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ฝายวิชาการ
ปการศึกษา 2557
 รายนามคณะผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
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วิเศษสรรพ
ผศ.ร.ต.(หญิง) ดร.วรรณี ศุขสาตร
ดร.ไพกานท
รักษาสุทธิพันธ
พล.อ.ท.ศุภกฤต
อริยะปรีชา
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เลขานุการ

ชื่อหนวยงาน ฝายวิชาการ ประกอบดวยหนวยงาน ดังนี้
1. สํานักงานมาตรฐานวิชาการ
2. สํานักงานทะเบียน
3. ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
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 และมาตรฐานที่ตั้งไว
3. ให ห น ว ยงานทราบจุ ด เด น ข อ สั ง เกต ตลอดจนได รั บ ข อ เสนอแนะในการพั ฒ นาการ
ดําเนินงาน เพื่อเสริมจุดแข็ง และพัฒนาขอสังเกตของหนวยงาน เพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง


2
วิธีการดําเนินงาน
1. ศึกษารายงานประจําป เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของหนวยงาน
2. ศึกษาเอกสารประกอบ
3. รวบรวมขอมูล
3.1 บรรยายสรุปโดย ผศ.ดร.นเรฏฐ พันธราธร รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3.2 รายชื่อผูใหสัมภาษณ
3.2.1 ผศ.ดร.สุดาญา
ออประยูร
สํานักงานมาตรฐานวิชาการ
3.2.2 คุณวันทนา
สุวรรณสิงห
สํานักงานมาตรฐานวิชาการ
3.2.3 คุณภัทรภร
ทองหรี่
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
หนุนวงษ
สํานักงานทะเบียน
สละสนธุ
สํานักงานทะเบียน
3.2.12 คุณธนธัติ
3.2.13 คุณสมบุญ
นาคพรม
ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
3.2.14 คุณเบญจพร
เกาะแกว
ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
3.2.15 คุณเกษสุดา
ไชยวงศ
ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
3.2.16 คุณลิขิต
นีรนาถภูรี
ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
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
3.2.28 นางสาวพัชราภรณ
3.2.29 นายกษาปณชาติ

พันถัน
คําเพ็ง
หลาพัฒนกุล

สํานักหอสมุด
นักศึกษา
นักศึกษา
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สํานักงานมาตรฐานวิชาการ
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 (5 องคประกอบ)
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ
มีแผนการดําเนินการที่สอดคลองกับแผนพัฒนาฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต และดําเนิน
ภารกิจไดอยางเปนรูปธรรม

องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ
1. สามารถดําเนินการใหเกิดหลักสูตรที่หลากหลาย ตามความตองการของผูเรียน
2. มีนโยบายชัดเจนที่สนับสนุนใหมีรายวิชาสหกิจศึกษาในทุกหลักสูตร
3. มีมาตรการกระตุนการเขาสูต ําแหนงทางวิชาการ และการดํารงตําแหนงทางวิชาการอยางเปน
รูปธรรมและตอเนื่อง
จุดที่ควรพัฒนา
เพิ่มระบบการติดตามผลหลักสูตรที่ขอเปดดําเนินการไปแลวระยะหนึ่ง และที่ตองปรับปรุง
หลักสูตร
องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ
มีการนําระบบสารสนเทศเขามาชวยในการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

จุดที่ควรพัฒนา
เรื่องการพัฒนาบุคลากร ควรมีการระบุเกณฑในการดําเนินงานใหชัดเจน

5
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ
มีระบบและกลไกในการจัดทํางบประมาณอยางชัดเจน ถูกตอง

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ
มีการวิเคราะหผล และนําขอเสนอแนะจากการตรวจเยีย่ มในการประกันคุณภาพมาปรับปรุง
แกไข

สรุปผลการสัมภาษณ
1. บุคลากรทุกทานมีสว นรวมในการดําเนินงานของหนวยงานทั้งทางตรง โดยการประชุมโตะกลม
และทางออม โดยการเขียนเอกสารใหทราบ และเสนอแนะผานทางเอกสาร
2. บุคลากรมีความกระตือรือรนในการทํางานอยางดี มีความสุขในการทํางาน และมีโอกาสใน
การพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ ง
3. บุคลากรทุกทานรูภาระหนาที่ ความรับผิดชอบงานของตนเองอยางชัดเจน
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สรุปผลการประเมินการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพการศึกษา
สํานักงานมาตรฐานวิชาการ ปการศึกษา 2557
ผลการประเมินตนเอง

องคประกอบ

จํานวน
ตัวบงชี้
(n)

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
(x)

ผลการประเมิน
จากผูประเมิน

ความ
หมาย

ผลการ
ประเมินจาก
ผูประเมินฯ

ความ
หมาย

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินการ
2. ภาระงานหลัก
3. การบริหารและการจัดการ
4. การเงินและงบประมาณ
5. ระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพ

2

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

8
5
2

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

2

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

รวมองคประกอบที่ 1 – 5

19

คะแนนถวงน้ําหนัก
รวมองคประกอบที่ 1-5
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 1- 5

19
95.00
5.00

95.00
ดีมาก

5.00

ผูรับผิดชอบ
 ดร.ไพกานท

รักษาสุทธิพนั ธ

บัณฑิตวิทยาลัย

ดีมาก
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สํานักงานทะเบียน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 (5 องคประกอบ)
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ
1. มีขั้นตอนที่ชัดเจน และเปนรูปธรรมในการมีสวนรวมของบุคลากรในสํานักงานทะเบียน เพื่อ
กํ า หนด ปรั ช ญา ปณิ ธ าน และพั น ธกิ จ ดั ง นี้ แ สดงเป น แบบสอบถาม และผลสรุ ป จาก
แบบสอบถาม
2. มีรูปแบบในการเขียน และสรุปผลประเมินการดําเนินงานในแตละแผนงานตามภารกิจหลักที่
ชัดเจน เปนรูปธรรมและเขาใจงาย

องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ
1. มี ระบบสารสนเทศที่นํา มาใช ใ นงานทะเบีย น สํา หรั บบุ ค ลากรในสํา นัก งานทะเบีย น และ
ผูบริหารที่เปนไปตามความตองการของการดําเนินงานตามระบบของงานทะเบียน ที่เปน
รูปธรรมและเหมาะสม
2. มีเว็บไซตที่สามารถตอบสนองแกภาวการณของนักศึกษาตางชาติมากขึ้น ในเรื่องของของการ
มีสองภาษา คือ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย
3. แตละภาระงานหลัก สรุปผลประเมินการดําเนินงานที่อานงายและเขาใจงายในรูปแบบของการ
เขียนและสํานวนการเขียน
จุดที่ควรพัฒนา
1. เพิ่ม Flow Chart เปนขั้นตอนของการดําเนินงานในแตละภารกิจหลัก เพื่อความสมบูรณยิ่งขึ้น
ในความชัดเจนในเรื่องการดําเนินงาน
2. เพิ่มขอเสนอแนะจากผูบริหาร หรือผูตอบแบบสอบถามในสรุปผลของการประเมินความพึง
พอใจ หรือ ความสําเร็จของการใหบริการของแตละภาระหนาที่ที่เกี่ยวของ
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ
ดีเยี่ยมในการใหทุกหนวยงานในสํานักงานทะเบียนจัดทําการบริหารจัดการความเสี่ยง และ
เดนชัดใน เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารจัดการภายในสํานักงาน
จุดที่ควรพัฒนา
1. เพิ่มความชัดเจนในการมีแผนการบริหารจัดการ ที่กลาว คือ การบริหารจัดการในสํานักงาน
ทะเบียน อาทิ เชน การจัดการในการจัดภาระงานของบุคลากร การจัดการในการประเมิน และ
พัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการในเรื่องการเงิน การจัดการในการจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง เปนตน
2. เพิ่มขอเสนอแนะจากผูรับบริการในสรุปผลการสํารวจดวย
3. เพิ่มความชัดเจนในการบริหารจัดการในแตละเรื่องที่เกี่ยวของ เชน แผนประเมิน และพัฒนา
บุคลากร แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ แผนการจัดการความรู เปนตน
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ผลการดําเนินงานมี จุดที่ควรพัฒนา คือ
1. เพิ่มความชัดเจนในเรื่อง การเงินและงบประมาณ คือ มีแผนการจัดทํางบประมาณ
2. เพิ่มสรุปการใชเงินในแตละภาคการศึกษา
องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ
จัดทําเอกสารอางอิงอยางเปนระบบ และมีความชัดเจน งายตอการคนหา และมีรูปแบบการ
เขียนที่อานงายและเขาใจ
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สรุปผลการสัมภาษณ
1. บุคลากรทุกทานชืน่ ชอบในบรรยากาศในการทํางานในสํานักงานทะเบียน
2. ในแตละหนวยงานยอยภายในสํานักงานทะเบียน มีความเชื่อมโยงในการทํางานเปนอยางดี
โดยไมมีปญหา /อุปสรรคในการทํางานรวมกัน
3. บุคลากรทุกทานมีความพึงพอใจในผลการประเมินการทํางานประจําปการศึกษา แตหาก
เปนไปได ควรมีการพิจารณาจํานวนเงินทีป่ รับขึ้นของบุคลากรที่มีฐานเงินเดือนต่าํ
4. บุคลากรมีการพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ และตอบโจทยกับภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบ
5. บุคลากรมีการแบงภาระงานกันอยางชัดเจน และสามารถปฏิบัติงานแทนกันได
6. บุคลากรขอเสนอใหมีการเพิ่มหองเรียนที่ยังไมเพียงพอ เนื่องจากตอนนี้มหาวิทยาลัยเปด
สาขาวิชาเพิ่มขึ้นเยอะ
7. บุคลากรเสนอใหมีการใหรางวัลแกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเปนเวลานาน อาทิ อายุงาน 25 ป เปน
ตน
8. บุคลากรเสนอใหมีการเพิ่มอายุของบุตรทีม่ ีสิทธิ์รับการรักษาพยาบาลจาก 20 ป เปน 25 ป
9. บุคลากรเสนออยากมหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรม English
ภาษาอังกฤษ
10. บุคลากรเสนอใหเพิ่มอัตรากําลังคน

champ

เพื่อเปนการฝก
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สรุปผลการประเมินการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพการศึกษา
สํานักงานทะเบียน ปการศึกษา 2557
ผลการประเมินตนเอง

องคประกอบ

จํานวน
ตัวบงชี้
(n)

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
(x)

ผลการประเมิน
จากผูประเมิน

ความ
หมาย

ผลการ
ประเมินจาก
ผูประเมินฯ

ความ
หมาย

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินการ
2. ภาระงานหลัก
3. การบริหารและการจัดการ
4. การเงินและงบประมาณ
5. ระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพ

2

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

11
9
3

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.88

ดีมาก

4.88

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

2

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

รวมองคประกอบที่ 1 – 5

27

คะแนนถวงน้ําหนัก
รวมองคประกอบที่ 1-5
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 1- 5

27
133.92
4.96

133.92
ดีมาก

4.96

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

บัณฑิตวิทยาลัย

ดีมาก

11
ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 (5 องคประกอบ)
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ
1. หนวยงานมีภาระงานหลัก และการดําเนินงานตามการจัดตั้งหนวยงาน
2. มีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค เพื่อเปนกรอบในการดําเนินงาน
3. มีแผนการดําเนินงาน และการใชงบประมาณตามแนวทาง และรูปแบบการดําเนินการตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด
จุดที่ควรพัฒนา
เมื่อมีการปรับเปลี่ยนโครงสรางการบริหารใหม ควรปรับเปลี่ยนสถานภาพทั่วไปตามภาระงาน
หลักที่มีอยู เชน การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัยในชั้นเรียน การประเมินผล เปนตน
องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ
1. มีภาระงานที่จะพัฒนาคุณภาพการสอนของอาจารย เพื่อใหไดบัณฑิตที่มีความพรอมในทุก
ดาน
2. มีการสนับสนุนใหทุนวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และมีวารสารที่อยูในฐาน TCI
3. มีการประเมินผลประสิทธิภาพการสอนของอาจารย โดยนักศึกษาในระบบออนไลน
4. มีการจัดทําระบบการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยรังสิต
จุดที่ควรพัฒนา
การประเมินผลประสิทธิภาพการสอนของอาจารย โดยนักศึกษาในระบบออนไลนอาจจะตอง
ใชการประชุมรวมกับหนวยงานเกีย่ วของที่รับผิดชอบรวมกันวาระบบคอมพิวเตอรควรจะออกแบบและ
รับผิดชอบอยางไร
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องคประกอบที่ 3 การบริหารและการจัดการ
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ
1. มีการบริหารและการจัดการของหนวยงานที่ชัดเจน สามารถสนับสนุนภารกิจของฝายวิชาการ
ไดดีมาก
2. มีแผนการปฏิบัติงาน แผนการบริหารความเสี่ยง การแตงตั้งคณะกรรมการ และการประชุม
คณะกรรมการของหนวยงาน เพื่อใหการบริหาร และการจัดการเปนไปดวยความเรียบรอย
และมีประสิทธิภาพ
3. มี แ ผนพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ มี กิ จ กรรม และเป า หมายที่ ชั ด เจน มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจของ
ผูรับบริการในระดับดีมาก (4.57)
จุดที่ควรพัฒนา
บุคลากรที่รับผิดชอบดานพัฒนาการเรียนการสอน และนักวิชาการ ควรไดรับการพัฒนาให
ศึกษาตอในระดับปริญญาเอก โดยพิจารณาเปนสายงานตามคํารองขอ
องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ
มีการจัดทํางบประมาณประจําป โดยคณะกรรมการตามแผนงาน และโครงการที่ไดกําหนดไว
มีการประเมินผลการใชงบประมาณประจําป และการประชุม เพื่อนําผลการประเมินมาวางแผนพัฒนา
ในปตอไป
จุดที่ควรพัฒนา
1. มี ก ารใช ง บประมาณโครงการมอบเกี ย รติ บัต ร และโล รางวั ล เกิน ไป 26,729

บาท

(-189.10%)
2. ทุนวิจัย 1.5 ลานบาท ถือวาเปนเงินจํานวนนอยมาก ถาเมื่อใดที่คุณคาของงานวิจัยดานการ
พัฒนาการเรียนการสอนสามารถนําไปใชประโยชนได นาจะมีทุนวิจัยเพิ่มขึ้น
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องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ
มีคณะกรรมการประกันคุณภาพ และมีประสิทธิผลการดําเนินการดานการประกันคุณภาพเปน
รูปธรรมที่ชัดเจน โดยมีการจัดทําแผนงานการดําเนินการอยางตอเนือ่ ง
จุดที่ควรพัฒนา
ปรับภาระงานตามความรับผิดชอบจริงของแตละบุคคล

สรุปผลการสัมภาษณ
1. บุคลากรมีความสุขในการทํางานทั้งในดานสภาพแวดลอม และบรรยากาศในการทํางาน
2. บุคลากรมีความรู ความสามารถ และความรับผิดชอบในภารกิจที่ไดรับมอบหมายเปนอยางนี้
3. บุคลากรมีขอคิดเห็นในการปรับปรุงพัฒนาหนวยงานที่ตองรับผิดชอบตามภาระงานหลักให
สามารถตอบสนองตอความสําเร็จของหนวยงาน
4. บุคลากรมองวาถามีความตองการที่จะพัฒนาตนเองใหมีการศึกษาที่สูงขึ้น ควรไดรับการ
พิจารณาเปนรายบุคคลไป
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สรุปผลการประเมินการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพการศึกษา
ศูนยสนับสนุนและพัฒนาการเรียนการสอน ปการศึกษา 2557
ผลการประเมินตนเอง

องคประกอบ

จํานวน
ตัวบงชี้
(n)

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
(x)

ผลการประเมิน
จากผูประเมิน

ความ
หมาย

ผลการ
ประเมินจาก
ผูประเมินฯ

ความ
หมาย

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินการ
2. ภาระงานหลัก
3. การบริหารและการจัดการ
4. การเงินและงบประมาณ
5. ระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพ

2

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

8
5
2

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

2

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

รวมองคประกอบที่ 1 – 5

19

คะแนนถวงน้ําหนัก
รวมองคประกอบที่ 1-5
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 1- 5

19
65.00
5.00

65.00
ดีมาก

5.00

ผูรับผิดชอบ
 พล.อ.ท.ศุภกฤต

อริยะปรีชา

สถาบันการบิน

ดีมาก
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สํานักหอสมุด
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 (5 องคประกอบ)
องคประกอบที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ
1. การเปลี่ ย นแปลงปรั ช ญา ปณิ ธ าน วั ต ถุ ป ระสงค ทํ า ให วิ สั ย ทั ศ น ก ารพั ฒ นาหอสมุ ด
เปลี่ยนแปลง ไปในทิศทางที่สอดคลองกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย
2. มีแ ผนการดํ า เนิ น งานและวิ วั ฒ นาการของแหล ง เรี ย นรู ชั ด เจน และการดํ า เนิ น งานบรรลุ
เปาหมาย มีความคิดสรางสรรคในการจัดทําโครงการทอดผาปาหนังสือ เพื่อเปนตัวชี้วัดถึง
การสงเสริมสังคมธรรมาธิปไตย
3. ใชการประชุมเปนกลไกในการติดตาม ประเมินผลโครงการ และมีการนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนงานในปตอไป
จุดที่ควรพัฒนา
1. จัดทําหรือนําเสนอแผนงานตอมหาวิทยาลัย ในการปรับปรุง หรือสรางอาคารหอสมุดกลางและ
เพิ่ม พื้น ที่ก ารให บริ ก ารเพื่ อ ใหเ พี ย งพอกั บจํ า นวนผู ใช บ ริก าร และรัก ษาเกณฑม าตรฐาน
คุณภาพหอสมุดมหาวิทยาลัย
2. ลดปริมาณโครงการพัฒนา โดยจัดโครงการในลักษณะการบูรณาโครงการในปที่ผานมาที่
สามารถรวมกันได เพื่อใหเหมาะสมกับกําลังคนของหอสมุด

องคประกอบที่ 2 ภาระงานหลัก
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ
1. มีการพัฒนาการบริการที่สามารถเขาถึงผูใชอยางรวดเร็วบนระบบออนไลน รวมทั้งระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ Horizon
ประสิทธิภาพการใหบริการ

และระบบการยืมคืนดวยตนเองอัตโนมัติ RFID เพื่อเพิ่ม
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2. มีการพัฒนาLibrary Website และ E-News Letter

เพื่อสรางชุมชนหอสมุดภายใน

มหาวิทยาลัย ชวยใหการรับรูขาวสารเกี่ยวกับกิจกรรม โครงการตางๆ ที่ทางหอสมุดจัดขึ้น
นอกเหนือจากขอมูลขาวสารอื่นที่นาสนใจ
3. งานสงเสริมวิชาการ เปนภารกิจหลักที่สามารถดําเนินการไดอยางครบถวน และมีความเปน
นวั ตกรรม และสามารถนํ า ความรูจ ากการงานส ง เสริม มาใช ใ นการพัฒ นาบุ ค ลากรของ
สํานักงาน
จุดที่ควรพัฒนา
1. ควรติดตามการบริก ารใหมๆ ทั้ ง ในสว นของความพึงพอใจของผู ใชใ นระบบใหม ที่นํ า มา
ใหบริการ และความถี่ในการใช เพื่อวัดความคุมคา และนําไปสูการพัฒนาหอสมุดตอไป
2. เพิ่มการประสานงานกับหลักสูตรใหมากขึ้นเพื่อใหการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศเปนไปอยาง
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
ควบคุมของหอสมุดมารวมคํานวณคาเฉลี่ยระดับความพึงพอใจที่มีตอการใหบริการเปนตน
และเพิ่มการสํารวจเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณเพื่อใหไดรายละเอียดจุดที่ควรปรับปรุงมาก
ขึ้น
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องคประกอบที่ 4 การเงินและงบประมาณ
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ
1. ใชงบประมาณไดอยางประหยัด มีประสิทธิภาพ
2. มีระบบและกลไกในการควบคุมคาใชจาย ทําใหการจัดสรรและการติดตามเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
จุดที่ควรพัฒนา
ประสานงานกับสํานักงานงบประมาณ ในการตั้งงบประมาณรายจายในหมวดคาตอบแทน
เพื่อใหใกลเคียงกับรายจายที่เกิดขึ้น และพิจารณาตัดรายการรายจายบางรายการที่ใชต่ํา 20%
งบประมาณที่ไดรับอนุมัติ เพิ่มจํานวนเงินงบประมาณกับรายการที่ใชเกินงบประมาณแตเปนความ
จําเปน เพื่อใหการตั้งงบประมาณและการพิจารณาอนุมัติเปนไปอยางสมเหตุสมผล

องคประกอบที่ 5 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ผลการดําเนินงานมี จุดเดน คือ
1. มี ก ารพั ฒ นาการดํ า เนิ น งานตามภารกิ จ โดยคํ า นึ ง ถึ ง บทบาทของหอสมุ ด ในการประกั น
คุณภาพการศึกษา
2. สามารถรวบรวมขอมูลที่จําเปนตอการรายงานผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาแกคณะวิชา
3. มีระบบและกลไก และการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครบตาม
ระบบPDCA
จุดที่ควรพัฒนา
วางแผนการดําเนินงานและการรายงานผลการดําเนินงานเพื่อการประกันคุณภาพ เพื่อให
สามารถบริหารเวลาในการอัพโหลดเอกสารอางอิงใหครบถวน
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สรุปผลการสัมภาษณ
นักศึกษาผูใชบริการหอสมุด
1. มีความประทับใจในความชวยเหลือเปนอยางดีจากบรรณารักษ และเจาหนาที่ทุกคน
2. มีหนังสือ ฐานขอมูลออนไลน และทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆ ที่ตรงกับความตองการ
3. อาคารหองสมุด และอุปกรณที่จัดไวเพื่อใหบริการในหอสมุดแลดูเกามาก แตทางหอสมุด
มีการจัดพื้นแสดงนิทรรศการ และมีกิจกรรมตางๆอยูเสมอจึงทําใหมชี ีวิตชีวาและนาสนใจ
4. มีการปรับปรุงหองน้ํา และการดูแลความสะอาดเปนอยางดี
ขอเสนอแนะการปรับปรุงหอสมุดกลาง
1. สรางอาคารหอสมุดใหม หรือ เพิ่มพื้นที่ภายในใหเพียงพอกับจํานวนผูมาใชบริการใน
ปจจุบัน จะเห็นวาชวงเวลาใกลสอบนักศึกษาจํานวนมากมาใชพื้นที่ในหอสมุดเพื่ออาน
หนังสือทําใหแนนแออัดมากและไมมีบรรยากาศ
2. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศฉบับใหมๆ เชน หนังสือ DVD เปนตน
3. ขอใหขยายพื้นที่ระหวางชั้นวางหนังสือแคบมาก
4. จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอร เครื่องใชใหทันสมัยและอยูในสภาพพรอมใชทุกชิ้น
5. จัดแบงโซนหามใชเสียง และหองทํางานกลุมสําหรับนักศึกษาแยกตางหาก
บรรณารักษและเจาหนาที่ และผูอํานวยการ
1. พยายามออกแบบและจัดพื้นที่การใหบริการใหตรงกับความตองการผูใชในปจจุบัน และมี
บรรยากาศการเรียนรู ภายใตขอจํากัดในเรื่องของขนาดและสภาพอาคาร
2. ในป จ จุ บั น จํ า นวนบุ ค ลากรมี น อ ยเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ปริ ม าณผู ใ ช บ ริ ก ารและความ
หลากหลายของหลักสูตรที่เพิ่มขึ้น แตบุคลากรทุกคนมีความเขาใจในขอจํากัดตางๆของ
มหาวิทยาลัย และมีหัวหนางานที่ดีจึงมีความสุขในการทํางานและเต็มใจที่จะใหบริการ
อยางมีคุณภาพอยูเสมอ
3. ไดมีโอกาสพัฒนาตนเองจากการทํางานใหมๆ ที่ทาทายความสามารถและตรงกับความ
สนใจ เชน การเปนวิทยากร การจัดรายการวิทยุ และการสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรม
เปนตน
4. เพิ่ ม จํ า นวนบรรณารั ก ษ หรื อ บุ ค ลากรให ม ากขึ้ น จะทํ า ให ก ารบริ ก ารนั ก ศึ ก ษามี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทั่วถึง
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สรุปผลการประเมินการดําเนินงานตามองคประกอบคุณภาพการศึกษา
สํานักหอสมุด ปการศึกษา 2557
ผลการประเมินตนเอง

องคประกอบ

จํานวน
ตัวบงชี้
(n)

ผลการ
ประเมิน
ตนเอง
(x)

ผลการประเมิน
จากผูประเมิน

ความ
หมาย

ผลการ
ประเมินจาก
ผูประเมินฯ

ความ
หมาย

1. ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค
และแผนการดําเนินการ
2. ภาระงานหลัก
3. การบริหารและการจัดการ
4. การเงินและงบประมาณ
5. ระบบ และกลไกการประกัน
คุณภาพ

2

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5
5
2

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

4.80

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

2

5.00

ดีมาก

5.00

ดีมาก

รวมองคประกอบที่ 1 – 5

16

คะแนนถวงน้ําหนัก
รวมองคประกอบที่ 1-5
คะแนนเฉลี่ย
องคประกอบที่ 1- 5

16
79.00
4.94

79.00
ดีมาก

ผูรับผิดชอบ
 ผศ.ดร.นิ่มนวล

วิเศษสรรพ

คณะบัญชี

4.94

ดีมาก

สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน ฝายวิชาการ ประจําปการศึกษา 2557
องคประกอบคุณภาพ
หนวยงาน

องคประกอบที่ 1

องคประกอบที่ 2

องคประกอบที่ 3

องคประกอบที่ 4

องคประกอบที่ 5

ผลการ

ผลการ

ผลการ

ผลการ

ผลการ

ตัวบงชี้

ประเมิน

ตัวบงชี้

ประเมิน

ตัวบงชี้

ประเมิน

ตัวบงชี้

ประเมิน

ตัวบงชี้

ประเมิน

รวม
ตัวบงชี้

คะแนน

ความหมาย

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

8

40.00

32

160.00

24

118.00

9

45.00

8

40.00

81

403.00

ฝายวิชาการ
เฉลี่ย

5.00

5.00

4.91

5.00

5.00

4.97

ดีมาก

