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QA NEWS ฉบับนี้ ขอนำสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รอบปีการศึกษา 2554 ที่เหลืออีก 2 ส่วนงาน คือ

สำนักงานอธิการบดี และสำนักหอสมุดกลาง มาเสนอ ดังนี้
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สำนักงานอธิการบดี รับการประเมินเมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม
2555 โดยมี รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยบูรพา
เป็นประธานคณะกรรมการประเมิน กรรมการประกอบด้วย
รศ.ชวนีย์ พงศาพิชณ์ ผศ.ดร.ศจีมาจ ณ วิเชียร และนางสาวชนิกา
ชืน่ แสงจันทร์ ทำหน้าทีก่ รรมการและเลขานุการ ผลการประเมิน
ในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ อยูใ่ นระดับดีมาก ค่าเฉลีย่ ของคะแนน
การประเมินเป็น 4.88 เมื่อรวมตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัย และ
ตัวบ่งชีข้ องสำนักงานอธิการบดี ค่าเฉลีย่ ของคะแนนการประเมิน
เป็น 4.81 โดยคณะกรรมการมีข้อเสนอแนะในภาพรวมว่า
ควรพั ฒ นาระบบสารสนเทศของส่ ว นงานให้ ค รอบคุ ล ม
ทุกพันธกิจ พัฒนางานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ของสำนักงานอธิการบดี และควรกำหนดแนวทางการพัฒนา
ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยบุคลากรทุกคน
มีโอกาสได้รบั การพัฒนาตามศักยภาพของตน และมีขอ้ เสนอแนะ
เพื่อการพัฒนาในระยะยาวว่า ควรเร่งดำเนินการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบสารสนเทศส่วนกลางเพื่อการบริหารจัดการของ
สำนักงานอธิการบดี รวมถึงการปรับปรุงระบบทีม่ กี ารใช้งานจริง
ของแต่ ล ะหน่ ว ยงานให้ ม ี ค วามทั น สมั ย สามารถใช้ ง าน
ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และตอบสนองต่อความต้องการของ
ผู้ใช้งานอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่หน่วยงานภายในสำนักงานอธิการบดี
ได้พัฒนาขึ้นใหม่ให้บุคลากรทั่วไปได้รับทราบ เพื่อให้สามารถ
เข้าถึงและใช้งานให้เกิดประโยชน์สงู สุด

สำนักหอสมุดกลาง รับการประเมินเมือ่ วันที่ 31 กรกฎาคม
2555 โดยมี ดร.นันท์ ถาวรังกูร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า ธนบุ ร ี เป็ น ประธานคณะกรรมการประเมิ น
กรรมการประกอบด้วย ผศ.สยาม แกมขุนทด ผศ.ดร.ศศิธร
คงเรือง และนางสาววรรณิภา ด่านตระกูล ทำหน้าทีก่ รรรมการ
และเลขานุการ ผลการประเมินในภาพรวมเฉพาะตัวบ่งชี้ของ
สกอ. อยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินเป็น 4.25
ถ้ารวมตัวบ่งชีเ้ พิม่ ของมหาวิทยาลัย และส่วนงาน ค่าเฉลีย่ เป็น
4.05 มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในภาพรวมว่า ควรจัดให้มี
กลไกการติดตามเพือ่ นำผลการประเมินมาพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม
เพิม่ ทักษะการวิเคราะห์ผลเพือ่ ระบุประเด็นทีต่ อ้ งพัฒนาให้ชดั เจน
และสามารถนำผลการวิเคราะห์มาปรับปรุงพัฒนาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และควรใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเอื้อประโยชน์
ในการจัดเก็บข้อมูลงานด้านประกันคุณภาพให้มีประสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ และมีขอ้ เสนอแนะเพือ่ การพัฒนาระยะยาว ดังนี้
1. จัดทำแผน Interlibary Loan ให้เป็นระบบสากลและควรให้
ภาระค่าใช้จา่ ยเกิดขึน้ กับนักศึกษาน้อยทีส่ ดุ หรือไม่เสียค่าใช้จา่ ย
2. สร้างความร่วมมือเพิ่มเติมกับห้องสมุดในต่างประเทศ
โดยระบุให้มีฐานของความร่วมมือ ซึ่งสามารถติดต่อ online
โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปทำความร่วมมือ
3. จัดหา/จัดซือ้ E-book เพิม่ ขึน้ โดยเน้นด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี และประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้บคุ ลากรทราบ เช่น
ส่ง e-mail ทุกต้นภาคการศึกษา เป็นต้น
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การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2554 ดำเนินการระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม ถึงวันที่ 1
กันยายน 2555 มีกรรมการผูท้ รงคุณวุฒจิ ากภายนอก ได้แก่ ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร เป็นประธานกรรมการ รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์
จากมหาวิทยาลัยบูรพา และ ดร.สิทธิพร ประวัตริ งุ่ เรือง จากมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ เป็นกรรมการ ผูป้ ระเมินภายในมหาวิทยาลัย
ประกอบด้วย ผศ.อัจฉรา สังข์สวุ รรณ ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ และ ผศ.กรองแก้ว หวังนิเวศน์กลุ และฝ่ายเลขานุการ ประกอบด้วย
นายเทวินทร์ จันทรศักดิ์ นายปิยะชาติ โชคพิพฒ
ั น์ นางสาวอรทัย แสงธำรง นางกุศลิน บัวแก้ว นางสาวอรสา ศิรริ าช และนางจิตติมา
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สุวรัตน์ ผลการประเมินเฉพาะตัวบ่งชี้ของ สกอ. 23 ตัวบ่งชี้ มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ยคะแนนการประเมินเป็น 4.33
ผลการประเมินรวมตัวบ่งชีข้ อง สมศ. ยกเว้นตัวบ่งชีอ้ ตั ลักษณ์ และตัวบ่งชีม้ าตรการส่งเสริม (ตัวบ่งชีท้ ่ี 16 17 และ 18) ค่าเฉลีย่ คะแนน
การประเมินเป็น 4.24 และเมือ่ รวมทุกตัวบ่งชีร้ วมทัง้ ตัวบ่งชีเ้ พิม่ เติมของ มจพ. ค่าเฉลีย่ คะแนนการประเมินเป็น 4.34
องค์ประกอบ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
97

ค่าเฉลีย่

ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และแผนดำเนินการ
การผลิตบัณฑิต
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา
การวิจยั
การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
การบริหารและการจัดการ
การเงินและงบประมาณ
ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม

5.00
3.74
5.00
3.62
5.00
5.00
4.61
5.00
4.00
4.87

จุดแข็ง และข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนารายองค์ประกอบ
องค์ประกอบที่ 1
จุดแข็ง
มหาวิทยาลัยมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ทุกปี โดยสภามหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาแผนกลยุทธ์
ร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และมีกระบวนการนำแผนไปสู่การปฏิบัติให้กับหน่วยงานอย่างชัดเจน โดยการมีส่วนร่วมของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
การจัดทำแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยควรให้ผมู้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เช่น ชุมชน กลุม่ อุตสาหกรรม จังหวัด สถานศึกษาอืน่ หน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชนในพืน้ ที่ ฯลฯ เข้ามามีสว่ นร่วม และมหาวิทยาลัยควรสร้างความเชือ่ มโยงกับแผนพัฒนาในพืน้ ที่ หรือจังหวัดใกล้เคียง
หรือท้องถิ่น เพื่อพัฒนากลยุทธ์ของมหาวิทยาลัยให้คู่ขนานไปกับหน่วยงานภายนอก และมีการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อสร้าง
คุณประโยชน์ให้กบั ประเทศ
จุดทีค่ วรพัฒนา
การจัดทำแผนกลยุทธ์ทน่ี ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ กระบวนการทีส่ ำคัญ คือ การนำเสนอแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ดว้ ยการจัดทำแผนงาน
โครงการ แต่ในโครงการทีก่ ำหนดนัน้ มหาวิทยาลัยยังไม่ได้กำหนดตัวบ่งชีว้ ดั ความสำเร็จของโครงการทีส่ ะท้อนความสำเร็จของผลผลิต
และผลลัพธ์ ทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย
ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
ควรพัฒนาแบบเสนอโครงการของมหาวิทยาลัย รวมทัง้ แบบรายงานผลให้อยูใ่ นรูปของ PDCA โดยมีตวั บ่งชีค้ รอบคลุมทัง้ Input,
Process, Output/Outcome เพือ่ ให้สามารถติดตามความสำเร็จของแต่ละโครงการทีม่ หาวิทาลัยอนุมตั ไิ ด้ และทำให้มหาวิทยาลัยติดตาม
ได้วา่ งานใดบรรลุเป้าหมาย งานใดมีปญ
ั หา ซึง่ จะทำให้กจิ กรรมของมหาวิทยาลัยดำเนินการตามรูปแบบของ PDCA ได้ครบทุกโครงการ

ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาเปลีย่ นหมายเลขโทรศัพท์สายตรง และโทรสาร
มหาวิทยาลัยได้ยกเลิกหมายเลขโทรศัพท์สายตรง/โทรสาร หมายเลข 02-912-2021 ของศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา และ
ให้ใช้หมายเลข 02-555-2176 แทน ตัง้ แต่วนั ที่ 17 กันยายน 2555 เป็นต้นไป ซึง่ สามารถใช้หมายเลข 2176 เป็นหมายเลขโทรศัพท์
ภายในของศูนย์ฯ และใช้สง่ โทรสารด้วยหมายเลขภายในมหาวิทยาลัยได้ดว้ ย
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