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QA NEWS ฉบับนี้นําสรุปผลการประเมินคุณภาพภายในสวนงานสนับสนุนวิชาการ รอบปการศึกษา 2558 มานําเสนอตอจาก
ฉบับที่แลว ไดแก สรุปผลการประเมินของสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสไทย-เยอรมัน สํานักหอสมุดกลาง สํานัก
พัฒนาเทคนิคศึกษา สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส และสํานักวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี

สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส
ไทย-เยอรมัน
ส ถา บั นสห กิ จ ศึ กษ า แล ะพั ฒ นา สื่ อ อิ เ ล็ กทรอนิ ก ส
ไทย-เยอรมัน รับการประเมินเมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 โดยมี
ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี เปนประธานกรรมการ อาจารยพรวิไล สุขมาก เปน
กรรมการ และนางกุศลิน บัวแกว เปนกรรมการและเลขานุการ
ผลการประเมินองคประกอบพันธกิจหลักมีคะแนนเฉลีย่ เปน 4.71
องคประกอบการบริหารจัดการมีคะแนนเฉลี่ยเปน 4.75 อยูใน
ระดับดีมากทั้งสององคประกอบ และคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้
เปน 4.74 อยูในระดับดีมาก กรรมการประเมินมีขอ เสนอแนะ ดังนี้
1. การประเมินความพึงพอใจของผูรับบริการควรวิเคราะห
เปรียบเทียบผลการประเมินในแตละหัวขอยอ ยดวยเพื่อนํามา
ปรับปรุงผลการดําเนินงาน
2. ควรจัด ทําแผนปฏิบัติการประจําปใหคาเปาหมายของ
ตั ว ชี้ วั ด โครงการสอดคล อ งกั บ แผนกลยุท ธ การพั ฒ นา และ
รายงานผลการดําเนินงานที่แสดงใหเห็นการบรรลุคาเปาหมาย
ของตัวชี้วัด
3. ในระยะยาว สถาบันฯ ควรนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาชวยในการบริหารจัดการและจัดเก็บขอมูลตามแผนกลยุทธ
ของสถาบัน และควรจัดทําแผนพัฒนาสถาบันฯ เชิงรุกเพือ่ ใหบรรลุ
ตามวิสยั ทัศนของสถาบันฯ โดยมหาวิทยาลัยควรใหการสนับสนุน
ดานอัตรากําลัง เพือ่ ใหสถาบันฯ พัฒนาเปนหนวยงานทีใ่ หบริการ
ดานสหกิจศึกษา และการพัฒนาสือ่ อิเล็กทรอนิกสทเี่ ปนทีย่ อมรับ
ของหนวนงานที่จัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่ เศส รับการประเมินเมือ่
วันที่ 28 กันยายน 2559 โดยมี ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนประธานกรรมการ
ผศ.สิทธิพร เกิดสําอางค เปนกรรมการ และนางวันทนีย จารเขียน
เปนกรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินองคประกอบพันธกิจ
หลักมีคะแนนเฉลี่ยเปน 4.50 องคประกอบการบริหารจัดการมี
คะแนนเฉลี่ยเปน 4.50 อยูในระดับดีทั้งสององคประกอบ และ
คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้เปน 4.50 อยูในระดับดีเชนเดียวกัน
กรรมการมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีกลยุทธหรือกลไกในการสงเสริมสนับสนุนการนํา
ผลงานวิจัยไปใชประโยชน มีการกํากับ ติดตามความกาวหนา
ในงานวิจัยที่เปนเปาหมายจะนํ าไปใชประโยชนแกชุมชน หรือ
งานวิ จั ย ที่ส ามารถพั ฒ นาไปสู เชิง พาณิช ย ไ ดใ หเ ป นรู ป ธรรม
ที่ชัดเจนมากขึ้น
2. ควรสํารวจความตองการบริการวิชาการของชุมชนหรือ
หนวยงานภายนอกตามพั นธกิ จของสถาบันฯ มีระบบติดตาม
ประเมินความสําเร็จของการจัดบริการตามแผนและเปาหมาย
และนําผลการประเมินรายงานใหผเู กีย่ วของนําไปปรับปรุงพัฒนา
แผนการบริการวิชาการอยางตอเนื่อง

สํานักหอสมุดกลาง
สํานักหอสมุดกลาง รับการประเมินเมื่อวันที่ 27 กันยายน
2559 โดยมี ผศ.ดร.สมชัย หิรญ
ั วโรดม จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ธัญบุรี เปนประธานกรรมการประเมิน ผศ.ดร.สมภพ ทองปลิว
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เปนกรรมการ และนางสาวอรสา ศิริราช เปนกรรมการและ
เลขานุการ ผลการประเมินองคประกอบพันธกิจหลักมีคะแนน
เฉลี่ยเปน 4.38 อยูในระดับดี องคประกอบการบริหารจัดการ
มีคะแนนเฉลี่ยเปน 4.75 อยูในระดับดีมาก และคะแนนเฉลี่ย
ทุกตัวบงชี้เปน 4.57 อยูในระดับดีมาก กรรมการมีขอเสนอแนะ
ดังนี้
1. ควรมีการปรับปรุ งพัฒนาการใหบ ริการ และประเมิน
คุณภาพของการใหบริ การทุกดานตามแผนที่กําหนด โดยนํา
ผลการประเมินความพึงพอใจไปวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนเสนอ
ผูเกี่ยวของทราบ และนําไปวิเคราะหสาเหตุ ปญหาอุปสรรคเพื่อ
จัดทําแผนปรับปรุงการใหบริการ
2. ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานตามแผนกลยุทธ โดย
การเปรียบเทียบผลของตัวบงชี้การดําเนินงานตามแผนกลยุทธ
กับคาเปาหมายที่กําหนด
3. ในระยะยาว สํ า นั ก หอสมุ ด กลางควรพั ฒ นาระบบ
การจั ด เก็ บ สืบ ค น และยื ม -คื น ที่ ทั น ต อ ความกา วหน า ของ
เทคโนโลยี ส ารสนเทศ มี รู ป แบบการให บ ริ การที่ ต อบสนอง
ความตองการของผูรับบริการที่หลากหลาย เชน การพัฒนา
Application บนมือถือเพื่อใชในการใหบริการ เปนตน

สํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สํานักวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รับการประเมินเมื่อ
วันที่ 30 กันยายน 2559 โดยมี ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล จาก
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี พ ระจอมเกล า ธนบุ รี เป น ประธาน
กรรมการ รศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร เปนกรรมการ และนางวันศิริ
เจาตระกู ล เป น กรรมการและเลขานุ ก าร ผลการประเมิ น
องคประกอบพันธกิจหลักมีคะแนนเฉลี่ย เปน 4.75 องคประกอบ
การบริหารจัดการมีคะแนนเฉลี่ยเปน 4.75 อยูในระดับดีมาก
ทั้งสององคประกอบ และคะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้เปน 4.75
อยูในระดับดีมาก กรรมการมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ควรใช ป ระโยชน จ ากกระบวนการพั ฒ นาแผนงาน
ดวยการกําหนดเปาหมายที่ทาทายขึ้น และกํากับใหเปนไปตาม
เปาหมาย โดยการสรางกลไกที่สามารถติดตามการพัฒนาของ
กลุมเปาหมายในทุกกลุมเชิงลึก
2. สรางกลไกในการสงเสริมใหบุคลากรใสใจในการพัฒนา
สมรรถนะใหไดตามกรอบระยะเวลาของแตละบุคคลตามสายงาน
และสงเสริมใหบุคลากรไดรับการบรรจุ รวมถึงการตั้งเปาหมาย
เพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ

สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา
สํา นั กพัฒ นาเทคนิ คศึ กษา รั บ การประเมิ นเมื่อ วั น ที่ 28
กันยายน 2559 โดยมี ผศ.ดร.อภิชาติ สนธิสมบัติ จากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลธั ญบุรี เป นประธานกรรมการประเมิน

รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส เปนกรรมการ และนางบุญเรือน
เจนธั ญกรณ เปน กรรมการและเลขานุ การ ผลการประเมิน
องคประกอบพันธกิจหลักมีคะแนนเฉลี่ยเปน 4.50 อยูในระดับดี
องคป ระกอบการบริหารจัดการมีคะแนนเฉลีย่ เปน 4.75 อยูใ นระดับ
ดีมาก และคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบงชี้เปน 4.66 อยูในระดับดีมาก
กรรมการมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ควรหามาตรการเพิ่ มจํานวนผลงานวิ จัยของบุค ลากร
ใหมากขึน้ เชน สํารวจความตองการวิจยั ของบุคลากร หรือปญหา
อุปสรรคในการพัฒนางานวิจัย การสรางทีมงานวิจัย หรือสราง
กลไกเพื่อกระตุนใหบุคลากรสรางผลงานวิจัยใหชัดเจน เปนตน
2. ควรกําหนดประเด็นการจัดการความเสีย่ งที่สอดคลองกับ
พันธกิจหลักของสํานักฯ
3. ควรปรั บ ปรุ ง และกํ า หนดประเด็ น การจั ด การความรู
ใหครอบคลุมพันธกิจของหนวงาน และกระตุน ใหบคุ ลากรสามารถ
นําไปใชจริง รวมทั้งรวบรวม OPL ซึ่งมีอยูจํานวนมากมาจัดเปน
หมวดหมู ประเมินและคัดเลือก OPL ที่จะชวยพัฒนากระบวนการ
ทํางานของบุคลากร

สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่ อุตสาหกรรม รับการประเมินเมื่อ
วันที่ 29 กันยายน 2559 โดยมี ผศ.ดร.สมชัย หิรัญวโรดม จาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนประธานกรรมการ
รศ.คันธรส แสนวงศ เปนกรรมการ และนางสาววันเพ็ญ ชูชื่น
เปนกรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินองคประกอบพันธกิจ
หลักมีคะแนนเฉลีย่ เปน 4.33 อยูใ นระดับดี องคประกอบการบริหาร
จัดการมีคะแนนเฉลีย่ เปน 4.75 อยูใ นระดับดีมาก และคะแนนเฉลีย่
ทุกตัวบงชี้เปน 4.64 อยูในระดับดีมาก กรรมการมีขอเสนอแนะ
ดังนี้
1. ควรมีการสํารวจความตอ งการรับ บริ การทางวิช าการ
ในลักษณะเชิงรุกไปยังหนวยงานภายนอกทีเ่ คยมารับบริการ หรือ
หนวยงานอื่นที่มีโอกาสหรือศักยภาพในการใชบริการ นําขอมูล
มาเปนสวนหนึ่งของการจั ดทําแผนการใหบริการทางวิ ชาการ
ใหสอดคลอ งกั บความตอ งการตามจุด เนนและศัก ยภาพของ
สํานักฯ
2. ควรมีการประเมินผลความสําเร็จของแผนบริหารและแผน
พัฒนาบุคลากร
3. ควรใหบุคลากรทุกคนจัดทําแผนพัฒนารายบุคคลเพื่อให
บุคลากรมีความกาวหนาทางวิชาชีพและวิชาการ
4. ในระยะยาว สํานักฯ ควรมีระบบและกลไกในการเตรียม
ความพรอม หรือรองรับการบริการวิชาการในดานการพัฒนา
เทคโนโลยี และสมรรถนะกํ า ลั ง คนเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการแขงขันอุตสาหกรรม 4.0 อยางสามารถพึ่งพาตนเองได



