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ขาวประชาสัมพันธ  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

๑๑๔ สุขุมวทิ ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ 
ภายใน ๕๖๖๖  โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  

  

  
สมศ.ประเมินมหาวิทยาลยัรอบ2ม.วิจัย"มทม.มทส."แซง"จุฬาฯ" 

 

 

 

 
• ภาพประกอบขาว  

คมชัดลึก : สมศ.เผยผลการประเมินมหาวิทยาลัย รอบ 2 ไมรับรอง 16 แหง จาก 202 แหง 
ประเภทมหาวิทยาลัยวิจัย คะแนนมหาวิทยาลัยเอกชนนํามหาวิทยาลัยรัฐ อยางจุฬาฯ แนะควรเปด
โอกาสใหมหาวิทยาลัยเอกชนเปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สาขายอดฮิต ทั้ง
มนุษยศาสตร บริหาร หลักสูตรไมผานเพียบ พบใน 29 มหาวิทยาลัยตองมีอยางนอย 1 หลักสูตรที่
ไมไดมาตรฐาน แนะปรับปรุงดวนหวั่นกระทบปญหาเรื่องคุณภาพบัณฑิต  

 เมื่อวันที่ 8 กันยายน ที่อาคารพญาไท พลาซา ศ.เกียรติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน ผูอํานวยการ
สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) (องคการมหาชน) แถลงขาวผล
การประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 2 ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2549-2551 วาจากการประเมินคุณภาพ
ภายนอกรอบ 2 ซึ่งประเมินมหาวิทยาลัยทั้งหมด 202 แหง พบวา มีมหาวทิยาลัยที่ผานการประเมิน 
186 แหง ไมผานการรับรอง มีทั้งหมด 16 แหง แบงเปนไมรับรอง 6 แหง และมหาวิทยาลัยที่รอ
พินิจ 10 แหง 

ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 

 

ขาวจากหนังสือพิมพคมชัดลึก ฉบับประจําวันท่ี  ๑๐  เดอืนกันยายน  พ.ศ.๒๕๕๒   หนา  ๗
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  โดยแบงตามประเภทมหาวิทยาลัยออกเปน 4 กลุม ไดแก 1.กลุมเนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย 
จํานวน 23 แหง โดยผานระดับดีมาก 11แหง ไดแก ม.เทคโนโลยีมหานคร ได 4.86, ม.
เทคโนโลยีสุรนารี 4.76, ม.อุบลราชธานี 4.70, ม.ธรรมศาสตร 4.67, ม.สงขลานครินทร 4.65, ม.
ขอนแกน 4.62, จุฬาฯ 4.62, ม.เกษตรศาสตร 4.57, ม.นเรศวร 4.56, ม.เชียงใหม 4.53, ม.มหิดล 
4.53 

 และระดับดี 12 แหง ไดแก วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา 4.36, ม.เทคโนโลยีพระจอม
เกลาพระนครเหนือ 4.35, ม.แมโจ 4.34, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 4.33, ม.มหาสารคาม 

4.27, ส.เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 4.27, ม.ศรีนครินทรวิ
โรฒ 4.20, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี 4.19, ม.ศิลปากร 4.11, ม.ชินวัตร 3.86, 
ม.คริสเตียน 3.83, ม.บูรพา 3.80 โดยท้ัง 23 แหงผานการรับรองมาตรฐานจาก สมศ. 

 ศ.เกียรติคุณ ดร.สมหวงั กลาวตอวา จากผลการประเมิน เปนที่นาสังเกตวา ม.เทคโนโลยีมหานคร 
ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยเอกชน กลับไดคะแนนในระดับดีมากในกลุมของมหาวิทยาลัยวิจัย ซึ่งแตกตาง
จากมหาวิทยาลัยรัฐ หรือมหาวิทยาลัยในกํากับรัฐ อีกทั้ง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี เปน
หน่ึงในมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ กลับอยูในระดับดี จึงอยากให รมว.ศึกษาธิการ ลองพิจารณาให
การสนับสนุนงบวิจัยกับมหาวิทยาลัยเอกชน เพื่อสรางความเปนธรรมและความเทาเทียมในสังคม 
เพราะเอกชนลงทุนเพื่อการศึกษา สวนมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งมีคะแนนสูงกวามหาวิทยาลัย
เกาช่ือดัง นาจะเปนเพราะเปนมหาวิทยาลัยใหม บคุลากรเปนคนหนุมสาวที่มีไฟ 

 สวนมหาวิทยาลัยเกา ก็อาจจะไมฟตเทา หรือมีไขมันมาก นอกจากนี้การขยายวิทยาเขตใหมๆ ก็
เปนตัวฉุดใหคะแนนของมหาวิทยาลัยเกา เพราะเทากับเปนการเริ่มตนใหม อยางเชน ม.ศิลปากร 
และมศว เมื่อพิจารณาหลักสูตรและการเรียนการสอนระดับดีมาก 6 แหง ระดับดี 15 แหง และระดับ
พอใช 2 แหง โดยเฉพาะในสวนของมศว ผลการประเมินของสมศ.ตรงกับการประเมินคุณภาพ
ภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่อยูในระดับพอใชเชนกัน 

 2.กลุมเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม มี 101 แหง พบวา ไดรับการรับรอง 98 แหง รอพินิจ 
2 แหง และไมผานการประเมิน 1 แหง โดยมหาวิทยาลัยที่ไดในคะแนนระดับดีมาก มีเพยีง 26 แหง 
ระดับดี 74 แหง และควรปรับปรุง 1 แหง 3.กลุมเนนการผลิตบัณฑิตและพฒันาศิลปะและ
วัฒนธรรม มีทั้งหมด 15 แหง พบวา ไดรับการรับรอง 13 แหง รอพินิจ 2 แหง และท้ัง 15 แหง ได
คะแนนประเมินในระดับดี 4.กลุมเนนการผลิตบัณฑิต มี 63 แหง พบวา ไดรับการรับรอง 52 แหง 
รอพินิจ 6 แหง และไมรับรอง 5 แหง 

 ทั้งน้ี หากแบงเปนกลุมสาขาวิชา แบงเปน 10 กลุม ไดแก 1.กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 2.
กลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ 3.กลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร 4.กลุมสาขา
สถาปตยกรรมศาสตร 5.กลุมสาขาเกษตรศาสตร 6.กลุมสาขาวิชาบริหารธุรกจิ พาณิชยศาสตร การ
บัญชี การจัดการ การทองเท่ียว และเศรษฐศาสตร 7.กลุมสาขาวิชาครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 8.
กลุมสาขาวิชาศิลปกรรม วิจิตรศิลป และประยุกตศลิป 9.กลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
และ10.กลุมสาขาวิชาสหวิทยาการ ซึง่กลุมสาขาที่มีมหาวิทยาลัยเปดสอนเยอะที่สุด คือกลุมที่ 6 
สาขาบริหารธุรกจิฯ และเปนกลุมที่สมศ.ไมรับรองมากที่สุด ถึง 14 สาขา 

  รองลงมา คือกลุมที่ 9 สาขามนุษยศาสตรฯ ไมรับรอง14 สาขา จึงเปนที่นาสังเกตวา กลุมสาขาที่
สมศ.ไมรับรองมีการเปดการเรียนการสอนจํานวนมากในมหาวิทยาลัย อยางไรก็ตาม หากมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรสาขาวชิา 3 กลุมสาขาที่ตองพัฒนาอยางเรงดวน ไดแก 1.สาขามนษุยศาสตร
และสังคมศาสตร 2.สาขาวิชาบริหารธุรกจิ พาณิชยศาสตร การบัญชี การจัดการ การทองเที่ยว 
และเศรษฐศาสตร และ3.สาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพและชีวภาพ ไมง้ันจะกระทบตอคุณภาพ
ของบัณฑิตที่จบออกไปจากสถาบันดังกลาว 

 ผอ.สมศ.กลาวอีกวา รายละเอียดของผลการประเมินดังกลาว สมศ.ไดประกาศตอสาธารณชนทาง
เว็บไซตของ สมศ. และสถาบันอุดมศึกษาทุกแหงที่ไดรับการรับรองและไมไดรับการรับรองจากสม
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ศ. ก็ยอมรับผลการประเมินของ สมศ. ทั้งน้ีในสวนของสถาบันที่รอการพินิจ 10 แหง จะกลับไป
ปรับปรุงพัฒนาภายใน 6 เดือนถึง 1 ป และเขารับการประเมินจาก สมศ.อีกครั้ง สวนที่ไมผานการ
รับรอง 6 แหง ไดเสนอสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหเขาไปชวยพัฒนาปรับปรุงอีก 2 ป 
ซึ่งจะสามารถเขารับการประเมินอีกครั้งในรอบที่สาม ในป 2554  ในสวนขณะที่มหาวิทยาลัยใน 29 
สถาบันอุดมศึกษา ใน 202 แหง ที่สมศ.ประเมินพบวา มีอยางนอย 1 กลุมสาขาวิชาทีส่มศ.ไม
รับรอง 

 “ผลการประเมินมหาวิทยาลัยรอบ 2 หากเปรียบเทียบกับรอบแรกนั้นทางดานงานวิจัย ถือวา
มหาวิทยาลัยยังไมไดมีการพัฒนาอยางชัดเจน ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอยูในระดับดี
ขึ้นมาเล็กนอย ประกันคุณภาพภายในดีขึ้นกวาเดิม การทํานุบํารุงดีมากขึ้น ดังน้ัน ทําใหเห็นไดวา
มหาวิทยาลัยสวนใหญมีการพฒันา แตอยางไรก็ตาม มหาวิทยาลัย และทุกสาขาวิชาควรจะผาน
การรับรองจากสมศ.ทั้งหมด เพราะการประเมินของสมศ.น้ันใชเกณฑขั้นต่ําที่เหมาะสมกบัแตละ
ประเภทของมหาวิทยาลัย” ศ.เกียรตคิุณ ดร.สมหวังกลาว 

      0 ชุลีพร อรามเนตร 0 รายงาน 

 

  
 


