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⌦  ⌫⌦ 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เป็นส่วนหนึง่ ของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทีส่ ถานศึกษาทุกแห่งต้องดำเนินการ
ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และกฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพ พ.ศ.2553 กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งจัดทำรายงานประจำปีทเ่ี ป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายในเสนอต่อคณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชนทุกปี มจพ.
ได้ให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับส่วนงาน และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. และกฎหมาย
ที่กำหนด และเพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์และ
ผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบคุณภาพ ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ำหนด ตลอดจนวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดทีค่ วรพัฒนา และ
นำเสนอข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนาการดำเนินงานและการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย QA NEWS ฉบับนีข้ อนำผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย รอบปีการศึกษา 2555 มานำเสนอ

คณะกรรมการประเมิน
1. รศ.ดร.วิชยั แหวนเพชร ประธานกรรมการ
(มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร)
2. รศ.ดร.เรณา พงษ์เรืองพันธุ์ กรรมการ
(มหาวิทยาลัยบูรพา)
3. ดร.สิทธิพร ประวัตริ งุ่ เรือง กรรมการ
(มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ)
4. ผศ.อัจฉรา สังข์สวุ รรณ กรรมการ
5. ผศ.คันธรส แสนวงษ์
กรรมการ
6. ดร.มงคล หวังสถิตย์วงษ์ กรรมการ
7. นายเทวินทร์ จันทรศักดิ์
กรรมการและเลขานุการ
8. นายปิยะชาติ โชคพิพฒ
ั น์ กรรมการและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
9. น.ส.อรทัย แสงธำรง
กรรมการและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
10.นางกุศลิน บัวแก้ว
กรรมการและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
11.น.ส.อรสา ศิรริ าช
กรรมการและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ
12.นางจิตติมา สุวรัตน์
กรรมการและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ

กำหนดการประเมิน
- 19 - 21 ส.ค. 2556 พบผูบ้ ริหาร สัมภาษณ์ผเู้ กีย่ วข้อง
และเยี่ยมชมหน่วยงาน
- 26 ส.ค. 2556
นำเสนอผลการประเมินด้วยวาจา

ผลการประเมิน
ผลการประเมินรวมทุกตัวบ่งชีท้ ง้ั ตัวบ่งชีข้ อง สกอ. ตัวบ่งชีข้ อง
สมศ. และตั ว บ่ ง ชี ้ เ พิ ่ ม ของมหาวิ ท ยาลั ย อยู ่ ใ นระดั บ ดี ม าก
ค่าเฉลีย่ ของคะแนนรวมทุกตัวบ่งชีเ้ ป็น 4.57 ดังแสดงในตาราง
องค์ประกอบ

ผลการประเมิน

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ
แผนดำเนินการ
2. การผลิตบัณฑิต
3. กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา
4. การวิจยั
5. การบริการทางวิชาการแก่สงั คม
6. การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
7. การบริหารและการจัดการ
8. การเงินและงบประมาณ
9. ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
97.อัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริม

5.00

รวมทุกตัวบ่งชี้

4.11
5.00
4.13
5.00
5.00
4.90
5.00
4.50
4.87
4.57

จุดแข็ง
1. มี ก ารจั ด ทำแผนเพื ่ อ พั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สู ่ ก ารเป็ น
มหาวิทยาลัยวิจยั โดยทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วม มีการจัดทำกลยุทธ์
การบริหารมหาวิทยาลัยในทุกพันธกิจ และมีการติดตามผล
การดำเนินงานตามแผนเพื่อนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุงแผนของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนือ่ งและเป็นรูปธรรม
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2. คณาจารย์มคี วามรู้ ประสบการณ์ และสามารถเชือ่ มโยง
องค์ความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการมาถ่ายทอด
ในกระบวนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. มีความพร้อมของห้องปฏิบตั กิ ารและเครือ่ งมือ อุปกรณ์
การฝึก รวมทัง้ มีการทำโครงงาน การฝึกงานทุกหลักสูตร
4. นักศึกษามีความสามารถในเชิงวิชาการ และการปฏิบตั ิ
เป็นที่ประจักษ์ ได้รับรางวัลทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
อย่างต่อเนือ่ ง
5. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน
ต่างๆ ทำให้สามารถหาแหล่งทุนสนับสนุนการวิจยั จากภายนอก
ได้จำนวนมาก
6. บุคลากรมีศกั ยภาพสูง รวมทัง้ มีศนู ย์วจิ ยั เฉพาะทาง และ
เครื่องมืออุปกรณ์สนับสนุนการวิจัยเพื่อรองรับการค้นคว้าวิจัย
ของอาจารย์และนักศึกษา ทำให้สามารถผลิตงานวิจยั ทีส่ ามารถ
เผยแพร่ในระดับชาติและระดับนานาชาติ และสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ได้จริง
7. มีการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมทั้งชุมชน ภาครัฐ
และภาคอุตสาหกรรมอย่างหลากหลาย และสามารถสร้าง
ความเข้มแข็ง และก่อให้เกิดประโยชน์กบั ชุมชน แสดงให้เห็นถึง
ศักยภาพด้านวิชาการทีโ่ ดดเด่นของมหาวิทยาลัย

ข้อเสนอแนะเพือ่ การพัฒนา
1. ควรเร่งรัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตาม
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จ เพือ่ ให้มหาวิทยาลัยมีความพร้อมไปสู่ World
Ranking University

2. ควรมีกลไกในการกำกับติดตามให้ทุกหลักสูตร/รายวิชา
เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒริ ะดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
3. ควรจัดทำแผนพัฒนาการจัดสหกิจศึกษาในแต่ละคณะ
ให้ชดั เจน ให้การดำเนินการสหกิจศึกษาครบถ้วนทุกสาขาวิชา
4. ควรผลักดันแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเกี่ยวกับ
คุณวุฒริ ะดับปริญญาเอก และตำแหน่งทางวิชาการให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยวิจยั
5. ควรสอดแทรกความรู ้ ค วามเข้ า ใจเรื ่ อ งกระบวนการ
คุณภาพ (PDCA) ในกิจกรรมต่างๆ เพือ่ ให้นกั ศึกษาสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ในการเรียน ชีวติ ส่วนตัว รวมถึงการทำงานในอนาคต
6. ควรประชาสั ม พั น ธ์ ข ้ อ มู ล เกี ่ ย วกั บ การจั ด กิ จ กรรม
นักศึกษา และการสนับสนุนการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษา
ให้นกั ศึกษาทราบอย่างทัว่ ถึง
7. ควรทบทวนเรื ่ อ งระบบการรั ก ษาความปลอดภั ย
โดยเฉพาะนักศึกษาที่ต้องทำกิจกรรมต่อเนื่อง และจัดสรรพื้นที่
สำหรับทำกิจกรรมทีส่ ามารถให้บริการได้ตลอด 24 ชัว่ โมง
8. ควรมีมาตรการส่งเสริมให้อาจารย์ผลิตตำรา บทความ
ทางวิชาการเพื่อใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และเผยแพร่
ในแวดวงวิชาการ
9. ควรให้ความรู้ ความเข้าใจแก่อาจารย์และบุคลากร
ในการเขียนโครงการตามวงจรคุณภาพ PDCA และให้กำหนด
ตัวชีว้ ดั ความสำเร็จของโครงการให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และแสดงให้เห็นการบูรณาการการบริการทางวิชาการ
และการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และการวิจัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 ⌦
ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษาจัดโครงการให้ความรูบ้ คุ ลากรของมหาวิทยาลัย ในเดือนพฤศจิกายน จำนวน 2 โครงการ ดังนี้

การอบรม เรือ่ ง การเขียนโครงการตามหลักวงจรคุณภาพ
PDCA

การบรรยาย เรือ่ ง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา

การอบรม เรื่อง การเขียนโครงการตามหลักวงจรคุณภาพ
PDCA มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจ
ในการเขียนโครงการตามหลักวงจรคุณภาพ PDCA ได้อย่าง
ถูกต้อง เพือ่ นำไปสูก่ ารปฏิบตั ไิ ด้อย่างแท้จริง และมีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา กำหนดจัด
การอบรมในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00 - 17.00 น.
ณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การอบรมครั้งนี้เป็น
การอบรมทีจ่ ำกัดผูเ้ ข้าอบรม ซึง่ ต้องได้รบั การเสนอชือ่ เข้าอบรม
โดยส่วนงานต้นสังกัด

การบรรยาย เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้บคุ ลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะบุคลากรใหม่ หรือผู้ที่ไม่เคยเข้ารับ
การอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา รวมทั้งตัวบ่งชี้
และเกณฑ์การประเมินคุณภาพของ สกอ. และ สมศ. กำหนดจัด
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ สำนักวิจยั
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้สนใจสมัครเข้าฟังการบรรยาย
ได้โดยผ่านต้นสังกัด
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