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ตามทีม่ หาวิทยาลัยได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2555 ระดับส่วนงานไปในช่วงเดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา
QA NEWS ฉบับนีข้ อนำผลการประเมินคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิศวกรรมศาสตร์
สำนักวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสำนักหอสมุดกลางมานำเสนอ

⌫
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม รับการประเมิน
ระหว่างวันที่ 24 ถึง 25 กรกฎาคม 2556 โดยมี รศ.พีระวุฒิ
สุวรรณจันทร์ จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.ชนศักดิ์
บ่ายเที่ยง ผศ.คันธรส แสนวงศ์ อาจารย์สำรวย เกษตรสกุลชัย
ดร.สว่างทิตย์ ศรีกิจสุวรรณ โดยมีนางวันศิริ เจาตระกูล เป็น
กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนการประเมินเป็น 4.35 คณะกรรมการมีข้อคิดเห็น
ในว่าคณะมีความร่วมมือกันทั้งผู้บริหารและบุคลากรอย่างดียิ่ง
ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และนโยบายที่ชัดเจน มีความมุ่งมั่นที่จะ
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมาย มีสถานที่ พื้นที่และบรรยากาศ
ที่เหมาะสมกับการเป็นสถานศึกษา โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนาว่า คณะควรใช้กระบวนการ PDCA ในการขับเคลือ่ น
แผนการดำเนิ น งานของคณะ และดำเนิ น การให้ ค รบถ้ ว น
ตามแผนทีก่ ำหนด ควรทำความเข้าใจในการประเมินความสำเร็จ
ของแผนและโครงการซึง่ มีความแตกต่างกัน ควรให้ความสำคัญ
กับการบริหารเชิงกลยุทธ์เพื่อที่จะสามารถกำหนดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดและเป้าหมายที่เหมาะสมและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์
และควรนำระบบการดำเนินงานที่สามารถขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่เป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ได้อย่างครบถ้วน ส่งเสริมการสร้าง
เครือข่ายระหว่างนักวิจัยภายในคณะและต่างคณะเพื่อทำวิจัย
ร่วมกัน

⌫
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมินระหว่างวันที่ 25
ถึง 26 กรกฎาคม 2556 โดยมี รศ.ดร.บุญเจริญ ศิรเิ นาวกุล จาก
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล้ า ธนบุ ร ี เป็ น ประธาน
กรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.อมรรัตน์ มุขประเสริฐ ผศ.เพลินพิศ

ป่านแก้ว ผศ.สุรโิ ยทัย สุปญ
ั ญาพงศ์ อาจารย์สมชัย เชียงพงศ์พนั ธุ์
และนางสาวอรสา ศิริราช ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ
ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลีย่ คะแนนการประเมินเป็น
4.69 คณะกรรมการมีข้อคิดเห็นว่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีความพร้อมด้านบุคลากร และสิง่ อำนวยความสะดวกในการจัด
การเรียนการสอนและการวิจัยที่ดี มีการจัดการเรียนการสอน
ระดับบัณฑิตศึกษาและนานาชาติ ซึง่ ช่วยส่งเสริมการทำงานด้าน
วิชาการ และการวิจยั ในระดับนานาชาติ โดยมีขอ้ เสนอแนะเพือ่
การพัฒ นาว่า คณะควรส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของนักศึกษา และคณาจารย์ในระดับนานาชาติ
ให้มากขึน้ ปรับสัดส่วนนักศึกษาปริญญาเอกต่ออาจารย์ทป่ี รึกษา
ให้เหมาะสมเพื่อการพัฒนาคุณภาพการวิจัย และควรสร้าง
เส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการของคณาจารย์ให้ชัดเจน
โดยมีระบบช่วยเหลือ หรือระบบพี่เลี้ยงในการที่จะพัฒนาเข้าสู่
ตำแหน่งทางวิชาการ และกำหนดระยะเวลาหรือข้อสัญญา
รายบุคคลกับอาจารย์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ และควร
จัดกลุ่มวิจัยเพื่อให้คณาจารย์ร่วมทำวิจัยในเชิงลึก และส่งเสริม
ให้มกี ารตีพมิ พ์ในระดับนานาชาติมากขึน้


คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับการประเมินระหว่างวันที่ 30 ถึง 31
กรกฎาคม 2556 มี ผศ.ดร.สมชัย หิรญ
ั วโรดม จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย
ผศ.ดร.ปกขวัญ หุตางกูร รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส ดร.ชลิตา
สุวรรณ อาจารย์สกุ ญ
ั ญา วงวาท และนายภาศกร พันธุร์ อด เป็น
กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย
คะแนนการประเมินเป็น 4.18 คณะกรรมการมีข้อคิดเห็นว่า
ผู้บริหารคณะมีวิสัยทัศน์และมุ่งมั่นในการจัดทำแผนกลยุทธ์
และดำเนินการให้เป็นไปตามพันธกิจ ดัชนีคุณภาพอาจารย์

   ⌫     

ในด้านคุณวุฒิและตำแหน่งทางวิชาการอยู่ในระดับสูง โดยมี
อาจารย์ทม่ี คี ณ
ุ วุฒริ ะดับปริญญาเอกจำนวนมาก มีการสนับสนุน
ให้บุคลากรทำวิจัยอย่างต่อเนื่อง และมีผลงานวิจัยที่สามารถ
นำไปใช้ประโยชน์ได้จำนวนมาก โดยคณะกรรมการประเมินมี
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาว่า คณะควรให้อาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบ
หลักสูตรมีความรูเ้ กีย่ วกับวิธกี าร และขัน้ ตอนในการควบคุมกำกับ
ให้ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินตามตัวบ่งชี้ที่กำหนดในแต่ละปี
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ควรกำหนด
ระบบและกลไกการบริหารจัดการในมิติต่างๆ ให้มีขั้นตอน
รายละเอียดการปฏิบตั งิ านทีช่ ดั เจน รวมถึงต้องมีการตรวจสอบ
ประเมินผล และพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม ควรมีระบบสารสนเทศ
เพื่อรวมรวมและใช้ประโยชน์ข้อมูลตั้งแต่ระดับภาควิชา และ
สามารถสะท้อนการดำเนินงานได้ในระดับคณะ และควรปรับปรุง
ทัศนียภาพ ทั้งความสวยงามของอาคารและสภาพแวดล้อม
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ และ
การจัดแสดงผลงานต่างๆ ให้เป็นปัจจุบนั

  ⌫
สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับการประเมิน
เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 มี รศ.ดร.อัญชลี สงวนพงษ์ จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกรรมการ
กรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว ดร.ศักดิช์ าย
ตั้งวรรณวิทย์ และนางสาววรรณศิริ มิถอย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลีย่ ของคะแนน
การประเมินเป็น 4.64 คณะกรรมการมีขอ้ คิดเห็นว่า คณะผูบ้ ริหาร
ของสำนักฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานตามภารกิจของ
องค์กร มีระบบสารสนเทศที่ดี ให้ความสำคัญต่อการสนับสนุน
พันธกิจการวิจัยโดยการจัดตั้งศูนย์วิจัยเฉพาะทางที่สะท้อน
อัตลักษณ์การวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยมีข้อเสนอแนะว่า
สำนักควรใช้กระบวนการ PDCA ดำเนินการให้แผนปฏิบัติงาน
มีความต่อเนือ่ ง ควรจัดทำแผนพัฒนาทักษะและกำหนด Career
Path ของบุคลากรตามตำแหน่งงาน ควรทบทวนแผนกลยุทธ์
ในการบริหารงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยเพือ่ ให้เกิดความคล่องตัว
ในการกำหนดแผนปฏิ บ ั ต ิ ง านที ่ ท ั น ต่ อ การเปลี ่ ย นแปลง
ทำแผนพัฒนาศักยภาพงานวิจัยเพื่อเชื่อมโยงกับนโยบายหรือ
โครงการที่สำคัญที่ตอบสนองความต้องการของชาติ เพิ่มพื้นที่
ในการให้บริการด้านการวิจยั ทีต่ อ้ งการใช้เครือ่ งมือ เครือ่ งจักรกล
เฉพาะทาง และมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในระยะยาวว่า
สำนักฯ ควรกำหนดกลยุทธ์และให้ความสำคัญในการเชื่อมโยง
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แผนพัฒนาศักยภาพการวิจัยบนพื้นฐานอัตลักษณ์ขององค์กร
กับนโยบายหรือโครงการที่สำคัญที่ตอบสนองความต้องการ
ของชาติ


สำนักหอสมุดกลาง รับการประเมินเมือ่ วันที่ 29 กรกฎาคม
2556 โดยมี ดร.นันทน์ ถาวรังกูร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธานกรรมการ กรรมการประกอบ
ด้วย ผศ.สมบุญ ตันสกุล อาจารย์วจิ ติ รา สานพนา และนางสาว
วันเพ็ญ ชูชื่น เป็นกรรมการและเลขานุการ ผลการประเมิน
อยู ่ ใ นระดั บ ดี ค่ า เฉลี ่ ย ของคะแนนการประเมิ น เป็ น 4.47
คณะกรรมการมีข้อคิดเห็นว่า ผู้บริหารของสำนักหอสมุดกลาง
ให้ความสำคัญกับระบบการประกันคุณภาพ และมีนโยบาย
ที่ชัดเจนในการให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระบบ
การประกันคุณภาพอย่างทัว่ ถึง ซึง่ จะนำไปสูอ่ งค์กรทีใ่ ห้บคุ ลากร
ทุ ก คนเรี ย นรู ้ แ ละพั ฒ นาตนเองอย่ า งต่ อ เนื ่ อ งในที ่ ส ุ ด โดย
มีข้อเสนอแนะว่า
1. ควรมีการประเมินเพื่อทราบถึงผลของการให้ความรู้
เรือ่ ง แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบตั กิ าร และลำดับขัน้ ของการบริหาร
ระดับหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อความเข้าใจตรงกันและแปลง
แผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบตั กิ ารได้อย่างสอดคล้องทัว่ ทัง้ หน่วยงาน
2. สร้างระบบการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
เป็นระยะ เพือ่ การพัฒนาและปรับปรุงงาน
3. ศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ และเจตนา
ของเกณฑ์เพื่อการพัฒนา และใช้ประโยชน์จากกลไกประกัน
คุณภาพได้อย่างเต็มที่ และเพือ่ นำเสนอหลักฐานการดำเนินงาน
ทีส่ ามารถติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการตามตัวบ่งชี้ และ
เกณฑ์ได้ถกู ต้องและรวดเร็ว
4. ควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อนำมาใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ในระยะยาว คณะกรรมการประเมินมีข้อเสนอแนะว่า
สำนักหอสมุดกลางควรมีนโยบายการบริหารจัดการเพือ่ วิเคราะห์
สังเคราะห์ และคัดสรรกลุม่ ความเชีย่ วชาญ เพือ่ ช่วยให้อาจารย์
นั ก วิ จ ั ย และนั ก ศึ ก ษา สามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ทางวิ ช าการ
ตามวัตถุประสงค์หนึง่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสนับสนุน
การสร้างศักยภาพเพือ่ ต่อยอดองค์ความรูข้ องมหาวิทยาลัย และ
เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติในอนาคตได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้
อาจใช้กลไกการวิจัยในการดำเนินงาน
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