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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2552 มี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานคณะกรรมการ กรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา ดร.สิทธิพร
ประวัตริ งุ่ เรือง จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์ ผศ.อัจฉรา สังข์สวุ รรณ ผศ.คันธรส แสนวงศ์ โดยมีนายเทวินทร์
จันทรศักดิ์ นายปิยะชาติ โชคพิพฒ
ั น์ นางสาวอรทัย แสงธำรง นางสาวอรสา ศิรริ าช และนายภาศกร พันธุร์ อด ทำหน้าทีฝ่ า่ ยเลขานุการ
คณะกรรมการได้เข้าตรวจเยีย่ มและประเมินมหาวิทยาลัยเมือ่ วันที่ 26 สิงหาคม วันที่ 1 และวันที่ 7 กันยายน 2553 และได้นำเสนอ
ผลการประเมินต่อผูบ้ ริหารมหาวิทยาลัยเมือ่ วันที่ 23 กันยายน 2553 ผลการประเมินตามตัวบ่งชีค้ ณ
ุ ภาพของสำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา รวมตัวบ่งชีข้ ององค์ประกอบสถานศึกษา 3 ดี (3D) และตัวบ่งชีเ้ พิม่ เติมของมหาวิทยาลัย อยูใ่ นระดับดีมาก (คะแนนเฉลีย่
เป็น 2.71 จากคะแนนเต็ม 3) โดยผลการประเมินในแต่ละองค์ประกอบเป็นดังนี้
องค์ประกอบ

คะแนน

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผน
การดำเนินงาน
2. การเรียนการสอน
3. กิจกรรมการพัฒนานิสติ นักศึกษา
4. การวิจยั
5. การบริการวิชาการแก่สงั คม
6. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
10. สถานศึกษา 3 ดี (3D)

3.00
2.43
3.00
2.83
3.00
3.00
2.58
3.00
3.00
3.00

รวม

2.71

โดยคณะกรรมการมีความเห็นว่ามหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง
จุดทีค่ วรพัฒนา และข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา ดังนี้
จุดแข็ง
1. ผู้บริหารระดับสูงมีความเข้มแข็ง มีภาวะการเป็นผู้นำ
เอาใจใส่ดา้ นการประกันคุณภาพ และพัฒนางานอย่างเป็นระบบ
2. บุ ค ลากรส่ ว นใหญ่ ม ี ค วามเข้ า ใจด้ า นการพั ฒ นา
คุณภาพ และดำเนินการอย่างจริงจัง ทำให้ผลการดำเนินการ
ในภาพรวมพัฒนาขึ้นกว่าเดิม
3. มีความร่วมมือด้านการวิจยั และบริการวิชาการแก่สงั คม
กับอุตสาหกรรม และหน่วยงานภายนอกเป็นจำนวนมาก และ
เป็นเครือข่ายทีช่ ดั เจน

4. มีหอ้ งปฏิบตั กิ าร เครือ่ งมืออุปกรณ์ทท่ี นั สมัย และเพียงพอ
ต่อการจัดการเรียนการสอนและงานวิจยั
5. การดำเนินการด้านนักศึกษามีความเข้มแข็งทั้งด้าน
วิชาการและด้านกิจกรรม ทำให้นักศึกษาได้รับรางวัลหลาย
กิจกรรม และบางกิจกรรม เช่น การแข่งขันหุ่นยนต์ในเวทีโลก
นักศึกษาสามารถชนะเลิศถึง 4 สมัย แสดงว่ามหาวิทยาลัยได้
ดำเนินการได้อย่างยัง่ ยืน
จุดทีค่ วรพัฒนา
1. การจั ด ทำแผนกลยุ ท ธ์ ย ั ง ขาดการมี ส ่ ว นร่ ว มของ
ทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้มีส่วนได้เสีย และการนำสู่การปฏิบัติ
ตลอดจนตัวบ่งชีย้ งั ไม่ชดั เจน
2. แผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็นรูปธรรม
และนำสูก่ ารตัดสินใจของผูบ้ ริหารไม่ได้
3. ยังขาดการบูรณาการกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านการเรียน
การสอน งานวิจยั งานบริการทางวิชาการแก่สงั คม และงานด้าน
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ
4. การดำเนินงานประกันคุณภาพ คะแนนอยู่ในเกณฑ์สูง
แต่ยงั ไม่ได้เข้าสูก่ ารปฏิบตั งิ านประจำ และเห็นผลสัมฤทธิท์ เ่ี ป็น
รูปธรรม
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
1. ควรจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่
การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยอย่างเป็นรูปธรรม และมีทิศทาง
การพัฒนาทีช่ ดั เจน
2. ควรสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมที่ผลักดันมหาวิทยาลัย
ให้เข้มแข็ง เพือ่ พัฒนาให้เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับทีม่ ศี กั ยภาพ
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3. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยควรตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งกำกับดูแลติดตาม
ผลการดำเนินการ เพือ่ ทำให้แผนเกิดประสิทธิภาพ
4. ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนางานวิจยั ให้เข้มแข็ง ทัง้
ด้านการนำเสนอในเวทีระดับชาติและนานาชาติ และตอบสนอง
ความต้องการของประเทศ หรืออุตสาหกรรม เพื่อมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างแท้จริง
5. ควรให้ความสำคัญ และสนับสนุนส่งเสริมให้มกี ารจัดทำ
การจัดการความรู้ และบริหารความเสีย่ งให้เป็นรูปธรรมนำไปสู่
การปฏิบตั ิ และมีผลลัพธ์และก่อให้เกิดประโยชน์อย่างชัดเจน
6. ควรกำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
เริม่ ต้นจากแผนกลยุทธ์ และนำสูท่ กุ กิจกรรมทีด่ ำเนินการ รวมทัง้
ติดตาม กำกับดูแล นำสูก่ ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง

 
 

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ รับการประเมินเมือ่ วันที่ 22 - 23
กรกฎาคม 2553 โดยมี ผศ.ดร.จรุงแสง ลักษณบุญส่ง จาก
มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน
กรรมการประกอบด้วย รศ.ดร.สิทธิโชค สุนทรโอภาส นางเพลินพิศ
ป่านแก้ว นางสาวนงเยาว์ ชูสขุ และนางสาวอรสา ศิรริ าช เป็น
กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินในภาพรวมอยูใ่ นระดับดี
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนการประเมินเป็น 2.44 จุดเด่น คือ มีบคุ ลากร
หลากหลายสาขา และมีความรูค้ วามสามารถและประสบการณ์
เป็ น ที ่ ย อมรั บ ของหน่ ว ยงานภายนอก คณะให้ ก ารส่ ง เสริ ม
สนับสนุนการจัดกิจกรรม และสิง่ อำนวยความสะดวกแก่นกั ศึกษา
นักศึกษามีส่วนร่วมในการเสนอแนะและแสดงความคิดเห็น
ในกิจกรรมต่างๆ มีผลงานวิจยั จำนวนมากและสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้ และมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา
ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และจัดเก็บข้อมูล หรือเอกสาร
หลั ก ฐานในรู ป ไฟล์ อ ิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ โดยมี ข ้ อ เสนอแนะเพื ่ อ
การพัฒนา คือ ควรหาแนวทางส่งเสริมให้ผลงานวิจัยหรือสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ให้ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา และ
นำไปใช้ประโยชน์ได้ในเชิงพาณิชย์ สนับสนุนส่งเสริมและเพิ่ม
ศักยภาพของอาจารย์ให้สามารถเข้าถึงและได้รบั ทุนวิจยั จากแหล่งทุน
ภายนอกให้มากขึ้น และทบทวนแผนการดำเนินงานและนำ
ผลประเมินมาปรับปรุงแผนและกำหนดแนวทางการพัฒนาคณะ
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สำนักงานอธิการบดี ได้รบั การประเมินเมือ่ วันที่ 23 กรกฎาคม
2553 มี รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธ์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา เป็น
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ประธานคณะกรรมการประเมิน กรรมการประกอบด้วย รศ.สุมาลี
อุณหวณิชย์ นายมณฑล แสงประไพทิพย์ ดร.สักรินทร์ อยูผ่ อ่ ง
โดยมีนางจิตติมา สุวรัตน์ และนางสาวชนิกา ชื่นแสงจันทร์
ทำหน้าที่กรรมการและเลขานุการ ผลการประเมินในภาพรวม
อยูใ่ นระดับดีมาก จุดเด่นคือบุคลากรมีจติ บริการ มีการดำเนินงาน
ด้านการบริหารความเสีย่ ง และการประกันคุณภาพอย่างต่อเนือ่ ง
หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดีมีการดำเนินงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและมีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ทำให้ทราบประสิทธิผลของการดำเนินงาน โดยมีข้อเสนอแนะ
เพื่อการพัฒนา คือ ควรพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของสำนักงาน
อธิการบดีทม่ี ตี วั ชีว้ ดั ให้ชดั เจน สะท้อนอัตลักษณ์ของหน่วยงาน
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานและ
ศักยภาพของผู้บริหารที่ใช้ร่วมกัน และควรนำตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน


สำนักหอสมุดกลาง รับการประเมินเมือ่ วันที่ 6 สิงหาคม 2553
โดยมี ดร.มลิวัลย์ ประดิษฐ์ธีระ จากมหาวิทยาลัยรังสิต เป็น
ประธานคณะกรรมการประเมิน คณะกรรมการประกอบด้วย
ผศ.ดร.ธิดาเดียว มยุรสี วรรค์ ดร.ชลิตา สุวรรณ และนางสาวชนิกา
ชืน่ แสงจันทร์ ทำหน้าทีก่ รรมการและเลขานุการ ผลการประเมิน
ในภาพรวมอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น
2.45 จุดเด่น คือ สำนักหอสมุดกลางเป็นหน่วยงานทีท่ ำหน้าทีเ่ ป็น
ศูนย์กลางการเรียนรูข้ องมหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง ไม่วา่ จะเป็น
ทำเลที่ตั้ง บรรยากาศภายในสำนักหอสมุดกลาง บุคลากร
ทรัพยากรสารนิเทศ และสิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถให้
บริการได้อย่างเพียงพอและตรงกับความต้องการ มีระบบและ
กลไกในการดำเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่ดี บุคลากร
มีส่วนร่วมในการบริหารและร่วมแสดงความคิดเห็น โดยมี
ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา คือ แผนยุทธศาสตร์ของสำนัก
หอสมุดกลางควรมีการกำหนดกลยุทธ์และเป้าหมายเพื่อมุ่ง
สนับสนุนมหาวิทยาลัยไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ควรใช้
การสื่อสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เชิงรุก ตลอดจนจัดกิจกรรม
ต่างๆ ทีจ่ ะเข้าถึงตัวผูใ้ ช้ ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างเป็น
รูปธรรมให้มากขึน้ เพือ่ ร่วมกันดำเนินงานให้ครอบคลุมและบรรลุ
ตามพันธกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย
ควรพิจารณาและวางแผนอย่างเป็นรูปธรรมถึงการเพิม่ งบประมาณ
รวมถึงการสนับสนุนแหล่งเงินทุนและทรัพยากรจากภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนให้สำนักหอสมุดกลางเป็นแหล่ง
เรียนรูช้ น้ั นำระดับชาติในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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