รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน ประจาปี การศึกษา 2558
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ระยะเวลาที่รวบรวมข้ อมูล : 1 สิงหาคม 2558 - 31 กรกฎาคม 2559

วันที่ประเมิน 14 - 15 พฤศจิกายน 2559

บทสรุ ปสาหรั บผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยศรี ปทุมจัดอยู่ในสถาบันอุดมศึกษากลุม่ ข สถาบันที่เน้ นระดับปริ ญญาตรี ในรอบปี การศึกษา
2557 มหาวิทยาลัยได้ ดาเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับ อุด มศึก ษา พ.ศ. 2557 ของสานัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา โดยในระดับ สถาบัน ประกอบด้ ว ย 5
องค์ประกอบ ได้ แก่ (1) การผลิตบัณฑิต จานวน 5 ตัวบ่งชี ้ (2) การวิจยั จานวน 3 ตัวบ่งชี ้ (3) การบริ การวิชาการ
จานวน 1 ตัวบ่งชี ้ (4) การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม จานวน 1 ตัวบ่งชี ้ และ (5) การบริ หารจัดการ จานวน 3
ตัวบ่งชี ้
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปี การศึกษา 2558 ได้ ดาเนินการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของมหาวิ ท ยาลัย ศรี ป ทุ ม ระหว่ า งวัน ที่ 14-15 พฤศจิ ก ายน 2559 พบว่ า
มหาวิทยาลัยศรี ปทุมมีจุดเด่น ได้ แก่ (1) มีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นให้ นกั ศึกษาเป็ นไปตามอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย (2) มีแผน กระบวนการและผลการดาเนินงานด้ านบริ การวิชาการที่ชดั เจนเป็ นรู ปธรรมและแนวโน้ ม
ในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (3) มหาวิทยาลัยได้ ส่งเสริ มการจัดกิจกรรมทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายและ
สนับสนุนให้ นกั ศึกษาเข้ าประกวดโครงการต่างๆจนได้ รับรางวัล สามารถสร้ างชื่อเสียงให้ กบั มหาวิทยาลัย
สาหรั บผลการดาเนินงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยศรี ปทุมในรอบปี การศึกษา 2558 ตามเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2557 จานวน 5 องค์ประกอบ พบว่า มีคา่ คะแนนเฉลีย่
เท่ากับ 4.35 มีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับดี โดยองค์ประกอบที่ 3 ถึงองค์ประกอบที่ 5 มีผลการดาเนินงานในระดับดี มาก
ส่วนองค์ประกอบที่ 1 และองค์ประกอบที่ 2 มีผลการดาเนินงานในระดับดี ดังนี ้
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
คะแนนเฉลีย่ 3.80 การดาเนินงานระดับดี
องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั
คะแนนเฉลีย่ 4.45 การดาเนินงานระดับดี
องค์ประกอบที่ 3 การบริ การวิชาการ
คะแนนเฉลีย่ 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 4 การทานุบารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนนเฉลีย่ 5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก
องค์ประกอบที่ 5 การบริ หารการจัดการ
คะแนนเฉลีย่ 4.72 การดาเนินงานระดับดีมาก
เมื่อพิจารณาผลประเมิน จาแนกเป็ นปั จจัยนาเข้ า กระบวนการ และผลลัพธ์ พบว่า ปั จจัยนาเข้ า มีค่า
คะแนนเฉลี่ย 3.34 อยู่ในระดับดี กระบวนการ มีค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก และ ผลลัพธ์ มีค่า
คะแนนเฉลีย่ 3.82 อยูใ่ นระดับดี
ทังนี
้ ้คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ได้ มีข้อเสนอแนะ เพื่อเสริ มให้ มหาวิทยาลัยมีผลการ
ดาเนินงานที่ดีขึ ้น ดังนี ้
1. พัฒนาจุดเด่นของหลักสูตรให้ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
2. เร่งพัฒนาคุณภาพเชิงวิชาการของคณาจารย์ทงด้
ั ้ านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
3. ควรมีการออกแบบกิจกรรมนอกหลักสูตร(พัฒนานักศึกษา) เพื่อเสริ มสร้ างอัตลักษณ์ให้ แก่นกั ศึกษา
อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง
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4. ทบทวนระบบกลไกในการส่งเสริ มการสร้ างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
5. ควรส่งเสริ มให้ คณาจารย์จดั ทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และมีการกากับติดตามให้ เป็ นไปตาม
แผนพัฒนารายบุคคล
6. ควรส่ง เสริ ม ให้ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ ข องชุ ม ชนที่ ม หาวิ ท ยาลัย ไปพัฒ นาการท าเครื่ อ งทองลงหิ น มี ค วาม
หลากหลายและสามารถต่อยอดในการทาตลาดในต่างประเทศ
7. ควรสนับสนุนให้ ชมุ ชนจัดทาเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของการทาเครื่ องทองลงหิน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เข้ าไป
เยี่ยมชมได้ องค์ความรู้ในการผลิตและเห็นคุณค่าของงานฝี มือไทย
8. ควรส่งเสริ มให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ให้ ทวั่ ถึงไม่กระจุกตัวเฉพาะกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
9. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี การศึกษา 2558 – 2562) ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
เป็ นระยะๆ เนื่องจากปั จจัยภายนอกมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว
10. นอกจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงภายนอกแล้ ว ควรวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงภายใน
เพิ่มเติม (นอกเหนือจากเกณฑ์)
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บทนา
1. ประวัติความเป็ นมาโดยย่ อ
มหาวิทยาลัยศรี ปทุมเป็ นมหาวิทยาลัยกลุม่ ข สถาบันที่เน้ นระดับปริ ญญาตรี จัดตังขึ
้ ้นด้ วยความสานึกของ
ดร.สุข พุคยาภรณ์ ที่ต้องการทาคุณประโยชน์ให้ แก่ประเทศชาติด้วยการสร้ างสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้ มี
ความรู้ และความสามารถที่จะเป็ นกาลังสาคัญในการพัฒนาความเจริ ญให้ แก่ประเทศชาติสืบต่อไป โดยมหาวิทยาลัย
ศรี ปทุมได้ รับการสถาปนาเป็ นมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2513 ซึ่งถือเป็ นหนึ่งในห้ าแห่งแรกของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย
มหาวิทยาลัยได้ รับพระมหากรุณาธิคณ
ุ จาก สมเด็จพระศรี นคริ นทราบรมราชชนนีทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ าฯ
พระราชทานนามว่า "ศรี ปทุม" และพระราชทานความหมายว่า "เป็ นบ่อเกิดแห่งวิชาที่เบิกบานเช่นดอกบัว" พร้ อมทังได้
้
เสด็จพระราชดาเนินเปิ ดป้ายนาม "วิทยาลัยศรี ปทุม" และพระราชทานปริ ญญาบัตรอนุปริ ญญา และประกาศนียบัตร
แก่ผ้ สู าเร็ จการศึกษารุ่นที่ 1, 2 และ 3
เพื่อเป็ นการแบ่งเบาภาระด้ านการจัดการการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของรั ฐบาลและตอบสนองความ
ต้ องการของเยาวชนในส่วนภูมิภาคในปี การศึกษา 2530 มหาวิทยาลัยได้ ขยายการบริ หารและจัดการเรี ยนการสอน
เช่นเดียวกับที่บางเขน ณ จังหวัดชลบุรี และมหาวิทยาลัยได้ รับพระมหากรุ ณาธิคณ
ุ จากสมเด็จพระเจ้ าลูกเธอเจ้ าฟ้ า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์อคั รราชกุมารี เสด็จเป็ นประธานในพิธีเปิ ดอาคารเรี ยนของมหาวิทยาลัยศรี ปทุมที่วิทยาเขตชลบุรี
เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2530
ปี การศึก ษา 2556 มหาวิ ท ยาลัย ศรี ป ทุม ตระหนัก ถึง ความต้ อ งการด้ านการศึก ษาระดับ อุด มศึก ษาของ
ประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ จึงได้ เปิ ดดาเนินการจัดการเรี ยนการสอนที่ มหาวิทยาลัยศรี ปทุม
ขอนแก่นเพิ่มขึ ้นอีก 1 แห่ง
ที่ผ่านมากว่า 4 ทศวรรษมหาวิทยาลัยศรี ปทุมได้ ดาเนินการตามพันธกิจหลัก 4 ประการอย่างครบถ้ วน คือ
การสอน การวิจยั การบริ การวิชาการแก่สงั คม และการทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีปณิธานชัดเจนที่จะผลิตบัณฑิต
ให้ เป็ นผู้ที่มี "ปั ญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน และคุณธรรม" ให้ สมกับเป็ น "มหาวิทยาลัยชันน
้ าสาหรับคนรุ่ นใหม่" อย่าง
แท้ จริ งต่อไป
2. ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และนโยบาย
2.1 ปรัชญา
การศึกษาสร้ างคน คนสร้ างชาติ
2.2 ปณิธาน
ปั ญญา เชี่ยวชาญ เบิกบาน คุณธรรม
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2.2 วิสัยทัศน์
เป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนชันน
้ า แหล่งสร้ างมืออาชีพ มีความโดดเด่นด้ านวิชาการ เทคโนโลยี และ
ความรับผิดชอบต่อสังคม
2.3 เอกลักษณ์ (Uniqueness)
มหาวิทยาลัยทีม่ ีการเปลีย่ นแปลงอย่างสร้ างสรรค์ และเปี่ ยมด้ วยพลัง
(Energetic and Dynamic University)
2.4 อัตลักษณ์ (Character)
“ความเป็ นมืออาชีพและมีความรับผิดชอบต่อสังคม”
(บัณฑิตของมหาวิทยาลัยศรี ปทุมเป็ นผู้ที่สามารถปฏิบตั ิงานได้ อย่างมืออาชีพ และมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม จนเป็ นที่ยอมรับของสังคม)
2.5 นโยบาย
มหาวิทยาลัยศรี ปทุม ได้ กาหนดนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้ ประสบความสาเร็ จ โดยครอบคลุม
ภารกิจหลักของการเป็ นสถาบันอุดมศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ ดังนี ้
(1) การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสอดคล้ องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ปณิ ธาน และอัตลักษณ์ ของ
มหาวิทยาลัย เป็ นที่ต้องการของสังคม และรองรับการเติบโตของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
(2) การส่งเสริ มและผลักดันให้ มีผลงานวิจยั นวัตกรรม และผลงานทางวิชาการที่สร้ างองค์กรให้ มีองค์
ความรู้ ที่หลากหลาย ลึกซึ ้ง เป็ นประโยชน์ต่อสังคม รวมทังน
้ าผลงานวิจยั และผลงานทางวิชาการมาพัฒนา ปรับปรุ ง
หลักสูตร และการเรี ยนการสอนให้ ทนั สมัยและมีคณ
ุ ภาพ
(3) การบริ การวิชาการแก่สงั คม ทังภาครั
้
ฐและภาคเอกชน สร้ างสังคมแห่งการเรี ยนรู้ สนับสนุนให้ เกิด
การกระจายองค์ความรู้ รวมทังน
้ าองค์ความรู้ และทรัพย์สินทางปั ญญาพัฒนาต่อยอดให้ เกิดมูลค่าเพิ่มแก่องค์กรและ
เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม
(4) การปลูกฝั งคุณธรรมจริ ยธรรม ส่งเสริ มสืบสานศิลปวัฒนธรรมของไทยให้ ดารงอยู่ค่คู นไทย และ
สร้ างวัฒนธรรมความรับผิดชอบต่อสังคมให้ เกิดขึ ้นในมหาวิทยาลัย
(5) การพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภายในมหาวิทยาลัยให้ มีประสิทธิภาพโดยเน้ นการจัดองค์กรการ
พัฒนาบุคลากร และการปรับปรุ งโครงสร้ างพื ้นฐานให้ แข็งแกร่ งและพอเพียง เพื่อผลักดันให้ องค์กรสามารถแข่งขันกับ
ตลาดทังทางด้
้
านคุณภาพการผลิตบัณฑิต และการให้ บริ การ
(6) การพัฒนาให้ การประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นกลไกสาคัญที่ทาหน้ าที่ส่งเสริ มและผลักดันให้
กระบวนการทางานของหน่วยงานต่างๆ ในทุกระดับของมหาวิทยาลัยดาเนินไปอย่างมีประสิทธิภ าพ สอดรับกันเป็ น
ระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรลุเป้าหมายในการจัดการศึกษาที่มีคณ
ุ ภาพ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้ องเข้ าใจและตระหนักถึง
ความสาคัญของการประกันคุณภาพและนามาเป็ นส่วนหนึง่ ของการปฏิบตั ิงานตามภารกิจประจาของทุกคน
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3. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิ ดสอน
ปี การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศรี ปทุมมีหลักสูตรที่เปิ ดสอนในทุกระดับการศึกษา รวมจานวน 66 หลักสูตร
ประกอบด้ วย ระดับปริ ญญาตรี จานวน 43 หลักสูตร ระดับปริ ญญาโทจานวน 14 หลักสูตร และระดับปริ ญญาเอก
จานวน 9 หลักสูตร ดังนี ้
3.1 คณะดิจิทัลมีเดีย
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทลั อาร์ ตส์
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ แอนิเมชัน
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบกราฟิ ก
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์ แอคทีฟและเกม
3.2 คณะนิติศาสตร์
- หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิตศิ าสตร์
- หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต
- หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
- หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบณ
ั ฑิต สาขาวิชานิติรัฐกิจและการบริ หาร
3.3 คณะนิเทศศาสตร์
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโฆษณา
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประชาสัมพันธ์และสือ่ สารการตลาด
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาขาวิชาศิลปะการแสดง
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสือ่ สารออนไลน์
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสือ่ ดิจิทลั
- หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่ อดิจิทลั
- หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
3.4 คณะบริหารธุรกิจ
- หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต
- หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการ
สาขาการตลาด
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการค้ าระหว่างประเทศ
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3.5 คณะบัญชี
- หลักสูตรบัญชีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบัญชี
- หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต
- หลักสูตรบัญชีดษุ ฎีบณ
ั ฑิต
3.6 คณะวิศวกรรมศาสตร์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่ องกล
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมยานยนต์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
- หลักสูตรเทคโนโลยีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ า
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต(และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต) สาขาวิชาการจัด
การพลังงานและสิง่ แวดล้ อม
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
3.7 คณะศิลปศาสตร์
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษสือ่ สารธุรกิจ
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสาราญ
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรม
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน หลักสูตรนานาชาติ
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปนเพื
ุ่ ่อการสือ่ สารธุรกิจ
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนสือ่ สารธุรกิจ
3.8 คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
- หลักสูตรสถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปั ตยกรรม
- หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบภายใน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารงานก่อสร้ าง
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3.9 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรบริ หารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ประยุกต์
- หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีมลั ติมีเดีย
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
3.10 วิทยาลัยนานาชาติ
- หลัก สูต รบริ ห ารธุ ร กิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจัด การธุ ร กิ จ บริ ก ารระหว่า งประเทศ หลัก สูต ร
นานาชาติ
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ หลักสูตรนานาชาติ
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการภาษาจีนธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย หลักสูตรนานาชาติ
3.11 วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
- หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต
- หลักสูตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
- หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อปุ ทาน
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาการบริ หารการศึกษา
- หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
- หลักสูตรบริ หารธุรกิจดุษฎีบณ
ั ฑิต
4. จานวนนักศึกษา
ปี การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศรี ปทุมมีนกั ศึกษาในระดับปริ ญญาตรี จานวน 14,743 คน คิดเป็ นร้ อยละ
89.54 ระดับปริ ญญาโทจานวน 1,433 คน คิดเป็ นร้ อยละ 8.70 และระดับปริ ญญาเอกจานวน 290 คน คิดเป็ นร้ อย
ละ 1.76 รวมทังสิ
้ ้น จานวน 16,466 คน
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5. จานวนอาจารย์ : คุณวุฒิ และตาแหน่ งทางวิชาการ
5.1 จานวนอาจารย์ จาแนกตามคุณวุฒิ
ปี การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศรี ปทุมมีอาจารย์วฒ
ุ ิปริ ญญาเอก จานวน 143 คนคิดเป็ นร้ อยละ 30.33
วุฒิปริ ญญาโท จานวน 307.5 คน คิดเป็ นร้ อยละ 65.22 วุฒิปริ ญญาตรี จานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 4.45 รวม
ทังสิ
้ ้น จานวน 471.5 คน
5.2 จานวนอาจารย์ จาแนกตามตาแหน่ งทางวิชาการ
ปี การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยศรี ปทุมมีอาจารย์ดารงตาแหน่งทางวิชาการ จานวน 110 คน จาแนกเป็ น
ศาสตราจารย์ จานวน 1 คน คิดเป็ นร้ อยละ 0.91 รองศาสตราจารย์ จานวน 21 คน คิดเป็ นร้ อยละ 19.09 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ จานวน 88 คน คิดเป็ นร้ อยละ 80.00

วิธีการประเมิน
1. การวางแผนและการประเมิน
1.1 การเตรียมการและวางแผนก่ อนตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการผู้ประเมินคุณภาพภายในจานวน 5 คนร่ วมกันศึกษาวิเคราะห์รายงานการประเมินตนเอง
(Self-Assessment Report: SAR) และเอกสารต่ า งๆของมหาวิ ท ยาลัย ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น ของส านัก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และร่ วมกันจัดทาแผนการตรวจประเมิน การสัมภาษณ์ และการตรวจเยี่ยม
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1.1.1 การตรวจผลการดาเนินงานรายตัวบ่งชี ้และเอกสาร/หลักฐาน คณะกรรมการพิจารณาร่ วมกันใน
ทุกตัวบ่งชี ้
1.1.2 การสัมภาษณ์ผ้ มู ีสว่ นได้ สว่ นเสีย (Stakeholders) ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้ วย
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย เลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการทุกคนสัมภาษณ์พร้ อมกัน
(2) คณะผู้บริ หารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการทุกคนสัมภาษณ์พร้ อมกัน
(3) อาจารย์ เจ้ าหน้ าที่ นักศึกษาปั จจุบนั ศิษย์เก่า และผู้ใช้ บณ
ั ฑิตแบ่งกรรมการออกเป็ น2ชุดดังนี ้
ชุดที่ 1 นักศึกษาปั จจุบนั และศิษย์เก่า ผู้สมั ภาษณ์ ประกอบด้ วย
(1) รองศาสตราจารย์ ดร. บุญวัฒน์ อัตชู
(2) ดร.พัทรี ยา เห็นกลาง
(3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรพงษ์ จันทร์ งาม
ชุดที่ 2 อาจารย์และเจ้ าหน้ าที่ และผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ผู้สมั ภาษณ์ ประกอบด้ วย
(1) อาจารย์รัชฏาพร วงษ์ โสพนากุล
(2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพฤทธิ์ บัณฑิตวัฒนาวงศ์
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1.2 การดาเนินการระหว่ างตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ได้ ประเมินคุณภาพการดาเนินงานของ
มหาวิทยาลัยตามเกณฑ์ ของ สกอ. ผ่านระบบจัดเก็บเอกสารเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาที่มหาวิทยาลัยได้
จัดเตรี ยมไว้ ตลอดจนการสัมภาษณ์ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย และการตรวจเยี่ยมหน่วยงานสนับสนุนและคณะวิชา โดย
ในช่วงระหว่างการตรวจเยี่ยม ได้ ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมจากเอกสาร การสังเกต และการสัมภาษณ์ ผ้ ทู ี่มีส่วนเกี่ยวข้ อง
ต่างๆ เพื่อตรวจสอบและยืนยันข้ อมูล
1.3 การดาเนินการหลังตรวจเยี่ยม
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน เสนอสรุ ปผลการประเมินต่อผู้บริ หารด้ วย
วาจารวมถึงการให้ คาแนะนาเพื่อการพัฒนาหรื อปรับปรุ งแก้ ไขแก่มหาวิทยาลัย และเมื่อสิ ้นสุดการประเมินภายหลัง
การตรวจเยี่ยมแล้ ว คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ได้ ส่งรายงานให้ มหาวิทยาลัย
รับทราบสรุปผลการประเมิน ภายใน 7 วันหลังตรวจเยี่ยมและให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาดาเนินการตามขันตอนต่
้
อไป
2. วิธีการตรวจสอบความถูกต้ องน่ าเชื่อถือของข้ อมูล
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ได้ ศึกษาข้ อมูลเพิ่มเติมจากเอกสารจาก
การสังเกตและได้ ลงพื ้นที่ในหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเพื่อยืนยันสภาพจริ ง ตลอดจนการสัมภาษณ์ ผ้ มู ีสว่ น
เกี่ยวข้ องตังแต่
้ ผ้ บู ริ หาร คณาจารย์ ผู้ใช้ บณ
ั ฑิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบนั และเจ้ าหน้ าที่

สรุปผลการประเมิน
ตารางที่ 1 ผลการประเมินรายตัวบ่ งชี ้

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี ้

องค์ ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ตัวบ่งชี ้ที่ 1.1 ผลการบริ หารจัดการหลักสูตรโดยรวม
ตัวบ่งชี ้ที่ 1.2 อาจารย์ประจาสถาบันที่มีคณ
ุ วุฒิ
ปริ ญญาเอก
ตัวบ่งชี ้ที่ 1.3 อาจารย์ประจาสถาบันที่ดารงตาแหน่ง
ทางวิชาการ
ตัวบ่งชี ้ที่ 1.4 การบริ การนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี
ตัวบ่งชี ้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี

ผลการดาเนินงาน
คะแนนประเมิน
ตัวตัง้
ตัวหาร
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่ วน)
3.80
215.13

66

3.26

3.26

143

471.5

30.33

3.79

110

471.5

23.33

1.94

6 ข้ อ
6 ข้ อ
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5.00
5.00

องค์ ประกอบ/ตัวบ่ งชี ้

ผลการดาเนินงาน
คะแนนประเมิน
ตัวตัง้
ตัวหาร
ผลลัพธ์
(%หรือสัดส่ วน)

องค์ ประกอบที่ 2 การวิจัย
ตัวบ่งชี ้ที่ 2.1 ระบบและกลไกการบริ หารและพัฒนา
งานวิจยั หรื องานสร้ างสรรค์

4.45
6 ข้ อ

47.16
ตัวบ่งชี ้ที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจยั และงาน
สร้ างสรรค์ตอ่ จานวนอาจารย์ประจาและนักวิจยั
ตัวบ่งชี ้ที่ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจา และ 44.61
นักวิจยั
องค์ ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ตัวบ่งชี ้ที่ 3.1 การบริ การวิชาการแก่สงั คม
องค์ ประกอบที่ 4 การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
ตัวบ่งชี ้ ที่ 4.1 ระบบและกลไกการทานุบารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม
องค์ ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี ้ที่ 5.1 การบริ หารของสถาบันเพื่อการกากับ
ติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุม่ สถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน
ตัวบ่งชี ้ที่ 5.2 ผลการบริ หารงานของคณะ
45.68
ตัวบ่งชี ้ที่ 5.3 ระบบกากับการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและคณะ
เฉลี่ยคะแนนรวมทุกตัวบ่ งชี ้

5.00

11

4.287

4.29

11

4.055

4.06
5.00

6 ข้ อ

5.00
5.00

6 ข้ อ

5.00
4.69

7 ข้ อ
11
6 ข้ อ

5.00
4.15
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4.15
5.00
4.35

ตารางที่ 2 ผลการประเมินตามองค์ ประกอบคุณภาพ
คะแนนการประเมินเฉลี่ย
องค์ ประกอบ
จานวน
คุณภาพ
ตัวบ่ งชี ้

I

P

O

ผลการประเมิน
0.00–1.50 การดาเนินงานต้ องปรับปรุงเร่งด่วน
1.51–2.50 การดาเนินงานต้ องปรับปรุง
คะแนนเฉลี่ย 2.51–3.50 การดาเนินงานระดับพอใช้
3.51–4.50 การดาเนินงานระดับดี
4.51–5.00 การดาเนินงานระดับดีมาก

1

6

2.87

5.00

3.26

3.80

การดาเนินงานระดับดี

2

3

4.29

5.00

4.06

4.45

การดาเนินงานระดับดี

3

1

5.00

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

4

1

5.00

5.00

การดาเนินงานระดับดีมาก

5

2

5.00

4.72

การดาเนินงานระดับดีมาก

4.35

การดาเนินงานระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่ งชี ้
ผลการประเมิน

4.15

3.34
5.00
3.82
การ
การ
การ
ดาเนินงาน ดาเนินงาน ดาเนินงาน
ระดับพอใช้ ระดับดีมาก ระดับดี
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จุดแข็ง แนวทางเสริมจุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุง
องค์ ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
จุดแข็ง
1. มีกระบวนการจัดการเรี ยนการสอนที่เน้ นให้ นกั ศึกษาเป็ นไปตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. พัฒนาจุดเด่นของหลักสูตรให้ เป็ นเอกลักษณ์เฉพาะของมหาวิทยาลัยศรี ปทุม
จุดที่ควรพัฒนา
1. เร่งพัฒนาคุณภาพเชิงวิชาการของคณาจารย์ทงด้
ั ้ านคุณวุฒิและตาแหน่งทางวิชาการ
2. ควรมีการออกแบบกิจกรรมนอกหลักสูตร(พัฒนานักศึกษา) เพื่อเสริ มสร้ างอัตลักษณ์ให้ แก่นกั ศึกษาอย่าง
ชัดเจนและต่อเนื่อง
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
1. ทบทวนระบบกลไกในการส่งเสริมการสร้ างผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง
2. ควรส่งเสริ มให้ คณาจารย์จดั ทาแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล และมีการกากับติดตามให้ เป็ นไปตาม
แผนพัฒนารายบุคคล
องค์ ประกอบที่ 2 การวิจัย
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรกระตุ้นให้ คณาจารย์บางคณะเสนอขอรับทุนวิจยั ทังภายในและภายนอกให้
้
มากขึ ้น มหาวิทยาลัยควรมี
มาตรการส่งเสริ มให้ อาจารย์ตีพมิ พ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการเพิ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะในระดับนานาชาติ
ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
1. การจัดโครงการ/กิจกรรม Coaching หรื อพี่เลี ้ยงสูก่ ารตีพมิ พ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรื อ การนาเสนอ
ผลงานในเวทีนานาชาติ
องค์ ประกอบที่ 3 การบริการทางวิชาการ
จุดแข็ง
1. มีแผน กระบวนการและผลการดาเนินงานที่ชดั เจนเป็ นรูปธรรมและแนวโน้ มในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรส่งเสริ มให้ ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายและสามารถต่อยอดในการทาตลาดในต่างประเทศ
2. ควรสนับสนุนให้ ชมุ ชนจัดทาเรื่ องราวประวัติความเป็ นมาของการทาเครื่ องทองลงหิน เพื่อให้ ผ้ ทู ี่เข้ าไปเยี่ยม
ชมได้ องค์ความรู้ในการผลิตและเห็นคุณค่าของงานฝี มือไทย
องค์ ประกอบที่ 4 การทานุบารุ งศิลปะและวัฒนธรรม
จุดแข็ง
1. มหาวิทยาลัยได้ สง่ เสริ มการจัดกิจกรรมทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายและสนับสนุนให้ นกั ศึกษา
เข้ าประกวดโครงการต่างๆจนได้ รับรางวัล สามารถสร้ างชื่อเสียงให้ กบั มหาวิทยาลัย
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แนวทางเสริมจุดแข็ง
1. ควรส่งเสริ มให้ นกั ศึกษามีสว่ นร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ให้ ทวั่ ถึงไม่กระจุกตัวเฉพาะกลุม่ ใดกลุม่ หนึง่
องค์ ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ
จุดที่ควรพัฒนา/ ข้ อเสนอแนะในการปรับปรุ ง
1. มหาวิทยาลัยมีแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (ปี การศึกษา 2558 – 2562) ควรมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เป็ น
ระยะๆ เนื่องจากปั จจัยภายนอกมีการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว
2. นอกจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสีย่ งภายนอกแล้ ว ควรวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสีย่ งภายในเพิ่มเติม
(นอกเหนือจากเกณฑ์)
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บันทึกภาคสนาม
1. รายชื่อผู้ให้ สัมภาษณ์
สภามหาวิทยาลัย
1. รองศาสตราจารย์ดร.ครรชิต มาลัยวงศ์
2. อาจารย์กฤช กาญจนาภา
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย
1. ผศ. ดร.วิรัช เลิศไพฑูรพันธ์
2. อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์
3. อาจารย์กศุ ล สังขนันท์

นายกสภามหาวิทยาลัย
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

4. อาจารย์กิติกลุ ปุณศรี

รองอธิการบดี
รองอธิการบดี
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมายและรักษาการผู้ช่วยอธิการบดี
ด้ านการบริ การวิชาการ
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริ หารทรัพยากรมนุษย์

บุคลากร
1. รศ.ดร.กีรติ ชยะกุลคีรี
2. ดร.สุรชัย ทองแก้ ว
3. ดร.วนายุทธ์ แสนเงิน
4. อาจารย์จิตลดา สดุดีพงศ์
5. คุณธิติรัตน์ เจียมบุญศรี
6. คุณกรวรรณ หวานฉ่า
7. คุณสุวรรณี นนทการ

ผู้อานวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางวิศวกรรม
อาจารย์ประจาคณะเทคดนโลยีสารสนเทศ
อาจารย์ประจาคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะศิลปศาสตร์
ผู้จดั การสานักงานเลขานุการคณะดิจิทลั มีเดีย
ผู้จดั การสานักงานเลขานุการคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
เจ้ าหน้ าที่ประจาสานักงานผู้ชว่ ยอธิการบดีด้านแผนและ
ประกันคุณภาพ

นักศึกษาปั จจุบนั
1. นางสาวพรลภัสสณ คุ้มกัน
2. นางสาวจิรวรรณ ไววิทยะ
3. นางสาวอภิสรา ศรี ประสิทธิ์
4. นางสาวจิรัญญา ตาวงษ์
5. นายบวรนันท์ ขันเงิน
6. นายเนรมิต ฤทธากร์
7. นายธนบรรณ ฉลวยศรี
8. นายวงศกร สุขคานนท์
9. นายสิรวิทนย์ สุภาพถ้ อย
10. Margarett Chan

คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบัญชี
คณะบริ หารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
คณะดิจิทลั มีเดีย
วิทยาลัยนานาชาติ
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11. นายสกล สุชาติวฒ
ุ ิ (ระดับปริ ญญาเอก)
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ
12. นางสาวกันต์สนิ ี แสนสวัสดิ(์ ระดับปริ ญญาโท) วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ
ศิษย์ เก่ า
1. นางสาวสุกลั ยา ผ่องศิลป์
2. นายอนุกลู มูลสาร
3. นายกิตติพงษ์ บางปะอิน
4. ดร.อิสริ ยา พรหมสงฆ์
5. นายวิวฒ
ั น์ กนกวรรณจารัส
6. นายสุทศั น์ พันธุ์ประเสริ ฐ
7. นายศักดา แท่นมะณี
8. นายศิริศกั ดิ์ ชูเกษตร
9. นายพีระพัฒน์ เสนาลัย
10. นายอรรถพล ยิ ้มช้ อย
11. ดร.ปุญญภณ เทพประสิทธิ์
12. คุณชลธิชา สุภาพ

คณะนิติศาสตร์
คณะนิเทศศาสตร์
คณะศิลปศาสตร์
คณะบัญชี
คณะบริ หารธุรกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
คณะดิจิทลั มีเดีย
วิทยาลัยนานาชาติ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้ านการจัดการ

ผู้ใช้ บัณฑิต
1. คุณมณชัย ทรัพย์สนิ พันธ์
2. คุณณัฐภัทร์ ตันธนา
3. คุณรวีวรรณ กันภัย

ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตคณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
ผู้ใช้ บณ
ั ฑิตคณะคณะบริ หารธุรกิจ

2. ผลการสัมภาษณ์
2.1 สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัย
- มีวิสยั ทัศน์ และมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะพัฒนามหาวิทยาลัย ก้ าวทันต่อการเปลีย่ นแปลง เช่น การเปิ ด
หลักสูตรใหม่ ปิ ดหลักสูตรที่จานวนนศ.น้ อย
- มีการดูแล เอาใจใส่ ต่อบุคลากรทังสายวิ
้
ชาการและสายสนับสนุนอย่างดี
- มีระบบ กลไก ในการส่งเสริ มความก้ าวหน้ าทางวิชาการของอาจารย์
และสร้ างขวัญ กาลังใจให้ ของบุคลากร
- มีการวางแผนรองรับ สาหรับการที่ยอดประชากรที่เข้ าระบบการศึกษามีแนวโน้ มลดลง
- มีความประทับใจต่อผู้ก่อตังมหาวิ
้
ทยาลัย และทายาท ที่มงุ่ มัน่ ต่อการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคน
และประเทศชาติ

ก - 18
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

2.2 อาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
- มีความคล่องตัว มีพฒ
ั นาการโดยเฉพาะด้ าน ICT
- มีความทันสมัย ก้ าวทันการลีย่ นแปลงของประเทศ และของโลก
- มีงบประมาณสนับสนุน การทาผลงานวิชาการ และการเผยแพร่ผลงานทังในและต่
้
างประเทศ
- มีนโยบายที่ทาให้ นกั ศึกษาสามารถปฏิบตั ิงานได้ จริ ง เช่น เรี ยนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง
- มีความหลากหลายและยืดหยุน่ เช่น ให้ เลือกเวลาเข้ าออกได้
- มีแนวคิดจิตอาสา และการเป็ นมหาวิทยาลัยเพื่อรับผิดชอบต่อสังคม (USR) ซึง่ เป็ นพื ้นฐานคุณธรรม
ที่ดีตอ่ บุคลากรและนักศึกษา
- ผู้บริ หารมีวิสยั ทัศน์ และพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัยในทิศทางทีด่ ี
- มีสวัสดิการที่เพียงพอและเหมาะสม เช่น ค่าตอบแทน การทัศนศึกษา การฝึ กอบรมด้ านต่าง ๆ
- บุคลากรทุกระดับมีสมั พันธ์ภาพที่ดีตอ่ กัน ไม่แบ่งแยกความเป็ นอาจารย์และเจ้ าหน้ าที่
- นักศึกษาส่วนใหญ่มีพื ้นฐานความรู้แตกต่างกัน ซึง่ ถือเป็ นความท้ าทายของอ.ผู้สอนที่จะพัฒนาให้
นักศึกษาได้ รับความรู้ในวิชาเรี ยน
- โปรแกรมสาเร็ จรูปบางประเภทยังไม่เพียงพอ เนื่องจากต้ องใช้ งบประมาณสูง ทางเลือกคือใช้ ร่วมกับ
มหาวิทยาลัยอื่น
- สถานที่คบั แคบไม่เพียงพอต่อการทากิจกรรมต่าง ๆ ของนักศึกษา และสถานที่จอดรถไม่พอ
2.3 ผู้ใช้ บัณฑิต
- บัณฑิตมีความสู้งาน อดทน มีความรับผิดชอบ มีความคิดสร้ างสรรค์ รับตัวเข้ ากับผุ้อื่นได้
- มีความรู้ที่สามารถต่อยอดกับงานที่ทาได้ เป็ นอย่างดี
- ขาดความมัน่ ใจในการใช้ ภาษาต่างประเทศ ทัง้ ๆ ที่สามารถใช้ ได้
- ชื่นชมที่มหาวิทยาลัยใช้ แนวทางเรี ยนกับตัวจริ ง ประสบการณ์จริ ง และสหกิจศึกษา ทาให้ นกั ศึกษา
มีความพร้ อมและสามารถทางานได้ ทนั ที
2.4 ศิษย์ เก่ าและศิษย์ ปัจจุบนั
จุดแข็ง
- อาจารย์มีความพร้ อมในการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการปรับข้ อมูลเนื ้อหาให้ ทนั สมัยเสมอและมี
ความเอาใจใส่ตอ่ นักศึกษาเป็ นอย่างดี
- มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญเข้ ามามีส่วนร่ วมในการจัดการเรี ยนการ
สอน
- เนื ้อหาความรู้ ที่ได้ สามารถนาไปปฏิบตั ิได้ จริ งเนื่องจากมีการเน้ นให้ นกั ศึกษาได้ ลงมือปฏิบตั ิจริ ง
ขณะเรี ยน
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ข้ อเสนอแนะจากศิษย์ เก่ า
- ควรเสริ มทักษะด้ านภาษาอังกฤษให้ มากขึ ้น
- สื่อ อุป กรณ์ ก ารเรี ยนการสอนควรปรั บ ปรุ งให้ ทัน สมัย และเพี ยงพอต่อ การใช้ ง านยิ่งขึน้ รวมทัง้
ซอฟต์แวร์ ที่จาเป็ นต่อการทางานในภาคธุรกิจ
- ควรจัดให้ มีพื ้นที่สาหรับการทากิจกรรมแสดงผลงานของนักศึกษา
- ควรมีฐานข้ อมูลสาหรับการทาวิจยั ที่เพียงพอต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา
ข้ อเสนอแนะจากศิษย์ ปัจจุบัน
- ควรใช้ อปุ กรณ์สอื่ การเรี ยนการสอนให้ เกิดความคุ้มค่า
- ควรปรับปรุงโสตทัศนูปกรณ์ให้ มีประสิทธิภาพในการใช้ งาน
- มหาวิทยาลัยควรอานวยความสะดวกในการเดินทางไปทัศนศึกษาดูงาน
- ควรมีการเตรี ยมความพร้ อมด้ านภาษาอังกฤษให้ กบั นักศึกษา
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กาหนดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประจาปี การศึกษา 2558
ระหว่ างวันที่ 14 – 15 พฤศจิกายน 2559
วัน/เดือน/ปี

เวลา

วันจันทร์ ท่ ี
14 พฤศจิกายน 2559

09.00 น.

กิจกรรม
คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมเพื่อเตรี ยมการตรวจประเมิน
ณ ห้ อง Convention 2 ชัน้ 4 อาคาร 40 ปี ศรี ปทุม

09.30 น.

- อธิการบดีกล่าวต้ อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน
- ชมวิดีทศั น์แนะนามหาวิทยาลัย
- ผู้ช่วยอธิการบดีด้านแผนและประกันคุณภาพสรุปผลการดาเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย สาหรับรอบปี การศึกษา 2558
ณ ห้ อง Convention 1 ชัน้ 4 อาคาร 40 ปี ศรี ปทุม

10.15 น.

พักรับประทานอาหารว่าง
ณ ห้ อง Convention 2 ชัน้ 4 อาคาร 40 ปี ศรี ปทุม

10.30 น.

สัมภาษณ์นายกสภามหาวิทยาลัย
ณ ห้ อง 1202 ชัน้ 12 อาคาร 40 ปี ศรี ปทุม

11.30 น.

ตรวจสอบข้ อมูลและหลักฐานอ้ างอิงในรายงานการประเมินตนเอง ณ
ห้ อง Convention 1 ชัน้ 4 อาคาร 40 ปี ศรี ปทุม

12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน
ณ ห้ อง Convention 2 ชัน้ 4 อาคาร 40 ปี ศรี ปทุม

13.00 น

ตรวจสอบข้ อมูลและหลักฐานอ้ างอิงในรายงานการประเมินตนเอง ณ
ห้ อง Convention 1 ชัน้ 4 อาคาร 40 ปี ศรี ปทุม (ต่อ)

14.30 น.

สัมภาษณ์ผ้ บู ริ หารมหาวิทยาลัย
ณ ห้ อง 1202 ชัน้ 12 อาคาร 40 ปี ศรี ปทุม

15.15 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ชุดที่ 1 สัมภาษณ์
ณ ห้ อง 1202 ชัน้ 12 อาคาร 40 ปี ศรี ปทุม
- คณาจารย์ และเจ้ าหน้ าที่
- นักศึกษาปั จจุบนั
คณะกรรมการประเมินฯ ชุดที่ 2 สัมภาษณ์
ณ ห้ อง 1203 ชัน้ 12 อาคาร 40 ปี ศรี ปทุม
- ผู้ใช้ บัณฑิต
- ศิษย์ เก่ า
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วัน/เดือน/ปี

วันอังคารที่
15 พฤศจิกายน 2559

เวลา

กิจกรรม

16.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้ อมูลและหลักฐานอ้ างอิง (เพิ่มเติม)
และสรุปผลการประเมินประจาวัน
- ณ ห้ อง Convention 1 ชัน้ 4 อาคาร 40 ปี ศรี ปทุม
คณะกรรมการประเมินฯ ตรวจสอบข้ อมูลและหลักฐานอ้ างอิง (เพิ่มเติม)
ณ ห้ อง Convention 1 ชัน้ 4 อาคาร 40 ปี ศรี ปทุม
พักรับประทานอาหารว่าง

09.00 น.
10.15 น.

ณ ห้ อง 1201 ชัน้ 12 อาคาร 40 ปี ศรี ปทุม
10.30 น.

คณะกรรมการประเมินฯ ประชุมสรุปผลการประเมิน

12.00 น.

ณ ห้ อง Convention 1 ชัน้ 4 อาคาร 40 ปี ศรี ปทุม
พักรับประทานอาหารกลางวัน
ณ ห้ อง Convention 2 ชัน้ 4 อาคาร 40 ปี ศรี ปทุม

13.00 น.

คณะกรรมการประเมินฯ เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

14.30 น.

- ศูนย์มีเดีย
- SICA
- ห้ องปฏิบตั ิการศิลปะการแสดง
- ห้ องปฏิบตั ิการธุรกิจการบิน
- ห้ องสมุด
- ห้ องปฏิบตั ิการคณะดิจิทลั มีเดีย
- คณะกรรมการประเมินฯ นาเสนอสรุปผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในต่อผู้บริ หารมหาวิทยาลัย
ณ ห้ อง Convention 1 ชัน้ 4 อาคาร 40 ปี ศรี ปทุม
- เสร็ จสิ ้นการตรวจประเมิน

ก - 22
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

รู ปภาพบรรยากาศการตรวจประเมิน

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สัมภาษณ์ ผ้ มู ีส่วนได้ ส่วนเสีย

ก - 23
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย

คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สรุ ปผลการประเมิน
……………………………….
ก - 24
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจาปี การศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

