บทสรุปสําหรับผูบริหาร
มหาวิทยาลัยศรีปทุมจัดอยูในกลุมสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ในรอบปการศึกษา 2555
มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานครบถวนตามพันธกิจหลัก 4 ประการ คือิ (1) การผลิตบัณฑิต (2) การวิจัย (3) การใหบริการ
ทางวิชาการแกสังคม และ (4) การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมและยังมีการดําเนินงานตามภารกิจที่สําคัญอีก 5 ดาน
เพื่อขับเคลื่อนใหมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามแผนกลยุทธระยะ 5 ป ไดแก (1) ปรัชญาปณิธานวัตถุประสงคและ
แผนการดําเนินการ (2) กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (3) การบริหารและการจัดการ (4) การเงิน และงบประมาณและ
(5) ระบบและกลไกการประกันคุณภาพโดยมหาวิทยาลัยไดนําขอเสนอแนะจากผลการประเมินในรอบปที่ผานมามา
ปรับปรุงการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้นอยางตอเนื่อง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจําปการศึกษา 2555 ไดดําเนินการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหวางวันที่ 2-3 กันยายน 2556 พบวา มหาวิทยาลัย ศรีปทุมมี
จุดเดน 5 ประการ คือ (1) ผูบริหารและทีมงานมีวิสัยทัศน ความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความตั้งใจ และมุงมั่นในการพัฒนา
สถาบัน มีเปาหมายและแนวทางการขับเคลื่อนสถาบันที่ชัดเจน โดยมีการกําหนดอัตลักษณเนนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่จะตอบสนองตอกระแสโลกาภิวัตน และความตองการของสังคม ทั้งในปจจุบัน และอนาคต รวมทั้งการกําหนดกลยุทธใน
การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่ทันกาล (2) สถาบันมีระบบและกลไกในการพัฒนานักศึกษาใหมีความเปนเลิศดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ มีการจัดกิจกรรมสงเสริมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่ชัดเจน ทําใหนักศึกษาประสบความสําเร็จ
ไดรับรางวัลระดับชาติหลายรางวัล (3) สถาบันมีกระบวนการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ดี ทั้งกิจกรรมสงเสริมอัตลักษณ
ดานเทคโนโลยีและกิจกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ รวมทั้งการจัดสภาพแวดลอมทางการ
เรียนรูที่ดี เชน หองเรียน หองสมุด หองพักนักศึกษา ที่สะอาด สวยงาม เปนระเบียบ เปนตน ซึ่งจะสงเสริมการพัฒนา
บุคลิกภาพที่ดีของนักศึกษา (4) คณาจารยและบุคลากรมีศักยภาพและความพรอม ในการปฏิบัติงานและมีความ
ยืดหยุนที่พรอมรับการเปลี่ยนแปลง และ (5) มหาวิทยาลัยมีความพรอมดานระบบสารสนเทศ อาคารสถานที่ ที่สนับสนุน
การบริหารจัดการ การปฏิบัติงาน และการเรียนรูของคณาจารยและบุคลากร และการพัฒนานักศึกษา
สําหรับผลการดําเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศรีปทุมในรอบปการศึกษา 2555 จํานวน 9 องคประกอบ
23 ตัวบงชี้ พบวา มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.85 มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก โดยมีองคประกอบที่มีผล การดําเนินงาน
ระดับดีมากทั้ง 9 องคประกอบ และตัวบงชี้ทุกตัว (รวม 23 ตัวบงชี้) มีผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายและเมื่อรวม
องคประกอบที่ 99 (ตัวบงชี้ที่ 99.1 และ 99.2) และองคประกอบที่ 97 (ตัวบงชี้ สมศ.ที่ 16.2) ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ย
เทากับ 4.84 มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก ดังนี้
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
องคประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต (คะแนนเฉลี่ย 4.59)
องคประกอบที่ 3 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
องคประกอบที่ 4 การวิจัย (คะแนนเฉลี่ย 4.97)
องคประกอบที่ 5 การบริการทางวิชาการแกสังคม (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
องคประกอบที่ 6 การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
องคประกอบที่ 7 การบริหารและการจัดการ (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ (คะแนนเฉลี่ย 5.00)

องคประกอบที่ 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
องคประกอบที่ 99 องคประกอบตามนโยบายสถานศึกษา 3 ดี (คะแนนเฉลี่ย 5.00)
องคประกอบที่ 97 ตัวบงชี้อัตลักษณ (ตัวบงชี้ สมศ. ที่ 16.2) (คะแนนเฉลี่ย 4.31)
เมื่อพิจารณาผลประเมินตาม องคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ (ตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา) พบวามหาวิทยาลัยศรีปทุมมีปจจัยนําเขา
(Input) อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.15) กระบวนการ (Process) อยูในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 5.00) และผลผลิต
(Output) อยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 4.42)
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตาม มาตรฐานการอุดมศึกษา พบวา มาตรฐานที่ 1 ดานคุณภาพบัณฑิต ผลการ
ประเมินอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย4.35) มาตรฐานที่ 2ก ดานธรรมาภิบาลของการบริหารการอุดมศึกษา ผลการประเมิน
อยูในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.92) มาตรฐานที่ 2ข ดานพันธกิจของการบริหารการอุดมศึกษา ผลการประเมินอยูใน
ระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย4.68) และมาตรฐานที่ 3 ดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรูผล
การประเมินอยูในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.52)
เมื่อพิจารณาผลการประเมินตาม มุมมองดานการบริหารจัดการ พบวา ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดสวนเสีย
ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (คะแนนเฉลี่ย 4.75) ดานกระบวนการภายใน ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก (คะแนน
เฉลี่ ย 4.95) ดา นการเงิ น ผลการประเมิ น อยูใ นระดั บ ดี มาก (คะแนนเฉลี่ ย 4.95) และด า นบุค ลากร การเรี ยนรู และ
นวัตกรรม ผลการประเมินอยูในระดับดี (คะแนนเฉลี่ย 3.99)
ทั้งนี้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ไดสรุปขอเสนอแนะเรงดวนที่มหาวิทยาลัยศรีปทุมควร
ดําเนินการในปการศึกษา 2556 เพื่อใหมีผลการดําเนินงานที่ดีขึ้น ดังนี้
1. เนื่องจากจํานวนนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาสวนใหญลดลง แตมีจํานวนสถาบันอุดมศึกษาเปดสอนเพิ่ม
มากขึ้น จึงทําใหมีการแขงขันกันสูงมากขึ้น รวมทั้งการเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 จึงควรเรงรัดการพัฒนา
คุณภาพของอาจารยทั้งในดานคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการ เพื่อใหสงผลตอคุณภาพของบัณฑิตใหเกิดการยอมรับ
มากในระดับสากลมากขึ้น
2. ควรเพิ่มกลยุทธทางดานการประชาสัมพันธผลการบริหารสถาบันใหเกิดอัตลักษณใหมากขึ้น โดยใชกลไกศิษย
เกาที่มีชื่อเสียงเปนแกนหลักในการดําเนินการ โดยระบบและกลไกในการดําเนินงานมีระยะเวลาอยางนอย 3 ป
3. ควรกําหนดมาตรการสงเสริมในการพัฒนาคณาจารยใหอยูในเกณฑคุณภาพตามที่ สกอ.กําหนดโดยเฉพาะ
ตําแหนงทางวิชาการ

รายนามคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน

ตารางเปรียบเทียบคะแนนการประเมินตนเองและของคณะกรรมการตามองคประกอบคุณภาพ
(เฉพาะตัวบงชี้ของ สกอ.)

องคประกอบคุณภาพ

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

ผลคะแนน

องคประกอบที่ 1

5.00

ระดับดีมาก

5.00

ระดับดีมาก



องคประกอบที่ 2

4.59

ระดับดีมาก

4.59

ระดับดีมาก



องคประกอบที่ 3

5.00

ระดับดีมาก

5.00

ระดับดีมาก



องคประกอบที่ 4

4.97

ระดับดีมาก

4.97

ระดับดีมาก



องคประกอบที่ 5

5.00

ระดับดีมาก

5.00

ระดับดีมาก



องคประกอบที่ 6

5.00

ระดับดีมาก

5.00

ระดับดีมาก



องคประกอบที่ 7

5.00

ระดับดีมาก

5.00

ระดับดีมาก



องคประกอบที่ 8

5.00

ระดับดีมาก

5.00

ระดับดีมาก



องคประกอบที่ 9

5.00

ระดับดีมาก

5.00

ระดับดีมาก



คะแนนเฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี้

4.85

ระดับดีมาก

4.85

ระดับดีมาก



รูปภาพบรรยากาศการตรวจประเมิน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
และคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ประจําปการศึกษา 2555

ประธานคณะกรรมการประเมินฯ
ชี้แจงวัตถุประสงคการประเมิน กระบวนการประเมิน และ
วิธีการตรวจประเมิน

คณะกรรมการฯ สัมภาษณ
นายกและเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการฯ สัมภาษณ
ผูบริหารมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการฯ สัมภาษณ
คณาจารยและเจาหนาที่

คณะกรรมการฯ สัมภาษณ
ศิษยเกาและผูใชบัณฑิต

