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 การประกันคุณภาพการศึกษา

  การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน

	 เพือ่ให้การขบัเคลือ่นการพฒันาคณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลัยสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดยีวกนั

กับการบริหารการศึกษา	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ปรับโครงสร้างการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพ 

การศกึษาและอยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของรองอธกิารบดีฝ่ายวชิาการ	ผ่านคณะกรรมการบริหารกลยทุธ์การประกัน

คณุภาพการศกึษาโดยด�าเนนิการเพือ่สนบัสนนุและส่งเสรมิการพฒันามาตรฐานคณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยั

ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	 ในปีการศึกษา	2558	สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบการใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน	ดังนี้

	 มหาวิทยาลัยก�าหนดทิศทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใต้พันธกิจ		3	ประการ	คือ
	 1.	 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
	 2.	 พัฒนาระบบ	กลไก	และกระบวนการอย่างต่อเนื่อง	เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงด้านมาตรฐานของการประเมินและสภาวะแวดล้อมอื่นๆ	ซึ่งเกิดขึ้นตลอดเวลา
	 3.	 พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อการตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 ด้วยเทคโนโลยีและระบบ
ฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ

การประเมิน รายละเอียด

หลักสูตร	 ใช้เกณฑ์ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	ทุกหลักสูตร	

ยกเว้นหลักสูตรท่ีใช้เกณฑ์การตรวจประเมินจากสภาวิชาชีพ

คณะ ใช้ประเมินด้วยเกณฑ์ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)

13	ตัวบ่งชี้	รวมกับเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพัฒนาขึ้น

2	ตัวบ่งชี้

มหาวิทยาลัย ใช้ประเมินด้วยเกณฑ์ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)

หน่วยงานสนับสนุน

วิชาการ

เกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพัฒนาขึ้นหรือใช้เกณฑ์มาตรฐาน

การรับรองคุณภาพองค์กรจากหน่วยงานภายนอก

ภาควิชา

สาขาวิชา

ส�านักงานคณบดี

ส�านักงานเลขานุการ

ประจ�าหน่วยงาน

การประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของคณะกรรมการประจ�าคณะหรือหน่วย

งาน	 โดยสามารถใช้เกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพัฒนาขึ้นเป็นแนวทางในการ

ด�าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน



SRINAKHARINWIROT UNIVERSITY
ANNUAL  REPORT  20 1690

	 			 1.	 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
	 	 สบืเนือ่งจากปีการศกึษา	2557	ซึง่เป็นปีแรกทีส่�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	(สกอ.)	ประกาศ	
เร่ือง	หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับอุดมศึกษา	พ.ศ.	 2557	และ
ก�าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	3	ระดับ	คือ	ระดับหลักสูตร	ระดับคณะ	และระดับสถาบัน	เพื่อ
ให้หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาด�าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ	มหาวิทยาลัยได้
จัดกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับหลักสูตร	ระดับคณะ	
และระดับสถาบัน	ก�าหนดแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา	 และจัดท�ารายงานการประเมินตนเอง	 ตลอดจน
ประสานการจัดท�าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร		ในปีการศึกษา	2558	มหาวิทยาลัยจัดให้มีกิจกรรมเสริม
สร้างองค์ความรู้ดังนี้
  กิจกรรมที่	1	อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับหลักสูตร	มีผู้ผ่านการอบรมและขึ้น
ทะเบียนผู้ประเมินระดับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�านวน	47	คน
  กิจกรรมที่	2	การพัฒนาคณุภาพองค์กรส�าหรบัหน่วยงานสนบัสนุนวชิาการ	เพือ่ให้หน่วยงานสนบัสนนุ
วิชาการได้รู้จักองค์กรของตนเองและก�าหนดทิศทางในการพัฒนาตามความสามารถขององค์กร	

	 			 2.	 พัฒนาระบบ	กลไก	และกระบวนการอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับ
ตัวให้ทันต่อการเปล่ียนแปลงด้านมาตรฐานของการประเมินและสภาวะแวดล้อมอื่นๆ	 ซึ่งเกิดขึ้น
ตลอดเวลา
	 	 เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการแข่งขันในตลาดการศึกษา	 ความท้าทายของโลกาภิวัตน์ต่อการ
อดุมศกึษา	และการปรบัเปลีย่นเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร	พ.ศ.	2558	การเตรยีมพร้อมเพือ่รบัมอืต่อการเปลีย่นแปลง 
จึงเป็นประเด็นส�าคัญ	 ทั้งในประเด็นการพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐาน	 การบริการการศึกษาข้ามพรมแดนและ 
การเคลือ่นย้ายนกัศกึษาและบณัฑติ	การประกอบอาชพีของบัณฑิตในอนาคตอนัเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศ
ในภมูภิาคอาเซยีน	ซึง่ท้ังสองประเดน็เป็นปัจจัยเร่งให้มหาวิทยาลยัมกีารเตรียมการเพือ่รองรบัการรบัประกนัคณุภาพ
การศึกษาระดับชาติและระดับนานาชาติ	ดังนี้
	 	 (1)	 โครงการการบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานเพื่อการแข่งขันในตลาดสากล
	 	 	 กจิกรรมที	่1	การบรรยาย	เร่ือง	การปรับเปลีย่นกระบวนทศัน์การบริหารหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร	พ.ศ.	2558	และแนวทางในการจัดท�าหลักสูตรนานาชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันระดับนานาชาติ
	 	 	 ผลท่ีได้รับ/ผลที่เกิดขึ้น	 	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	172	คน	 ได้แก่	ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	คณบดี/ 
ผู้อ�านวยการ	รองคณบดี/รองผู้อ�านวยการ	ประธานหลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักสูตร	 และสามารถวิเคราะห์ความต้องการของแต่ละหลักสูตร 
และก�าหนดหัวข้อ/ประเด็นในการจัดกิจกรรม	 เช่น	 การสร้างความเข้าใจการจัดท�ามาตรฐานผลการเรียนรู ้
(Learning	outcome)	การเสวนาร่วมกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	การเขียน	Competency	ของหลักสูตร	เพื่อการ
พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรต่อไป
	 	 	 กิจกรรมที่	 2	 การบรรยาย	 เรื่อง	 “Education	 for	 Sustainability	 Development”	 เรื่อง 
“Internationalization	 Process	 :	 Paving	 Our	 Present	 and	 Future”	 และการจัดท�าหลักสูตรส�าหรับการ 
รับรองระดับนานาชาติ/การบริหารหลักสูตรระดับนานาชาติ
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	 	 	 ผลท่ีได้รับ/ผลที่เกิดขึ้น	 	มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	241	คน	 ได้แก่	ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	คณบดี/ 
ผู้อ�านวยการ	รองคณบดี/รองผู้อ�านวยการ	ประธานหลักสูตร	อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตอบแบบสอบถามความต้องการการเข้าร่วมโครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพหลักสูตร	 ผลการ
ส�ารวจพบว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาหลักสูตรของตนเองเพ่ือรองรับการประเมินระดับชาติ 
(ThailandQuality	 Register	 :	 TQR)	 และเพื่อรองรับการประเมินระดับนานาชาติ/สากล	 (AUN-QA,	 AACSB,	
ABAT)	ตามล�าดับ
	 	 	 หลังการจัดกิจกรรมครั้งที่	2	มีการส่งแบบสอบถาม	Online	ให้กับกลุ่มอาจารย์ประจ�าหลักสูตร	 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาสมรรถนะและผลการเรียนรู ้ของนิสิต	 มศว	 โดยเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
(quantitative	 data)	 ใช้แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะการเรียนรู้ตลอดชีวิตในศตวรรษที่	 21 
(Life	 Long	 Learning)	 ได้ผลการตอบกลับจ�านวน	 161	 ฉบับ	 สามารถสรุปผลเกี่ยวกับสมรรถนะนิสิต	 มศว	 ทั้ง 
ในภาพรวมและแยกตามสาขาวิชา	โดยหลักสูตรสามารถน�าผลที่ได้ไปประกอบการวิเคราะห์และก�าหนดสมรรถนะ
ของบัณฑิตในหลักสูตรตนเองได้
	 	 	 นอกจากน้ียังมีกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพ่ือสนับสนุนให้หลักสูตรพัฒนาคุณภาพสู่เกณฑ์การ
ประเมินระดับนานาชาติดังนี้	
	 	 	 กิจกรรม	อบรม	เรื่อง	การบริหารจัดการหลักสูตรสู่คุณภาพตามเกณฑ์	AUN-QA	และ	EdPEx
	 	 	 กิจกรรม	เตรียมความพร้อมการรับรองคุณภาพหลักสูตรระดับนานาชาติ
	 	 (2)	 โครงการยกระดับพัฒนาคุณภาพหลักสูตร
	 	 	 กิจกรรมที่	 1	 เสวนาเรื่อง	 “การประเมินประสิทธิภาพบัณฑิตผ่านมุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”	
ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและด้านทักษะในศตวรรษที่	 21	 และการเขียน	 Competency	 หลักสูตร	 มศว 
ตามกลุ่มสาขา
	 	 	 ผลที่ได้รับ/ผลที่เกิดขึ้น		มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม	158	คน	ได้แก	่อาจารย์ประจ�าหลักสูตร	อาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตร	 โดยใช้ข้อมูลการเสวนาจากผู้ประกอบการ	 จ�านวน	 4	 คน	 และการสนทนาตามกลุ่มสาขา	
(focus	group)	สนับสนุนข้อมูลเชิงปริมาณ	(161	ฉบับ)	ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสมรรถนะและผลการเรียน
รู้ของนิสิตมศว	อันดับ	1	คือ	สมรรถนะการสื่อสาร	(communication)	อันดับ	2	คือ	สมรรถนะความรับผิดชอบ 
ต่อสังคมและหน้าที่พลเมือง	 (Social	 Responsibility	 and	 civic)	 และอันดับ	 3	 คือ	 การเรียนรู้วิธีการเรียนรู้ 
(Learning	 tolearn)	 จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง	 3	 อันดับ	 สรุปได้ว่าหลักสูตรสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการ 
จัดท�ามาตรฐานผลการเรียนรู้	 (Learning	 outcome)	 ตามความสามารถหลัก	 (competency)	 เพื่อปรับปรุง 
หลักสูตรของตนเองได้
	 	 	 กิจกรรมที่	2		Workshop	การเขียน	competency	หลักสูตร	(3	คร้ัง)
	 	 	 ผลท่ีได้รับ/ผลที่เกิดขึ้น		มีหลักสูตรเข้าร่วม	76	หลักสูตร	
	 	 	 1.	 หลักสูตรสามารถวิเคราะห์ข้อมูลประเภทตลาดแรงงานท่ีบัณฑิตเข้าท�างาน	
	 	 	 2.	 หลักสูตรสามารถก�าหนดสมรรถนะในแต่ละชั้นปีของนิสิต/ผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตร
	 	 	 3.	 สามารถก�าหนดมาตรฐานผลการเรียนรู้จากหลักสูตรสู่รายวิชา	
	 	 	 จากโครงการดงักล่าวข้างต้น	อาจารย์ประจ�าหลกัสตูรและอาจารย์ผูร้บัผดิชอบหลกัสตูรท่ีเข้าร่วม 
โครงการได้รับความรูจ้ากข้อมลูและผลการวิเคราะห์	ท�าให้เกดิการเรยีนรูแ้ละแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกนั	เกดิองค์ความรู้
เกี่ยวกับการจัดท�ามาตรฐานผลการเรียนรู้	 	 (Learning	 outcome)	 ตามความสามารถหลัก	 (competency) 
น�าไปสู่การพฒันาปรบัปรงุหลกัสตูร	และฝ่ายวชิาการน�าข้อมลูประกอบการปรบัปรงุการเขยีนกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ	(มคอ.2)	เพื่อก�าหนดสมรรถนะในแต่ละชั้นปีของนิสิต/ผลสัมฤทธ์ิของหลักสูตร
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	 			 3.	 พฒันาระบบสนับสนุนเพือ่การตอบสนองต่อการพฒันาคุณภาพการศกึษา	ด้วยเทคโนโลยี
และระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิผล
 	 •	 บริการข้อมูลข่าวสารท่ีทันต่อเหตุการณ์และทันสมัยผ่าน	 website	 :	 http://qa.swu.ac.th,	
https://www.facebook.com/QASWU
	 	 •	 ระบบ	QA	File	Manager	ใช้ในการจัดเก็บหลักฐานประกอบการตรวจประเมินและอ�านวยความ
สะดวกกับคณะ/หน่วยงาน	ในการรายงานข้อมูลในระบบ	CHE-QA	Online	ของ	สกอ.
	 	 •	 ระบบ	 QA	 SAR	 Online	 ใช้ในการจัดท�ารายงานการประเมินตนเองเพ่ืออ�านวยความสะดวก 
ให้กับคณะ/หน่วยงาน	 ในการติดตาม	 ตรวจสอบและก�ากับการรายงานผลการด�าเนินงานและเชื่อมโยงหลักฐาน
ประกอบการรายงาน	และสามารถท�างานได้ทุกที่ทุกเวลา	(Anywhere	–	Any	time)
	 	 •	 ระบบยืนยันข้อมูลเพื่อการประกันคุณภาพ	 (VDS:QA)	 เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับคณะ/ 
หน่วยงาน	 ในการใช้เป็นข้อมูลในการค�านวณตัวบ่งชี้เชิงปริมาณท่ีจ�าเป็นต้องใช้ข้อมูลจ�านวนบุคลากรที่มีความ 
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
	 	 •	 ระบบ	Risk	Management	and	Internal	audit	Information	System	(RMIS)
	 	 •	 ระบบรายงานผลการส�ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตตั้งแต่ระดับหลักสูตร	ระดับคณะ	(ร่วม
กับส�านักคอมพิวเตอร์)	
	 	 •	 ตารางค�านวณคะแนนอัตโนมัติเพื่อใช้อ�านวยความสะดวกในการประเมินคุณภาพการศึกษาใน 
ทุกระดับตั้งแต่ระดับหลักสูตร	ระดับคณะ	และสถาบัน
	 	 •	 QA	Helper	เป็นแหล่งรวบรวมเครือ่งมอืเพือ่ช่วยเสริมการด�าเนนิงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
จ�านวนกว่า	100	ช้ิน	ซ่ึงเผยแพร่เพื่อการใช้ประโยชน์ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ�าปีการศึกษา 2557

	 จากท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย	(ทปอ.)	มีมติให้สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ	เปิด	-	ปิดภาคเรียน
ตามสถาบันอุดมศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2557	 โดยภาคเรียนที่	 1	 เปิดเดือนสิงหาคมถึง
เดือนธันวาคม	ภาคเรียนที่	 2	 เดือนมกราคมถึงเดือนพฤษภาคม	และปิดภาคเรียนเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม	
และส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 ก�าหนดให้สถาบันอุดมศึกษาส่งรายงานการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน	 ผ่านระบบ	 CHE	 QA	 Online	 ภายใน	 120	 วัน	 นับจากวันส้ินปีการศึกษานั้น	 มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ประจ�าปีการศึกษา	2557	 ระหว่างวันที่	 10	 -	 13	
พฤศจิกายน	2558		ตามรายองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	(13	ตัว
บ่งชี)้	 พบว่าภาพรวมผลการประเมนิคณุภาพการศกึษาของมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒอยูใ่นเกณฑ์คณุภาพระดบัด	ี
เท่ากับ	4.26	มี	2	องค์ประกอบ	คือ	องค์ประกอบที่	3	การบริการวิชาการ	และองค์ประกอบที่	4	การท�านุบ�ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม	อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดีมาก	และมี	3	องค์ประกอบ	คือ	องค์ประกอบที่	1	การผลิตบัณฑิต	
องค์ประกอบที่	2	การวิจัย	และองค์ประกอบท่ี	5	การบริหารจัดการ	อยู่ในเกณฑ์คุณภาพระดับดี

ตารางสรุปผลการประเมินตามองค์ประกอบคุณภาพ
องค์ประกอบคุณภาพ คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน

องค์ประกอบท่ี	1	การผลิตบัณฑิต 3.94 ระดับดี

องค์ประกอบท่ี	2	การวิจัย 4.25 ระดับดี

องค์ประกอบท่ี	3	การบริการวิชาการ 5.00 ระดับดีมาก

องค์ประกอบท่ี	4		การท�านุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 5.00 ระดับดีมาก

องค์ประกอบท่ี	5	การบริหารจัดการ 4.31 ระดับดี

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของทุกองค์ประกอบ 4.26 ระดับดี
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 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558

	 1.	 ระดับหลักสูตร
	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีจ�านวนหลักสูตรที่รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	จ�านวน	149	
หลักสูตร	 ใช้เกณฑ์ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 ในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร	 มีผลรวมของค่าคะแนนการประเมินของทุกหลักสูตรเท่ากับ	 3.25	 คะแนน	 ผลการประเมินจ�าแนกตาม
ระดับคุณภาพสรุปได้ดังนี้

	 การเปรยีบเทยีบผลการประเมนิคณุภาพระดับหลักสูตร	ระหว่างปีการศกึษา	2557	-	2558		พบว่าหลกัสตูร
มีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นดังนี้

 

องค์ประกอบที่	1	การผลิตบัณฑิต

องค์ประกอบท่ี	2	การวิจัยองค์ประกอบที่	5	การบริหารจัดการ

องค์ประกอบที่	3	การบริการวิชาการองค์ประกอบที่	4	การท�านุบ�ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม

5.00

4.00

3.00

2.00

1.00

0.00

5.00

4.31 4.25

5.00

3.94

ระดับคุณภาพ ช่วงคะแนน จ�านวนหลักสูตร คิดเป็นร้อยละ

น้อย 0.01	–	2.00 - -

ปานกลาง 2.01	–	3.00 17 11.41

ดี 3.01	–	4.00 125 83.89

ดีมาก 4.01	-	5.00 3 2.01

หลักสูตรไม่ผ่านการประเมิน 0.00 4 2.69

รวม 149 100.00
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(ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	จ�านวน	13	ตัวบ่งชี้)

 

เปร�ยบเทียบระดับคุณภาพผลการประเมินฯ
ระหว�าง ป�การศึกษา 2557 กับ ป�การศึกษา 2558

เปร�ยบเทียบระดับคุณภาพผลการประเมินฯ
ระหว�าง ป�การศึกษา 2557 กับ ป�การศึกษา 2558

1819
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ระดับคุณภาพดีระดับคุณภาพพอใช� ระดับคุณภาพดีมาก
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ระดับคุณภาพพอใช� ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดีมากระดับคุณภาพต�องปรับปรุง

ระดับคุณภาพของผลการประเมินฯ

ระหว่าง ปีการศึกษา 2557 กับ ปีการศึกษา 2558

แหล�งทุนสนับสนุนว�จัย

เปร�ยบเทียบระดับคุณภาพผลการประเมินฯ
ระหว�าง ป�การศึกษา 2557 กับ ป�การศึกษา 2558

47.79 %
121.456 ล�านบาท

28.96 %
73.605 ล�านบาท

7.95 %
20.209 ล�านบาท

15.30 %
38.880 ล�านบาท

งบประมาณเง�นรายได�ของมหาว�ทยาลัย

งบประมาณเง�นรายได�ของหน�วยงานภายในมหาว�ทยาลัย

แหล�งอื่นๆ (องค�กรภายนอก)

งบประมาณแผ�นดิน

91

39
17

125

4 4 43

2557
2558

ระดับคุณภาพน�อย ระดับคุณภาพกลาง ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดีมาก หลักสูตรไม�ผ�านการประเมิน

2 0

ระดับคุณภาพของผลการประเมินฯ 

ระหว่าง ปีการศึกษา 2557 กับ ปีการศึกษา 2558

	 2.	 ระดับคณะ/หน่วยงานเทียบเท่า
	 2.1		คณะ/หน่วยงานที่มีการเรียนการสอน
	 	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมีคณะ/หน่วยงานท่ีมีการเรียนการสอนท่ีรับการประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน	จ�านวน	22	หน่วยงาน	ผลการประเมินจ�าแนกตามการด�าเนินงานดังนี้

	 การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษา	 ระดับคณะ/หน่วยงานท่ีมีการเรียนการสอนระหว่าง 
ปีการศึกษา	2557	-	2558	พบว่าคณะ/หน่วยงานมีผลการประเมินระดับคุณภาพดีขึ้นดังนี้

การด�าเนินงาน ช่วงคะแนน จ�านวนหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00	–	1.50 - -

ต้องปรับปรุง 1.51	–	2.50 - -

ระดับพอใช้ 2.51	–	3.50 - -

ระดับดี 3.51	–	4.50 18 81.82

ระดับดีมาก 4.51	–	5.00 4 18.18

รวม 22 100.00
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	 3.		 ระดับมหาวิทยาลัย	
	 จากรายงานการประเมินเอง	(Self	Assessment	Report)	มหาวิทยาลัยมีผลการด�าเนินงานอยู่ในระดับ
คุณภาพดี	ด้วยคะแนน	4.36	โดยมหาวิทยาลัยมีก�าหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ประจ�าปีการศึกษา	
2558	ระหว่างวันท่ี	7	-	10	พฤศจิกายน	2559	

 ผลการด�าเนินงานตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา

	 ด้วยมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นองค์กรภาครัฐสังกัดกระทรวงศึกษาธิการมีหน้าที่จัดท�าค�ารับรอง
การปฏิบัติราชการกับส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.)	 และรับการประเมินตามตัวช้ีวัดและ
เกณฑ์การให้คะแนนตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา	ผลคะแนนการประเมินปีงบประมาณ	
พ.ศ.	2558	เท่ากับ	4.1968	และผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ	ตั้งแต่
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2554	-	2558	สรุปได้ดังแผนภูมิต่อไปนี้	

 

เปร�ยบเทียบระดับคุณภาพผลการประเมินฯ
ระหว�าง ป�การศึกษา 2557 กับ ป�การศึกษา 2558

เปร�ยบเทียบระดับคุณภาพผลการประเมินฯ
ระหว�าง ป�การศึกษา 2557 กับ ป�การศึกษา 2558

1819

3 0 0 4

ระดับคุณภาพดีระดับคุณภาพพอใช� ระดับคุณภาพดีมาก

2557 2558

2557 2558
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ระดับคุณภาพพอใช� ระดับคุณภาพดี ระดับคุณภาพดีมากระดับคุณภาพต�องปรับปรุง

(ผลการประเมินตามตัวบ่งช้ีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	จ�านวน	11	-	22	ตัวบ่งชี้)

ระดับคุณภาพของผลการประเมินฯ

ระหว่าง ปีการศึกษา 2557 กับ ปีการศึกษา 2558

	 2.2		หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ
	 	 มหาวทิยาลยัศรนีครินทรวิโรฒมหีน่วยงานสนบัสนนุวชิาการทีรั่บการประเมนิคุณภาพการศกึษาภายใน	
จ�านวน	15	หน่วยงาน	พบว่าหน่วยงานสนับสนุนวิชาการมีผลการประเมินจ�าแนกตามการด�าเนินงานดังนี้

การด�าเนินงาน ช่วงคะแนน จ�านวนหน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ

ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 0.00	–	1.50 - -

ต้องปรับปรุง 1.51	–	2.50 1 6.67

ระดับพอใช้ 2.51	–	3.50 -	 -

ระดับดี 3.51	–	4.50 7 46.67

ระดับดีมาก 4.51	–	5.00 7 46.67

รวม 15 100.00
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อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร

การพัฒนาคุณภาพองค์กรส�าหรับ
หน่วยงานสนับสนุนวิชาการ

  กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา

งบประมาณที่ได�รับทั้งหมด
ป�งบประมาณ พ.ศ. 2559

ตารางเปร�ยบเทียบผลคะแนนการประเมินการปฎิบัติราชการ

มหาว�ทยาลัยศร�นคร�นทรว�โรฒ ระหว�างป�งบประมาณ พ.ศ. 2554-2558
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

฿฿฿

฿฿฿

3,867.7840 53.90%

46.10%

ล�านบาท
งบประมาณรายจ�ายประจำป�

งบประมาณรายจ�ายจากเง�นรายได�
3,307.7437 ล�านบาท

1,000ล�านบ
าท

2,000ล�านบ
าท

3,000ล�านบ
าท

0
0.5

1
1.5

2
2.5

3
3.5

4
4.5

5
5.5

2554 2555 2556 2557 2558

3.8499

4.1595

4.4656

4.4716

4.1968

หมายเหตุ	:		 คะแนน	ก.พ.ร.	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2557	ใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ปีการศึกษา	พ.ศ.	2556	
	 	 (ตัวบ่งช้ีตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ปีการศึกษา	2553)
	 	 คะแนน	ก.พ.ร.	ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2558	ใช้ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ปีการศึกษา	พ.ศ.	2557	
	 	 (ตัวบ่งช้ีตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน	ปีการศึกษา	2557)

ผลคะแนนการประเมินการปฎิบัติราชการ

ตามค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 - 2558
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อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ระดับหลักสูตร
เรื่อง	การบริหารจัดการหลักสูตรสู่คุณภาพตามเกณฑ์	AUN-QA	

และ	EdPEx

เสวนาเรื่อง	“การประเมินประสิทธิภาพบัณฑิตผ่านมุมมอง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”

โครงการเตรียมความพร้อมการรับรองคุณภาพหลักสูตร
ระดับนานาชาติ	(Accrediations	&	Internationalisation

La	Rochelle	Business	School	:	AACSB)

โครงการเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ	
ส�าหรับหน่วยงานสนับสนุนวิชาการ

โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตร	กิจกรรม	:	Workshop
การเขียน	Competency	หลักสูตร

รุ่นที่	3

การบรรยาย	เรื่อง	การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหาร
หลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร	พ.ศ.	2558	และแนวทาง
ในการจัดท�าหลักสูตรนานาชาติเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

ระดับนานาชาติ

โครงการยกระดับคุณภาพหลักสูตร
กิจกรรม	:	Workshop	การเขียน
Competency	หลักสูตร	รุ่นที่	2

การบรรยาย	เรื่อง	“Education	for
Sustainability	Development”	และการจัดท�าหลักสูตร

ส�าหรับการรับรองระดับนานาชาติ/
การบริหารหลักสูตรระดับนานาชาติ




