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ตามทีม่ หาวิทยาลัยได้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2555 ระดับส่วนงานไปในช่วงเดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา
QA NEWS ฉบับนี้ขอนำผลการประเมินคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สำนักคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เศสมานำเสนอ


คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รับการประเมินระหว่าง
วันที่ 25 ถึง 26 กรกฎาคม 2556 โดยมี อาจารย์สมาน สรรพศรี
จากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธาน กรรมการประกอบด้วย
รศ.วิมล เหมือนคิด ผศ.ดร.สาลินี อาจารีย์ อาจารย์ชชู พี เขียวอุบล
ผศ.ดร.สยาม แกมขุนทด โดยมีอาจารย์กฤตยา ทองผาสุข เป็น
กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย
ของคะแนนการประเมินเป็น 4.19 คณะกรรมการมีข้อคิดเห็น
ว่า คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบมีปรัชญา ปณิธาน
กระบวนการ และบุคลากรทีม่ คี วามเชีย่ วชาญ ความคิดสร้างสรรค์
ในการสร้างนวัตกรรมสอดคล้องกับเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
คณะมีศกั ยภาพในการจัดการเรียนการสอนทีเ่ น้นการปฏิบตั จิ ริง
ผู้เรียนสามารถประกอบอาชีพได้ และมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ และความเชีย่ วชาญในการให้บริการทางวิชาการ
แก่สังคม และคณะมีโครงการที่สามารถให้บริการทางวิชาการ
แก่ชุมชน/หน่วยงานภายนอก สามารถต่อยอดผลิตภัณฑ์ และ
สร้างความเข้มแข็งให้กบั ชุมชนได้เป็นอย่างดี
โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาว่า คณะควรวางแผน
อัตรากำลังบุคลากรให้สอดคล้องกับจำนวนการรับนักศึกษา
กำหนดนโยบายการพัฒนาหลักสูตร และการบริการทางวิชาการ
ให้สอดคล้องกับการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ควร
กำหนดนโยบายด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ให้ครอบคลุม
ตามตัวบ่งชีก้ ารประกันคุณภาพ และในระยะยาว คณะควรเปิด
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพือ่ ให้สอดคล้องกับการเป็นมหาวิทยาลัย
ในกลุม่ ค1 ซึง่ เน้นระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนาทักษะทางภาษา
ให้แก่บุคลากรของคณะเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
หาความร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอกเพือ่ จัดโครงการ
พัฒนาคุณค่าเพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ หรือโครงการวิจยั ต่อยอดอืน่ ๆ
ในอุตสาหกรรมสิ่งทอในลักษณะห่วงโซ่คุณค่า โดยยึดต้นแบบ
จากผลงานลายผ้าต่างๆ ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรอย่างต่อเนื่อง

และควรหาแนวทางเสริมหรือกลไกทีผ่ ลักดันให้คณะมีบรรยากาศ
ของการเป็นสังคมของนักวิจยั หรือสังคมของนักประดิษฐ์


คณะอุตสาหกรรมเกษตร รับการประเมินระหว่างวันที่ 24 ถึง
25 กรกฎาคม 2556 โดยคณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ จาก
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษาตามแนวปฏิบตั ทิ อ่ี อกตามกฎกระทรวง ว่าด้วย
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553
มี รศ.ดร.สิรี ชัยเสรี จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน
กรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.สุรชัย มัจฉาชีพ จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ และ ผศ.สุวรรณี สิมะกรพินธ์ จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี และมีบคุ ลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรทำหน้าทีฝ่ า่ ยเลขานุการ ได้แก่ อาจารย์สกุ ญ
ั ญา วงวาท
นางอุไรวรรณ เสนชู และนางสาวธีราพร บุญเรือง ผลการประเมิน
อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.26 โดย
คณะกรรมการมี ข ้ อ คิ ด เห็ น ว่ า คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร
มีการทำงานอย่างเป็นระบบ มีความพร้อมด้านวิชาการและ
อุปกรณ์การสอน มีการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริม
ทักษะตรงตามอัตลักษณ์ของคณะ คณาจารย์มีความตั้งใจ
ในการทำงานทัง้ งานสอนและงานอืน่ ๆ และมีองค์ความรูท้ ต่ี รงกับ
ความต้องการของชุมชน
โดยมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาว่า คณะควรวิเคราะห์
ผลการปฏิบตั งิ าน และกำหนดแผนการดำเนินงานเชิงรุก ควรมี
แผนพัฒนาอัตรากำลังด้านบุคลากรให้มีจำนวนและคุณวุฒิ
สอดคล้องกับภารกิจ มีแผนการพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นรูปธรรม
ในทุกด้าน พัฒนาระบบสารสนเทศเพือ่ ลดภาระงาน และแสวงหา
แนวทางการเพิม่ งบประมาณสนับสนุนการวิจยั และการเพิม่ รายได้
และมีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การพัฒนาระยะยาวว่า คณะควรพัฒนา
โครงการวิจยั เพือ่ ขอรับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก สร้าง
ระบบการผลิตผลงานทางวิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ
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สร้ า งเครื อ ข่ า ยกั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนและภาคอุ ต สาหกรรม
ที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่ตั้งของคณะ และควร
มีการวางแผนการดำเนินงานการจัดลำดับความสำคัญ และ
เป้าหมายทีช่ ดั เจนในกรอบระยะเวลา 5-10 ปี
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สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมิน
เมือ่ วันที่ 18 กรกฎาคม 2556 โดยมี รศ.ดร.บุญเจริญ ศิรเิ นาวกุล
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธาน
กรรมการ กรรมการประกอบด้วย ผศ.สิทธิพร เกิดสำอางค์
อาจารย์สมภพ ทองปลิว และนางกนกภัทร คูพพิ ฒ
ั น์ไพศาล เป็น
กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก
ค่า เฉลี่ย ของคะแนนการประเมินเป็น 4.82 คณะกรรมการ
มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาว่า สำนักฯ ควรมีระบบการนำ
ผลประเมินไปปรับปรุงแผนอย่างเป็นระบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การนำผลสรุปของการดำเนินงานไปปรับปรุงการจัดทำแผนงาน
ในปี ต ่ อ ไป ควรมี แ นวทางในการให้ บ ุ ค คลภายนอกเข้ า มา
มีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย เช่น นักศึกษา และผูเ้ ข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น ควรนำ
ผลการดำเนินงานจากวิทยาเขตอื่นมาร่วมใช้ในการประเมิน
คุณภาพ ควรหาแนวทาง และวิธีการในการดำเนินการรวมรวม
ข้อมูลด้านระบบสารสนเทศที่กระจายอยู่ตามคณะ ให้เป็น
ศูนย์ขอ้ มูลกลางของมหาวิทยาลัย เพือ่ จะได้ควบคุมและติดตาม
ได้อย่างเป็นระบบ
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สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส รับการประเมิน
เมือ่ วันที่ 26 กรกฎาคม 2556 โดยมี รศ.ดร.กนกวรรณ พุม่ พุทรา
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นประธาน
กรรมการประกอบด้วย ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ อาจารย์ปรีชา
ทองดิษฐ์ และนางสาวชนิกา ชื่นแสงจันทร์ เป็นกรรมการและ
เลขานุการ ผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยของคะแนน
การประเมินเป็น 4.25 จุดเด่นของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยี
ไทย-ฝรั่งเศส คือ มีการนำระบบบริหารงานคุณภาพสากล ISO
9001:2008 มาใช้ในการบริหารงาน และการควบคุมคุณภาพทัง้
องค์กร ทำให้สามารถตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
เพือ่ การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม คณะกรรมการมีขอ้ เสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาว่า สถาบันฯ ควรเพิ่มงบประมาณเพื่อสนับสนุน
การพัฒนาบุคลากร เช่น สนับสนุนบุคลากรไปฝึกอบรมเพิม่ พูน
ทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของแต่ละคน และ
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ควรมีการกำหนดอัตราค่าบริการสำหรับงานบริการหน่วยงาน
ภายในด้วย เพื่อแสดงถึงผลการดำเนินงานจากกการให้บริการ
แม้ว่าในทางปฏิบัติอาจไม่มีการเรียกเก็บค่าบริการจริงก็ตาม
และในระยะยาว เนื่องจากสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยฝรังเศสเป็นหน่วยงานให้บริการทางวิชาการด้านเทคโนโลยี อีกทัง้
มี บ ุ ค ลากรที ่ ม ี ท ั ก ษะ และมี ค วามเชี ่ ย วชาญเฉพาะด้ า นอยู ่
จำนวนมาก จึงมีโอกาสในการพัฒนาองค์กรให้เป็นสถาบัน
ทีใ่ ห้บริการวิชาการและการวิจยั ได้จงึ ควรมีนโยบายในการส่งเสริม
และสนับสนุนให้บคุ ลากรในแต่ละสายงานได้รบั การพัฒนา และ
มีความก้าวหน้าในอาชีพอย่างยัง่ ยืน เพือ่ เป็นการสร้างแรงจูงใจ
เป็นขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรในการร่วมกันพัฒนาหน่วยงาน
ให้มชี อ่ื เสียงต่อไป
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ตามที่สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ
การศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. กำหนดจัดการประชุม
วิชาการ “การประกันคุณภาพการศึกษา” ประจำปี พ.ศ.2556
ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2556 ณ ศูนย์นทิ รรศการและ
การประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเพื่อพัฒนาคุณถาพการศึกษา
2) รายงานคุณภาพการจัดการศึกษาจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอก และรายงานผลการดำเนินงานของ สมศ. ในรอบ 13
ปี ต่อสาธารณชน และ 3) เพื่อให้ทราบแนวทางการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ บัดนี้ สมศ. ได้เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วม
การประชุมโดยการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ สมศ.
www.onsqa.or.th หรือ http://www.onesqa.or.th/rregister/th/
home/index.php โดยจะปิดรับลงทะเบียนออนไลน์ในวันที่ 31
ตุลาคม 2556 เวลา 16.00 น. หรือมีจำนวนผูล้ งทะเบียนล่วงหน้า
ครบเต็ ม ความจุ ข องห้ อ งประชุ ม การประชุ ม ครั ้ ง นี ้ ไ ม่ เ สี ย
ค่าลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุม ผู้สนใจเข้าร่วมประชุม
ลงทะเบียนล่วงหน้าได้ทางเว็บไซต์ดังกล่าว แต่ถ้าต้องการ
เข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ International Conferemce on
QA Culture : Cooperation or Competition (ICQA2013) ซึง่ จัด
ในเวลาและสถานที่เดียวกัน จะต้องเสียค่าลงทะเบียนเข้าร่วม
ประชุม ผูส้ นใจการประชุมวิชาการ ICQA2013 ดูรายละเอียดได้ท่ี
เว็บไซต์ http://www.icqa2013.com/
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