
  

 
 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
ฝายวิชาการ 

ปการศึกษา 2557 
 
 รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
  

1. ผศ.ดร.นิ่มนวล    วิเศษสรรพ  ประธานกรรมการ 
2. ผศ.ร.ต.(หญิง) ดร.วรรณี  ศุขสาตร  กรรมการ 
3. ดร.ไพกานท     รักษาสุทธิพันธ  กรรมการ 
4. พล.อ.ท.ศุภกฤต     อริยะปรีชา  กรรมการ 
5. นางพรรนิภา  แดงเลิศ   เลขานุการ 

 

  ชื่อหนวยงาน   ฝายวชิาการ ประกอบดวยหนวยงาน ดังนี ้
1. สํานักงานมาตรฐานวิชาการ 

2. สํานักงานทะเบียน 

3. ศูนยสนับสนนุและพัฒนาการเรียนการสอน 

4. สํานักหอสมุด 

 วัน / เดือน / ป ที่ประเมิน  วันพฤหัสบดีที่ 29  ตุลาคม พ.ศ. 2558 
  วัตถุประสงคในการประเมิน 
 1. ตรวจสอบและประเมินการดําเนินงานของหนวยงานตามระบบและกลไกที่หนวยงานนั้น ๆ 
กําหนดทั้งโดยการวิเคราะห / เปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ในทุกมาตรฐานคุณภาพ 
องคประกอบคุณภาพ และตัวบงชี้คุณภาพวาเปนไปตามเกณฑ และไดมาตรฐานที่กําหนดไว 
 2. ใหหนวยงานทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนําไปสูการกําหนดแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพ ไปสูเกณฑ และมาตรฐานที่ต้ังไว 
 3. ใหหนวยงานทราบจุดเดน ขอสังเกต ตลอดจนไดรับขอเสนอแนะในการพัฒนาการ
ดําเนินงาน เพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาขอสังเกตของหนวยงาน เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง  
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วิธีการดําเนนิงาน  
1. ศึกษารายงานประจําป เพื่อการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน  
2. ศึกษาเอกสารประกอบ 
3. รวบรวมขอมูล 

3.1 บรรยายสรุปโดย ผศ.ดร.นเรฏฐ พันธราธร รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
3.2 รายช่ือผูใหสัมภาษณ 

3.2.1 ผศ.ดร.สุดาญา  ออประยูร  สํานักงานมาตรฐานวิชาการ 
3.2.2 คุณวันทนา  สุวรรณสิงห  สํานักงานมาตรฐานวิชาการ 
3.2.3 คุณภัทรภร  ทองหร่ี   สํานักงานมาตรฐานวิชาการ 
3.2.4 คุณนงเยาว  พันธนอย  สํานักงานมาตรฐานวิชาการ 
3.2.5 คุณจิรพร  สอนธรรม  สํานักงานมาตรฐานวิชาการ 
3.2.6 คุณอุนจิตต  ปติรัตนวรนารถ  สํานักงานทะเบียน 
3.2.7 คุณจิรวรรณ  เคราะหดี  สํานักงานทะเบียน 
3.2.8 คุณสุพัตรา  จับบาง   สํานักงานทะเบียน 
3.2.9 คุณพินิจ  เย็นมาก   สํานักงานทะเบียน 
3.2.10 คุณวิลัยพร  ภาคบุปผา  สํานักงานทะเบียน 
3.2.11 คุณสุปราณี  หนนุวงษ  สํานักงานทะเบียน 
3.2.12 คุณธนธัติ  สละสนธุ  สํานักงานทะเบียน 
3.2.13 คุณสมบุญ  นาคพรม  ศูนยสนับสนนุและพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2.14 คุณเบญจพร  เกาะแกว  ศูนยสนับสนนุและพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2.15 คุณเกษสุดา  ไชยวงศ   ศูนยสนับสนนุและพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2.16 คุณลิขิต   นีรนาถภูรี  ศูนยสนับสนนุและพัฒนาการเรียนการสอน 
3.2.17 ดร.มลิวัลย  ประดิษฐธีระ  สํานักหอสมุด 
3.2.18 คุณนฤมล  พฤกษศิลป  สํานักหอสมุด 
3.2.19 คุณรัตนาภรณ  กาศโอสถ  สํานักหอสมุด 
3.2.20 คุณกาญจนา  เพ็งคําศรี  สํานักหอสมุด 
3.2.21 คุณลมัย  ประคอนสี  สํานักหอสมุด 
3.2.22 คุณดาวรัตน  แทนรัตน  สํานักหอสมุด 
3.2.23 คุณพรศรี  สุขการคา  สํานักหอสมุด 
3.2.24 คุณธฤษวรรณ  เฉลยไกร  สํานักหอสมุด 
3.2.25 คุณศิระภา  นาคเจือทอง  สํานักหอสมุด 
3.2.26 คุณพัชรา  หาญเจริญกิจ  สํานักหอสมุด 
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3.2.27 คุณชะออน  พันถัน   สํานักหอสมุด 
3.2.28 นางสาวพัชราภรณ คําเพง็   นักศึกษา 
3.2.29 นายกษาปณชาติ หลาพัฒนกุล  นักศึกษา 
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สํานกังานมาตรฐานวิชาการ 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ปการศกึษา 2557  (5 องคประกอบ) 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 

 
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ  
 มีแผนการดําเนินการที่สอดคลองกับแผนพัฒนาฝายวิชาการ มหาวทิยาลัยรังสิต และดําเนนิ
ภารกิจไดอยางเปนรูปธรรม 
 
 

องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 
 

ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ 

1. สามารถดําเนนิการใหเกิดหลักสูตรที่หลากหลาย ตามความตองการของผูเรียน 

2. มีนโยบายชัดเจนที่สนับสนุนใหมีรายวิชาสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร 

3. มีมาตรการกระตุนการเขาสูตําแหนงทางวชิาการ และการดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางเปน

รูปธรรมและตอเนื่อง 

 จุดที่ควรพัฒนา  
 เพิ่มระบบการติดตามผลหลักสูตรที่ขอเปดดําเนินการไปแลวระยะหนึ่ง และที่ตองปรับปรุง
หลักสูตร 
 
 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 
 
 

ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ 
มีการนําระบบสารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 
 

จุดที่ควรพัฒนา  
 เร่ืองการพัฒนาบุคลากร ควรมีการระบุเกณฑในการดําเนินงานใหชัดเจน 
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

 
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ  
  มีระบบและกลไกในการจัดทํางบประมาณอยางชัดเจน ถูกตอง 
 
 

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ 
มีการวิเคราะหผล และนําขอเสนอแนะจากการตรวจเย่ียมในการประกันคุณภาพมาปรับปรุง 

แกไข 
 

 
สรุปผลการสมัภาษณ 

 

1. บุคลากรทุกทานมีสวนรวมในการดําเนนิงานของหนวยงานทั้งทางตรง โดยการประชุมโตะกลม 

และทางออม โดยการเขียนเอกสารใหทราบ และเสนอแนะผานทางเอกสาร 

2. บุคลากรมีความกระตือรือรนในการทาํงานอยางดี  มีความสุขในการทํางาน และมีโอกาสใน

การพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ง 

3. บุคลากรทุกทานรูภาระหนาที่ ความรับผิดชอบงานของตนเองอยางชัดเจน 
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สรุปผลการประเมินการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพการศึกษา 
สํานักงานมาตรฐานวิชาการ  ปการศึกษา 2557 

   

 
องคประกอบ 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 
จากผูประเมนิ 

 
จํานวน 
ตัวบงชี ้

 
(n) 

 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

 (x) 

ความ 
หมาย 

ผลการ
ประเมินจาก 
ผูประเมินฯ 

ความ 
หมาย 

1. ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค 
    และแผนการดําเนินการ 

2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2. ภาระงานหลัก 8 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

3. การบริหารและการจัดการ 5 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4. การเงินและงบประมาณ 2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5. ระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพ 

2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

รวมองคประกอบที่ 1 – 5  19   19  

คะแนนถวงน้ําหนัก 
รวมองคประกอบที่ 1-5 

 95.00  95.00  

คะแนนเฉลี่ย 
องคประกอบที่ 1- 5 

 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

 
ผูรับผิดชอบ 

  ดร.ไพกานท      รักษาสุทธิพนัธ  บัณฑิตวทิยาลัย 
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สํานกังานทะเบียน 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ปการศกึษา 2557  (5 องคประกอบ) 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 

 
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ  

1. มีข้ันตอนที่ชัดเจน และเปนรูปธรรมในการมีสวนรวมของบุคลากรในสํานักงานทะเบียน เพื่อ

กําหนด ปรัชญา  ปณิธาน  และพันธกิจ  ดังนี้แสดงเปนแบบสอบถาม และผลสรุปจาก

แบบสอบถาม 

2. มีรูปแบบในการเขียน และสรุปผลประเมินการดําเนินงานในแตละแผนงานตามภารกิจหลักที่

ชัดเจน เปนรูปธรรมและเขาใจงาย 

 

องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 
 

ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ 

1. มีระบบสารสนเทศที่นํามาใชในงานทะเบียน สําหรับบุคลากรในสํานักงานทะเบียน และ

ผูบริหารที่เปนไปตามความตองการของการดําเนินงานตามระบบของงานทะเบียน ที่เปน

รูปธรรมและเหมาะสม 

2. มีเว็บไซตที่สามารถตอบสนองแกภาวการณของนักศึกษาตางชาติมากข้ึน ในเร่ืองของของการ

มีสองภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 

3. แตละภาระงานหลัก สรุปผลประเมินการดําเนินงานที่อานงายและเขาใจงายในรูปแบบของการ

เขียนและสํานวนการเขียน 

 จุดที่ควรพัฒนา  
1. เพิ่ม Flow Chart  เปนข้ันตอนของการดําเนินงานในแตละภารกิจหลัก เพื่อความสมบูรณยิ่งข้ึน 

ในความชัดเจนในเร่ืองการดําเนนิงาน 

2. เพิ่มขอเสนอแนะจากผูบริหาร หรือผูตอบแบบสอบถามในสรุปผลของการประเมินความพึง

พอใจ หรือ ความสําเร็จของการใหบริการของแตละภาระหนาที่ที่เกี่ยวของ 
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 
 
 

ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ 
ดีเยี่ยมในการใหทุกหนวยงานในสํานักงานทะเบียนจัดทําการบริหารจัดการความเสี่ยง และ

เดนชัดใน เร่ือง การพัฒนาระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการภายในสํานักงาน 
 
จุดที่ควรพัฒนา  

1. เพิ่มความชัดเจนในการมีแผนการบริหารจัดการ ที่กลาว คือ การบริหารจัดการในสํานักงาน

ทะเบียน อาทิ เชน การจัดการในการจัดภาระงานของบุคลากร การจัดการในการประเมิน และ

พัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการในเรื่องการเงิน การจัดการในการจัดทําแผนบริหารความ

เส่ียง เปนตน 

2. เพิ่มขอเสนอแนะจากผูรับบริการในสรุปผลการสํารวจดวย 

3. เพิ่มความชัดเจนในการบริหารจัดการในแตละเรื่องที่เกี่ยวของ เชน แผนประเมิน และพัฒนา 

บุคลากร แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ แผนการจัดการความรู เปนตน 

 
 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

 
ผลการดําเนินงานมี จุดที่ควรพัฒนา   คือ  

1. เพิ่มความชัดเจนในเร่ือง การเงินและงบประมาณ คือ มีแผนการจัดทํางบประมาณ 

2. เพิ่มสรุปการใชเงินในแตละภาคการศึกษา 

 
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 

ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ 
จัดทําเอกสารอางอิงอยางเปนระบบ และมีความชัดเจน งายตอการคนหา และมีรูปแบบการ

เขียนที่อานงายและเขาใจ 
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สรุปผลการสมัภาษณ 

 

1. บุคลากรทุกทานช่ืนชอบในบรรยากาศในการทาํงานในสํานักงานทะเบียน 

2. ในแตละหนวยงานยอยภายในสํานักงานทะเบียน มีความเช่ือมโยงในการทํางานเปนอยางดี 

โดยไมมีปญหา /อุปสรรคในการทํางานรวมกัน 

3. บุคลากรทุกทานมีความพงึพอใจในผลการประเมินการทํางานประจําปการศึกษา แตหาก

เปนไปได ควรมีการพจิารณาจํานวนเงินทีป่รับข้ึนของบุคลากรที่มีฐานเงนิเดือนตํ่า 

4. บุคลากรมีการพฒันาตนเองอยางสม่ําเสมอ และตอบโจทยกับภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบ 

5. บุคลากรมีการแบงภาระงานกันอยางชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได 

6. บุคลากรขอเสนอใหมีการเพิ่มหองเรียนที่ยังไมเพียงพอ เนื่องจากตอนนี้มหาวิทยาลัยเปด

สาขาวิชาเพิ่มข้ึนเยอะ 

7. บุคลากรเสนอใหมีการใหรางวัลแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนเวลานาน อาท ิอายงุาน 25 ป เปน

ตน 

8. บุคลากรเสนอใหมีการเพิ่มอายุของบุตรทีม่ีสิทธิ์รับการรักษาพยาบาลจาก 20 ป เปน 25 ป 

9. บุคลากรเสนออยากมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม English champ  เพื่อเปนการฝก

ภาษาอังกฤษ 

10. บุคลากรเสนอใหเพิ่มอัตรากาํลังคน 
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สรุปผลการประเมินการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพการศึกษา 
สํานักงานทะเบียน  ปการศึกษา 2557 

   

 
องคประกอบ 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 
จากผูประเมนิ 

 
จํานวน 
ตัวบงชี ้

 
(n) 

 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

 (x) 

ความ 
หมาย 

ผลการ
ประเมินจาก 
ผูประเมินฯ 

ความ 
หมาย 

1. ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค 
    และแผนการดําเนินการ 

2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2. ภาระงานหลัก 11 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

3. การบริหารและการจัดการ 9 4.88 ดีมาก 4.88 ดีมาก 

4. การเงินและงบประมาณ 3 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5. ระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพ 

2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

รวมองคประกอบที่ 1 – 5  27   27  

คะแนนถวงน้ําหนัก 
รวมองคประกอบที่ 1-5 

 133.92  133.92  

คะแนนเฉลี่ย 
องคประกอบที่ 1- 5 

 4.96 ดีมาก 4.96 ดีมาก 

 
ผูรับผิดชอบ 
     ผศ.ร.ต.(หญิง) ดร.วรรณี     ศุขสารต  บัณฑิตวทิยาลัย 
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ศูนยสนับสนนุและพัฒนาการเรียนการสอน 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ปการศกึษา 2557  (5 องคประกอบ) 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 

 
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ 

1. หนวยงานมีภาระงานหลัก และการดําเนินงานตามการจัดต้ังหนวยงาน 

2. มีปรัชญา ปณิธาน  วิสัยทัศน พันธกิจ  วัตถุประสงค เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงาน 

3. มีแผนการดําเนินงาน และการใชงบประมาณตามแนวทาง และรูปแบบการดําเนินการตามที่

มหาวิทยาลัยกําหนด 

จุดที่ควรพัฒนา  
 เมื่อมีการปรับเปล่ียนโครงสรางการบริหารใหม ควรปรับเปล่ียนสถานภาพทั่วไปตามภาระงาน
หลักที่มีอยู เชน การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในช้ันเรียน การประเมินผล เปนตน 

 

องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 
 

ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ 

1. มีภาระงานที่จะพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความพรอมในทุก

ดาน 

2. มีการสนับสนุนใหทุนวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีวารสารที่อยูในฐาน TCI 

3. มีการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนของอาจารย โดยนักศึกษาในระบบออนไลน 

4. มีการจัดทําระบบการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยรังสิต 

จุดที่ควรพัฒนา  
การประเมนิผลประสิทธิภาพการสอนของอาจารย โดยนักศึกษาในระบบออนไลนอาจจะตอง

ใชการประชุมรวมกับหนวยงานเกีย่วของที่รับผิดชอบรวมกนัวาระบบคอมพิวเตอรควรจะออกแบบและ
รับผิดชอบอยางไร 
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 
 
 

ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ 
1. มีการบริหารและการจัดการของหนวยงานที่ชัดเจน สามารถสนับสนุนภารกิจของฝายวิชาการ

ไดดีมาก 

2. มีแผนการปฏิบัติงาน แผนการบริหารความเส่ียง การแตงต้ังคณะกรรมการ และการประชุม

คณะกรรมการของหนวยงาน เพื่อใหการบริหาร และการจัดการเปนไปดวยความเรียบรอย 

และมีประสิทธิภาพ 

3. มีแผนพัฒนาบุคลากรที่มีกิจกรรม และเปาหมายที่ชัดเจน มีระดับความพึงพอใจของ

ผูรับบริการในระดับดีมาก (4.57) 

จุดที่ควรพัฒนา  
  บุคลากรที่รับผิดชอบดานพัฒนาการเรียนการสอน และนักวิชาการ  ควรไดรับการพัฒนาให
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก โดยพิจารณาเปนสายงานตามคํารองขอ 
 
 
 

องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

 
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ  
 มีการจัดทาํงบประมาณประจําป โดยคณะกรรมการตามแผนงาน และโครงการที่ไดกําหนดไว 
มีการประเมนิผลการใชงบประมาณประจําป และการประชุม เพื่อนาํผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา
ในปตอไป 
 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. มีการใชงบประมาณโครงการมอบเกียรติบัตร และโลรางวัลเกินไป 26,729 บาท  

(-189.10%)  

2. ทุนวิจัย 1.5 ลานบาท ถือวาเปนเงินจํานวนนอยมาก ถาเมื่อใดที่คุณคาของงานวิจัยดานการ

พัฒนาการเรียนการสอนสามารถนําไปใชประโยชนได นาจะมีทุนวิจัยเพิ่มข้ึน 
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ 
 มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ และมีประสิทธิผลการดําเนนิการดานการประกนัคุณภาพเปน
รูปธรรมที่ชัดเจน โดยมีการจัดทําแผนงานการดําเนนิการอยางตอเนือ่ง  
 
จุดที่ควรพัฒนา 
  ปรับภาระงานตามความรับผิดชอบจริงของแตละบุคคล 
 
 
สรุปผลการสมัภาษณ 

 

1. บุคลากรมีความสุขในการทํางานทั้งในดานสภาพแวดลอม และบรรยากาศในการทํางาน 

2. บุคลากรมีความรู ความสามารถ และความรับผิดชอบในภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนอยางนี้ 

3. บุคลากรมีขอคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาหนวยงานที่ตองรับผิดชอบตามภาระงานหลักให

สามารถตอบสนองตอความสําเร็จของหนวยงาน 

4. บุคลากรมองวาถามีความตองการที่จะพัฒนาตนเองใหมีการศึกษาที่สูงข้ึน ควรไดรับการ

พิจารณาเปนรายบุคคลไป 
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สรุปผลการประเมินการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพการศึกษา 
ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน  ปการศึกษา 2557 

   

 
องคประกอบ 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 
จากผูประเมนิ 

 
จํานวน 
ตัวบงชี ้

 
(n) 

 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

 (x) 

ความ 
หมาย 

ผลการ
ประเมินจาก 
ผูประเมินฯ 

ความ 
หมาย 

1. ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค 
    และแผนการดําเนินการ 

2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2. ภาระงานหลัก 8 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

3. การบริหารและการจัดการ 5 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4. การเงินและงบประมาณ 2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5. ระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพ 

2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

รวมองคประกอบที่ 1 – 5  19   19  

คะแนนถวงน้ําหนัก 
รวมองคประกอบที่ 1-5 

 65.00  65.00  

คะแนนเฉลี่ย 
องคประกอบที่ 1- 5 

 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

 
ผูรับผิดชอบ 
     พล.อ.ท.ศุภกฤต       อริยะปรีชา  สถาบันการบิน 
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สํานกัหอสมุด 

 
ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน ปการศกึษา 2557  (5 องคประกอบ) 
 

องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณธิาน วัตถุประสงค และแผนดําเนนิการ 

 
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ  

1. การเปล่ียนแปลงปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  ทําใหวิ สัยทัศนการพัฒนาหอสมุด

เปล่ียนแปลง ไปในทิศทางที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

2. มีแผนการดําเนินงานและวิวัฒนาการของแหลงเรียนรูชัดเจน และการดําเนินงานบรรลุ

เปาหมาย มีความคิดสรางสรรคในการจัดทําโครงการทอดผาปาหนังสือ เพื่อเปนตัวช้ีวัดถึง

การสงเสริมสังคมธรรมาธิปไตย 

3. ใชการประชุมเปนกลไกในการติดตาม ประเมินผลโครงการ และมีการนําผลการประเมินไป

ปรับปรุงแผนงานในปตอไป 

จุดที่ควรพัฒนา  
1. จัดทําหรือนําเสนอแผนงานตอมหาวทิยาลัย ในการปรับปรุง หรือสรางอาคารหอสมุดกลางและ

เพิ่มพื้นที่การใหบริการเพื่อใหเพียงพอกับจํานวนผูใชบริการ และรักษาเกณฑมาตรฐาน
คุณภาพหอสมุดมหาวิทยาลัย   

2. ลดปริมาณโครงการพัฒนา โดยจัดโครงการในลักษณะการบูรณาโครงการในปที่ผานมาที่
สามารถรวมกันได  เพื่อใหเหมาะสมกับกําลังคนของหอสมุด 
 

 
องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก 

 

ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ 

1. มีการพัฒนาการบริการที่สามารถเขาถึงผูใชอยางรวดเร็วบนระบบออนไลน  รวมทั้งระบบ

หองสมุดอัตโนมัติ Horizon   และระบบการยืมคืนดวยตนเองอัตโนมัติ RFID เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการใหบริการ 
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2. มีการพัฒนาLibrary Website และ E-News Letter  เพื่อสรางชุมชนหอสมุดภายใน

มหาวิทยาลัย ชวยใหการรับรูขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรม โครงการตางๆ ที่ทางหอสมุดจัดข้ึน  

นอกเหนือจากขอมูลขาวสารอ่ืนที่นาสนใจ 

3.  งานสงเสริมวิชาการ เปนภารกิจหลักที่สามารถดําเนินการไดอยางครบถวน และมีความเปน

นวัตกรรม  และสามารถนําความรูจากการงานสงเสริมมาใชในการพัฒนาบุคลากรของ

สํานักงาน 

จุดที่ควรพัฒนา  
1. ควรติดตามการบริการใหมๆ  ทั้งในสวนของความพึงพอใจของผูใชในระบบใหมที่นํามา

ใหบริการ และความถี่ในการใช  เพื่อวัดความคุมคา และนําไปสูการพัฒนาหอสมุดตอไป 

2. เพิ่มการประสานงานกับหลักสูตรใหมากข้ึนเพื่อใหการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเปนไปอยาง

ทั่วถึงและตรงกับความจําเปน 

 

 

องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ 
 
 
 

ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ 
1. มีการบริหารจัดการที่ดี  ทําใหบุคลากรทุกคนสามารถใหการบริการและสรางความประทับใจ

ใหกับผูใชบริการ 

2. นําระบบ 7 ส.  มาใชในการพัฒนาหอสมุดและสงผลตอทัศนคติที่ดีของคนทํางาน 

จุดที่ควรพัฒนา  
1. ควรหาแนวทางในการกําจัดทรัพยากรสารสนเทศที่เกา ลาสมัย  โดยประสานงานกับคณะวิชา

หรือหลักสูตร  ใหระบุชื่อหนังสือที่เกาและไมเหมาะสมสําหรับการใชงานในปจจุบัน สงผลให

เกิดที่วาง บนชั้นวางหนังสือ 

2. ปรับคําถามและการใชขอมูลในแบบประเมินความพึงพอใจผูใชที่มีการบริการหอสมุด เพื่อใช

วัดและประเมินตามวัตถุประสงค เชน   ไมนําระดับความพึงพอใจที่มีปจจัยที่อยูนอกเหนือการ

ควบคุมของหอสมุดมารวมคํานวณคาเฉล่ียระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการเปนตน   

และเพิ่มการสํารวจเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเพื่อใหไดรายละเอียดจุดที่ควรปรับปรุงมาก

ข้ึน 
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ 

 
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ  

1. ใชงบประมาณไดอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ 

2. มีระบบและกลไกในการควบคุมคาใชจาย ทําใหการจัดสรรและการติดตามเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
 ประสานงานกับสํานักงานงบประมาณ ในการต้ังงบประมาณรายจายในหมวดคาตอบแทน 
เพื่อใหใกลเคียงกับรายจายที่เกิดข้ึน  และพิจารณาตัดรายการรายจายบางรายการที่ใชตํ่า 20% 
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ  เพิ่มจํานวนเงินงบประมาณกับรายการที่ใชเกินงบประมาณแตเปนความ
จําเปน   เพื่อใหการต้ังงบประมาณและการพิจารณาอนุมัติเปนไปอยางสมเหตุสมผล 
 
 

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ 
1. มีการพัฒนาการดําเนินงานตามภารกิจ โดยคํานึงถึงบทบาทของหอสมุดในการประกัน

คุณภาพการศึกษา  

2. สามารถรวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการรายงานผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ

การศึกษาแกคณะวิชา 

3. มีระบบและกลไก และการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครบตาม

ระบบPDCA  

จุดที่ควรพัฒนา 
  วางแผนการดําเนินงานและการรายงานผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ  เพื่อให
สามารถบริหารเวลาในการอัพโหลดเอกสารอางอิงใหครบถวน 
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สรุปผลการสมัภาษณ 
 
นักศกึษาผูใชบริการหอสมุด 

1. มีความประทับใจในความชวยเหลือเปนอยางดีจากบรรณารักษ และเจาหนาที่ทุกคน  
2. มีหนังสือ ฐานขอมูลออนไลน  และทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ  ที่ตรงกับความตองการ 
3. อาคารหองสมุด และอุปกรณที่จัดไวเพื่อใหบริการในหอสมุดแลดูเกามาก  แตทางหอสมุด 

มีการจัดพื้นแสดงนิทรรศการ และมีกิจกรรมตางๆอยูเสมอจึงทําใหมชีีวิตชีวาและนาสนใจ 
4. มีการปรับปรุงหองน้ํา  และการดูแลความสะอาดเปนอยางดี 

 
ขอเสนอแนะการปรับปรุงหอสมุดกลาง 

1. สรางอาคารหอสมุดใหม  หรือ  เพิ่มพื้นที่ภายในใหเพียงพอกับจํานวนผูมาใชบริการใน

ปจจุบัน   จะเห็นวาชวงเวลาใกลสอบนักศึกษาจํานวนมากมาใชพื้นที่ในหอสมุดเพื่ออาน

หนังสือทําใหแนนแออัดมากและไมมีบรรยากาศ 

2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศฉบับใหมๆ เชน หนังสือ  DVD เปนตน 

3.  ขอใหขยายพื้นที่ระหวางช้ันวางหนังสือแคบมาก 

4.  จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร เคร่ืองใชใหทันสมัยและอยูในสภาพพรอมใชทุกชิ้น 

5. จัดแบงโซนหามใชเสียง และหองทํางานกลุมสําหรับนักศึกษาแยกตางหาก  

 
บรรณารักษและเจาหนาที่  และผูอํานวยการ 

1. พยายามออกแบบและจัดพื้นที่การใหบริการใหตรงกับความตองการผูใชในปจจุบัน และมี
บรรยากาศการเรียนรู  ภายใตขอจํากัดในเร่ืองของขนาดและสภาพอาคาร 

2. ในปจจุบันจํานวนบุคลากรมีนอยเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณผูใชบริการและความ
หลากหลายของหลักสูตรที่เพิ่มข้ึน  แตบุคลากรทุกคนมีความเขาใจในขอจํากัดตางๆของ
มหาวิทยาลัย และมีหัวหนางานที่ดีจึงมีความสุขในการทํางานและเต็มใจที่จะใหบริการ
อยางมีคุณภาพอยูเสมอ  

3.   ไดมีโอกาสพัฒนาตนเองจากการทํางานใหมๆ ที่ทาทายความสามารถและตรงกับความ
สนใจ เชน การเปนวิทยากร  การจัดรายการวิทยุ และการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
เปนตน 

4. เพิ่มจํานวนบรรณารักษ  หรือบุคลากรใหมากข้ึน   จะทําใหการบริการนักศึกษามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนและทั่วถึง 
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สรุปผลการประเมินการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพการศึกษา 
สํานักหอสมุด  ปการศึกษา 2557 

   

 
องคประกอบ 

ผลการประเมินตนเอง 
ผลการประเมิน 
จากผูประเมนิ 

 
จํานวน 
ตัวบงชี ้

 
(n) 

 
ผลการ 
ประเมิน 
ตนเอง 

 (x) 

ความ 
หมาย 

ผลการ
ประเมินจาก 
ผูประเมินฯ 

ความ 
หมาย 

1. ปรัชญา ปณธิาน วัตถุประสงค 
    และแผนการดําเนินการ 

2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

2. ภาระงานหลัก 5 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

3. การบริหารและการจัดการ 5 4.80 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

4. การเงินและงบประมาณ 2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

5. ระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพ 

2 5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 

รวมองคประกอบที่ 1 – 5  16   16  

คะแนนถวงน้ําหนัก 
รวมองคประกอบที่ 1-5 

 79.00  79.00  

คะแนนเฉลี่ย 
องคประกอบที่ 1- 5 

 4.94 ดีมาก 4.94 ดีมาก 

 
ผูรับผิดชอบ 
      ผศ.ดร.นิ่มนวล      วิเศษสรรพ  คณะบัญช ี

                       
 
 
 
 
 



  

 สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ฝายวชิาการ ประจําปการศกึษา 2557        

              

หนวยงาน 

องคประกอบคุณภาพ 
รวม 

ความหมาย 
องคประกอบที่ 1 องคประกอบที่ 2 องคประกอบที่ 3 องคประกอบที่ 4 องคประกอบที่ 5 

ตัวบงชี้ 
ผลการ 

ตัวบงชี้ 
ผลการ 

ตัวบงชี้ 
ผลการ 

ตัวบงชี้ 
ผลการ 

ตัวบงชี้ 
ผลการ 

ตัวบงชี้ 
คะแนน 

ประเมิน ประเมิน ประเมิน ประเมิน ประเมิน เฉลี่ย 

สํานักงานมาตรฐานวิชาการ 2 5.00 8 5.00 5 5.00 2 5.00 2 5.00 19 5.00 ดีมาก 

สํานักงานทะเบียน 2 5.00 11 5.00 9 4.88 3 5.00 2 5.00 27 4.96 ดีมาก 

ศูนยสนับสนุนและพัฒนาฯ 2 5.00 8 5.00 5 5.00 2 5.00 2 5.00 19 5.00 ดีมาก 

สํานักหอสมุด 2 5.00 5 5.00 5 4.80 2 5.00 2 5.00 16 4.94 ดีมาก 

ฝายวิชาการ 8 40.00 32 160.00 24 118.00 9 45.00 8 40.00 81 403.00  

เฉลี่ย  5.00  5.00  4.91  5.00  5.00  4.97 ดีมาก 



  

 


