บทสรุปสําหรับผูบริหาร
ในรอบปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยศรีปทุมไดดําเนินงานครบตามพันธกิจหลัก 4 ประการคือ การผลิตบัณฑิต
การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังมีการ
ดําเนินงานอีก 5 ดานที่สนับสนุนใหการขับเคลื่อนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายได คือ 1) ปรัชญา ปณิธาน
วัตถุประสงค และแผนการดําเนินการ 2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 3) การบริหารและการจัดการ 4) การเงินและ
งบประมาณ และ 5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ ซึ่งพันธกิจดังกลาวขางตนลวนแลวแตเปนการดําเนินงานตามระบบ
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการอยางตอเนื่อง ตลอดจนเปนผลจากการที่ผูบริหารของ
มหาวิทยาลัยเห็นความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาและไดนําขอเสนอแนะจากผลการตรวจประเมินในปที่ผานมา
มาปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปการศึกษา 2554 ไดประเมินคุณภาพภายใน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ซึ่งจัดอยูในกลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 20 – 21 สิงหาคม 2555 พบวา
ผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยศรีปทุมในภาพรวม 9 องคประกอบ 23 ตัวบงชี้ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.82 มีคุณภาพอยู
ในระดับดีมาก โดยมีปจจัยนําเขา (Input) อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.94) กระบวนการ (Process) อยูในระดับดีมาก
(คะแนนเฉลี่ย 5.00) และผลผลิต (Output) อยูในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) และตัวบงชี้ทุกตัว (รวม 23 ตัวบงชี้) มีผล
การดําเนินงานบรรลุเปาหมาย
และเมื่อรวมองคประกอบที่ 10 (ตัวบงชี้ที่ 10.1 และ 10.2) และองคประกอบที่ 11 (สมศ. ตัวบงชี้ที่ 16.2) จะมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.30 มีคุณภาพอยูในระดับดี
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ พบวา มหาวิทยาลัยศรีปทุมมีผลการดําเนินงานระดับดีมาก
ทั้ง 9 องคประกอบ รวมถึงองคประกอบที่ 10 และองคประกอบที่ 11 ดังนี้
- องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
- องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 4.56)
- องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
- องคประกอบที่ 4 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 4.76)
- องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
- องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
- องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
- องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
- องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
- องคประกอบที่ 10 องคประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
- องคประกอบที่ 11 ตัวบงชี้อัตลักษณ (ตัวบงชี้ที่ 16.2) (คะแนนเฉลี่ย 4.30)
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตาม มาตรฐานการอุดมศึกษา พบวา มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต อยูในระดับ
ดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) มาตรฐานที่ 2ก ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา อยูในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย
5.00) มาตรฐานที่ 2ข ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา อยูในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.67) และมาตรฐานที่ 3
ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู อยูในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00)

เมื่อพิจารณาผลการประเมินตาม มุมมองดานการบริหารจัดการ พบวา ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย อยู
ในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) ดานกระบวนการภายใน อยูในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) ดานการเงิน อยูในระดับดี
มาก (คะแนนเฉลี่ย 4.65) และดานบุคลากร การเรียนรู และนวัตกรรม อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.12)
ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินฯ ไดสรุปขอเสนอแนะในภาพรวมและเปนขอเสนอแนะเรงดวนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมควร
ดําเนินการเพื่อใหมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น ในปการศึกษา 2555 ดังนี้
1. ควรมีแผนเรงรัดในการพัฒนาบุคลากรประจําของมหาวิทยาลัยในทุกคณะ ใหมีคุณวุฒิปริญญาเอก และผลงาน
ทางวิชาการใหเปนไปตามเกณฑของ สกอ. และ สมศ. ภายใน 5 ป (2555-2559)
2. ควรมีศูนยพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่ทําหนาที่สงเสริม กํากับดูแล ใหคําแนะนํา ในการทําวิจัย รวมทั้งใหอาจารย
นําผลงานวิจัยไปนําเสนอในงานประชุมวิชาการ และ/หรือ ตีพิมพเผยแพรในวารสารระดับชาติ หรือนานาชาติ
3. หลังจากการไดรับผลการประเมิน ใหมหาวิทยาลัยมีการสังเคราะหผลการประเมินและระดมสมองทุกภาคสวน
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปตอไป
4. ควรมีการรณรงคในการสรางอัตลักษณของมหาวิทยาลัยใหกวางขวางมากขึ้น เพื่อใหทุกภาคสวนมีสวนรวมใน
การพัฒนา

รายนามคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน
.......................................................................

ประธานกรรมการ

(รองศาสตราจารย ดร.วิชัย แหวนเพชร)
.......................................................................

กรรมการ

(ผูชวยศาสตราจารยสนิท ชุนดี)
.......................................................................

กรรมการ

(รองศาสตราจารยชาญ ถนัดงาน)
.......................................................................

กรรมการ

(รองศาสตราจารย ดร.ดวงตา สราญรมย)
.......................................................................

กรรมการ

(ดร.นิมิต บุญภิรมย)
.......................................................................

กรรมการและเลขานุการ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุบนิ ยุระรัช)
.......................................................................

ผูชวยเลขานุการ

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพฒ
ั ตรา เกษราพงศ)
.......................................................................
(นางสาวนภวรรณ ศรีเกตุ)

ผูชวยเลขานุการ

ตารางเปรียบเทียบคะแนนการประเมินตนเองและของคณะกรรมการตามองคประกอบคุณภาพ

องคประกอบคุณภาพ

ผลการประเมินเฉลี่ย (เต็ม 5 คะแนน)
ผลการประเมินตนเองของ
ผลการประเมินของ
มหาวิทยาลัย
คณะกรรมการ
คะแนน
ผลประเมิน
คะแนน
ผลประเมิน

ผลคะแนน

องคประกอบที่ 1

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก



องคประกอบที่ 2

4.56

ดีมาก

4.56

ดีมาก



องคประกอบที่ 3

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก



องคประกอบที่ 4

4.72

ดีมาก

4.76

ดีมาก

©

องคประกอบที่ 5

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก



องคประกอบที่ 6

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก



องคประกอบที่ 7

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก



องคประกอบที่ 8

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก



องคประกอบที่ 9

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก



คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้

4.81

ดีมาก

4.82

ดีมาก

©

รูปภาพบรรยากาศการตรวจประเมิน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประจําปการศึกษา 2554

ประธานคณะกรรมการประเมินฯ
ชี้แจงวัตถุประสงคการประเมิน กระบวนการประเมิน และ
วิธีการตรวจประเมิน

คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย และเจาหนาที่
รวมรับฟงการชี้แจงวัตถุประสงคของการประเมินคุณภาพ
ภายในอยางพรอมเพรียงกัน

คณะกรรมการฯ ตรวจเอกสารและหลักฐานผานระบบ CHE
QA Online ของมหาวิทยลัย

ผูที่มีสวนเกี่ยวของอธิบายผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการ
ฯ รับทราบ

คณะกรรมการฯ สัมภาษณ
นายกและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการฯ สัมภาษณ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมศูนยการเรียนรู
ในหองสมุด

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมหองคอมพิวเตอรที่ทันสมัย
(Mac PC room)

คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมการดําเนินงาน
ของคณะดิจิทัลมีเดีย

คณะกรรมการฯ รายงานผลการประเมินดวยวาจา
แกคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย เจาหนาที่
และผูที่มีสวนเกี่ยวของตางๆ

คณะกรรมการฯ ถายภาพรวมกับ
คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย

