุ ค ลากร
สายวิชาการอย่างเป็นระบบ และควรมีการให้บริการทางวิชาการ
ที่เป็นที่พึ่งของสังคมในลักษณะห่วงโซ่คุณภาพที่มีการประเมิน
ประโยชน์และผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการทีม่ กี ารพัฒนา
ความรู้ และถ่ายทอดสูบ่ คุ ลากรภายใน และเผยแพร่สสู่ าธารณชน
และมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในระยะยาวว่า ควรจัดทำ
แผนระยะ 5 ปี โดยกำหนดให้สอดคล้องตามพันธกิจและตัวชีว้ ดั
หรือตัวบ่งชีข้ อง สกอ. และ สมศ. และจัดทำแผนยุทธศาสตร์และ
แผนกลยุทธ์ทส่ี นับสนุนการคงอัตลักษณ์ของวิทยาลัยไว้
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สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 โดยมี
รศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า ธนบุ ร ี เป็ น ประธานคณะกรรมการประเมิ น
กรรมการประกอบด้วย นายเสฎฐวุฒิ ดวงจันทร์ นางสาววิจติ รา
สานพภา และนางวันทนีย์ จารเขียน ทำหน้าที่กรรมการและ
เลขานุการ ผลการประเมินในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ.
อยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.75
ถ้ารวมตัวบ่งชีเ้ พิม่ ของมหาวิทยาลัย และตัวบ่งชีเ้ พิม่ ของส่วนงาน
ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.73 โดยคณะกรรมการ
มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาว่า ควรมีการกำหนดทิศทาง
ในการดำเนินงานของส่วนงานเพื่อจัดทำแผนกลยุทธ์ และ
ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของส่วนงานทุกปีเพื่อการวางแผน
ในระยะยาว และควรพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ำเสมอเพือ่ ให้ทนั กับ
เทคโนโลยีใหม่ๆ

สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม ได้รบั การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน วันที่ 30 กรกฎาคม 2555 โดยมี
รศ.ธนรัตน์ แต้วัฒนา จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็น
ประธานคณะกรรมการประเมิน คณะกรรมการประกอบด้วย
นายปรีชา ทองดิษฐ์ ผศ.ดร.เสาวณิต สุขภารังษี และนางกนกภัทร
คูพิพัฒน์ไพศาล เป๊นกรรมการและเลขานุการ ผลการประเมิน
ในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชีข้ อง สกอ. อยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลีย่
คะแนนการประเมินเป็น 4.63 เมือ่ รวมตัวบ่งชีข้ องมหาวิทยาลัย
และตัวบ่งชีเ้ พิม่ ของส่วนงาน ค่าเฉลีย่ ของคะแนนการประเมินเป็น
4.45 คณะกรรมการมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวม
ดังนี้
1. ผู้บริหารอาจต้องขยายการเชื่อมโยงกับภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมในการเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการบริการ
วิชาการ และนำเสนอผลการวิจยั สูก่ ารบริการเชิงพาณิชย์ เพือ่ เพิม่
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศตามวิสัยทัศน์ของ
สำนัก
2. จากการทีส่ ำนักได้ดำเนินการบริหารคุณภาพ ISO 9001/
2008 สำนักสามารถนำการประกันคุณภาพภายในตามแนวทาง
ของ สกอ. รวมในขอบเขตของ Procedure เรือ่ ง การตรวจติดตาม
คุณภาพภายใน ซึง่ จะทำให้การทำงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในในปีต่อไปของการทำงานในทุกองค์ประกอบไม่หลุด
จากการทำงานประจำ และทำให้การจัดระบบเอกสาร รวมถึง
การบริหารตามวงจร PDCA เป็นไปด้วยดี และยังทำให้การทำงาน
ประกันคุณภาพเป็นการฝังใน (Embed) ในงานประจำอย่าง
แท้จริง
3. ในระยะยาว เนื่องจากปีที่ผ่านมาผลการดำเนินงาน
ตามภารกิจค่อนข้างสูง แต่เป็นการทำงานจากศักยภาพของ
ผูบ้ ริหารและบุคลากรในองค์กรทีท่ ำให้ได้เต็มกำลังความสามารถ
ซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการขยายงานในอนาคต ฉะนั้น สำนัก
ต้องวางแผนในการสร้างเครือข่ายภายในที่เข้มแข็งเพื่อรวบรวม
ทรัพยากรบุคคลและครุภัณฑ์ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยเป็น
ระบบฐานข้อมูล เพือ่ รองรับการขยายงานได้อย่างทันท่วงที
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สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา รับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2555 โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ
สนธิสมบัติ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็น
ประธานคณะกรรมการประเมิน กรรมการประเมินประกอบด้วย
รศ.วัฒนา ปิน่ เสม นายสมชัย เชียงพงศ์พนั ธ์ และนางสาววรรณศิริ
มิ ถ อย ทำหน้ า ที ่ ก รรมการและเลขานุ ก าร ผลการประเมิ น
ในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชีข้ อง สกอ. อยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลีย่
คะแนนการประเมินเป็น 4.75 ถ้ารวมตัวบ่งชีเ้ พิม่ ของมหาวิทยาลัย
และตัวบ่งชีเ้ พิม่ ของส่วนงาน ค่าเฉลีย่ ของคะแนนการประเมินเป็น
4.65 โดยคณะกรรมการมีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การพัฒนาในภาพรวม
ว่า ควรเร่งรัดการเก็บข้อมูลในระบบสารสนเทศให้เต็มรูปแบบ
เพื่อใช้ในการบริหารจัดการต่อไป ควรจัดทำแผนการปรับปรุง
พัฒนาจากผลการประเมินคุณภาพภายใน และนำเสนอทีป่ ระชุม
เพื่อขอความเห็นชอบ และมอบหมายผู้รับผิดชอบดำเนินการ
โดยกำหนดระยะเวลาเป็นระยะ โดยผูร้ บั ผิดชอบจะต้องนำเสนอ
ที่ประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงพัฒนาให้เกิด
กระบวนการ PDCA อย่างต่อเนือ่ ง และในระยะยาว ควรพิจารณา
ช่องทางการเพิ่มรายได้จากการทำสื่อการสอน หรือผลิตภัณฑ์
การศึกษาทีส่ ามารถขายให้กบั สถาบันการศึกษาในประเทศต่างๆ
ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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